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Egy német nagyherczegről beszélték rossz-
akaratú nyelvek azt a bonmot-t, hogy egy mo-
numentális középület fölavatásánál  azt kérdezte 
— mert nagyherczegeknek mindig kérdezni kell 
valamit — hogy „Felülről épitették ?• Amennyit 
ez a német nagyherczeg értett az építészethez, 
épen annyit ért a kulturához számos politiku-
sunk, akik a művelődés és a magyarosítás épü-
letét ép így felülről  akarnák építeni. Alul kell 
azt kezdeni a fundamentumnál,  a népnél. Azt 
kell műveltté és magyarrá tenni s akkor nem 
kell félteni  ezt az országot semmiféle  inváziótól. 

Jóleső örömmel üdvözöljük tehát Berzevi-
czy Albertet, hogy minisztei kedése legelső alap-
vető munkájául azt tűzte ki, hogy a népet mű-
veltté és magyarrá tegye s tervezetet készíttetett 
a régi népoktatási törvények módosításáról. 
Megérdemli ez a törekvés is, és ez a munkálat 
is, hogy az egész ország közvéleménye foglal-
kozzék vele. Az az igen rossz felfogás  uralko-
dik ugyanis nálunk, hogy a tanügyi dolgok 
iránt nem érdeklődnek, azokat unalmasnak találja 
a közönség is, a parlament is s gyakran még a 
sajtó is. Ez az oka, hogy Magyarországon van 
mindenféle  közvélemény ; van közigazgatási, van 
gazdasági, igazságügyi, csak tanügyi közvéle-
mény nincs. Minden újságolvasó embernek meg-
van a maga biztos véleménye és állásfoglalása 
minden kérdésben, 67-es vagy 48-as, agrár vagy 
merkantil, s a maga véleménye és álláspontja 
mellett lelkesedik, agitál, propagál. Mindenféle 
törvényalkotás lázba hozza a közvéleményt, pár-
tok keletkeznek, egymással ellentétes irányok 
termékenyítő harczot vívnak. Csak ha közokta-
tásügyi dolgokról van szó, akkor nincs senkinek 
se véleménye, senki sem lelkesedik, senki sem 
izgatódik és izgat se pro se contra Mintha a 
tanügy csak a tanárok dolga volna. Mintha az 
iskola csak a tanítókat érdekelné 

Ez rettentő kára az országnak. Mert ha 
például egy rossz igazságügyi törvényt alkotnak, 
mi baja történik az országnak ? Megérzi vagy 
ezer gazember, akinek a sorsa fölött  dönt az 
igazságügyi kodifikálás,  de más nem. S bizony 
magára az ország fönmaradására  és megerősödé-
sére valami igen nagy közvetlen befolyást  nem 
gyakorol az, hogy bizonyos bűnök fogházzal, 
fegyházzal  vagy börtönnel büntettetnek-e ? De 
hogy ha egy rossz közoktatásügyi törvényt vagy 
rendeletet hoznak, az a nemzet millióinak árthat, 
egész generácziókat butává tehet s azt a hibát, 
amit egy emberen az iskola elkövetett, soha 
többé az életben nem hozhatja helyre semmi. 
Tehát nagyon is indokolt lehetne, hogy az egész 
közvélemény érdeklődjék a tanügyi törvények 
és reformok  iránt. 

Ugy tűnik föl,  mintha a kulturális kérdé-
seket nem tartanák Magyarországon eléggé fon-
tosaknak, hogy a politikai kérdések sorozatába 
emeljék. Ahány vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterünk csak volt 67 óta, a mind a vallás-
ügyi politikája által aratott diadalt vagy bukott 

mog; pedig a dolgok természetes fejlődése  az 
volna, hogy magából a „vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium"-ból lassanként a „vallás" 
egészen kiszorulna s az egész minisztérium át-
alakulna közoktatási vagy mondjuk közművelő-
dési minisztériummá ; mert hiszen ami köze az 
államnak egyáltalán lehet a valláshoz, az csak 
két pont: a rendészeti felügyelet  a vallás gya-
korlása fölött,  ez a belügyminisztérium hivatása 
volna : s a legfőbb  kegyúri jog gyakorlása, erre 
pedig az ő felsége  személye körüli minisztérium 
volna a legilletékesebb S ha a jogi elmélet sze-
rint ezt az ideális beosztást az állam kormány-
zásában behoznák, akkor nem fenyegetné  a leg-
jobb közoktatásügyi minisztert is folyton  az a 
veszedelem, hogy megbukik a valláspolitika sze-
szélyes változásai s esetleg egy kis püspöki ki-
nevezés miatt 

Már ebből az országom szempontból is igen 
örvendünk, hogy Berzeviczy — aki igazán par 
excellence közoktatási szakember — a kulturá-
lis programmjának kidomboritásával tolul az 
előtérbe s három régi közoktatási törvény reví-
ziójával áll elő, ami által a népoktatás reform-
ját inaugurálja. Az egyik törvény 35 éves, a 
másik törvény 25 éves amiket most módosíta-
nak. Jellemző Magyarországra, hogy azért kell 
módosítani a régi törvényeket, mert végre sem 
hajtották. S a most készülő revizionális törvény-
nek is a legtöbb nehézsége épen a végrehajtás-
nál fog  mutatkozni. 

Attól az ideális czéltól, ami felé  a magyar 
törvényhozásnak törekedni becsületbeli köteles-
sége, igen távol állunk az uj törvényjavaslat 
után is. A népoktatás államosításától s az ösz-
szes népoktatási intézetekben az állam nyelvé-
nek hivatalos tannyelvvé tételétől nagy on messze 
vagyunk. S e tekintetben azt hisszük, hogy Ber-
zeviczy, a magyar iró, maga sincs megelégedve 
teljesen azzal a törvényjavaslattal, amit Berze-
viczy, a miniszter, készített. De viszont számol-
nunk kell a különleges nehézségekkel, amelyek 
egy radikális nemzeti kultúrpolitika elé hárulnak. 

Az egyházakat mint iskolafentartókat  nem 
nélkülözhetjük, mert az államnak nincs elegendő 
pénze a közoktatás államosítására, elviszi azt a 
közös hadsereg De van még egy momentum. A 
felekezeti  iskolák igen nagy része kitűnő. Sőt 
sok helyen többet ér az államinál. Be kell is-
merni, hogy egyes katholikus és protestáns is-
kolában annyi szakértelemmel s ami fő,  annyi 
nemzeti lelkesedéssel tanítanak, sőt ami több, 
nevelnek is, hogy kár volna ezeket az iskolákat 
államosítani. Ugyan melyik gazdának volna lelke 
gyümölcsös kertje legrégibb, legerősebb s szépen 
termő fáit  kivágni ? 

Az iskolák gyors és radikális államosításá-
ról tehát le kell mondanunk. Ezt a czélt a kö-
zoktatási kormány csak megkerülheti, még pedig 
az anyagi oldalról, állemsegélyek formájában.  S 
ezt meg is teszi a kormány. 

Az állam nyelvének azonban a direkt álla-
mosítás nélkül is nagyobb érvényt lehetne sze-
rezni, mint Berzeviczy javaslata teszi. Elismer-

jük a rendkívüli haladást a múlthoz képest, de 
azt hisszük, a miniszter hazafias  szivének is 
örömet fog  okozni, ha őt a közvélemény és a 
törvényhozás nyomása ezen a téren tovább menni 
kényszeríti. Berzeviczy nagyon jó helyen fogta 
meg ezt az égető kérdést, igen helyes érzéke 
volt az iránt, hogy a tanítót kell előbb magyarrá 
tenni s ezért a tanítóképző intézetekre kiván 
nagyobb állami befolyást.  De ha már torkon 
ragadta a kényes kérdést, szorítson jobban, le-
gyen az állam keze még erősebb. 

Azok az adatok, amiket a miniszter indo-
kolása er. öl a kérdésről közöl, valósággal szen-
zácziós leleplezés számba mennek. Az ember 
nem tudja, hogy az az adat botrányosabb-e, 
mely közli, hogy a tankötelesek számának 82 
százaléka jár csak iskolába, vagy a magyarnyelv 
tanításának, illetve nem tanításának adatai, vagy 
az a szomorú statisztika, hogy a tanítók neve-
lése és képesítése mennyire a felekezetek  kezé-
ben van, amennyiben 48 tanitóképzőből 30 és 
27 tanítónőképző intézetből 20 az egyházak ke-
zében van Hogyan kívánhatunk tehát müveit 
magyar népet ebben az országban, mikor a ta-
nítók legnagyobb részét az állammal gyakran 
ellenséges álláspontot elfoglaló  egyházak nevelik. 

A gyökeres megoldás természetesen az volna, 
hogy legalább a tanítóképzést államosítsuk, dc 
hol a pénz egyszerre 50 tanítóképző intézet 
felállítására,  mikor 163 millió kell ágyura és 
hadihajóra? Ugy akar tehát segíteni Berzevi-
czy, hogy a tanitóképesitő vizsgát államosítja, 
állami képesítő bizottságokat fog  kinevezni s 
ezektől várja, hogy majd nem adnak oklevelet 
oly tanitónak, ki a magyar nyelvet nem birja 
tökéletesen Hát ez igen szép gondolat s a múlt-
hoz képest nagy haladás. De nagyon szomorú 
dolog az, hogy a közoktatásügyi miniszternek 
nem adnak pénzt, hogy fegyvert  kovácsoljon a 
nemzet belső ellenségei ellen s arra szorítják, 
hogy a saját gondolataival magyarosítsa az or-
szágot, mert a gondolat nem kerül péuzbe. A 
hadügyminiszternek előre adnak milliókat oly 
fegyverekre,  amikhez még majd ezután kell nagy 
gonddal hozzá keresni az ellenséget, hogy lehes-
sen az uj ágyukat valakire elsütni. Berzeviczy 
süsse el a saját gondolatait s avval irtsa ki a 
már meglevő belső ellenségeinket. 

A Berzeviczy eszét hazafias  és ideális gon» 
dolatának azonban az lesz a hibája, ami minden 
ideális eszmének, amit kellő pénz nem támogat, 
tuduiillik a végrehajtása oly nehéz lesz, hogy 
évekig alig fog  a gondolat igazán érvényesül-
hetni. A végrehajtásnak a legelső akadálya mind-
járt benne van a revizionális törvényjavaslatban. 
Az állam ngyanis a maga képesítő bizottságá-
val az utolsó vizsgán jelenik meg a tanítójelölt 
előtt s követeli tőle, hogy jól tudjon magyarul; 
de megengedi, hogy a tanítóképző intézetben a 
a taugyelv éveken át idegen legyen ; hát hogy 
tanulhatná meg akkor az a szegény tanítójelölt 
az államnyelvét ? S aztán majd előáll a képesítő 
bizottság előtt a humanizmus szempontja, amely 
végül is átereszti a magyarul nem tudó jelöltet 



a vizsgán, vagyis a végrehajtás tönkre teszi a 
miniszteri gondolatot. Csak egy mód volna ezen 
segíteni: a tanítóképzők tannyelvét fokozatosan 
pár év alatt magyarrá tenni. Hogy ez a gondo-
lat lebeghetett Berzeviczy vagy e javaslatban 
jobb keze, Halász Ferencz előtt, az kitűnik ab-
ból, hogy egyes képzőkben, hol a tanulók 20 
százaléka magyar, a magyart is tannyelvül kí-
vánják. De uram isten, hogy lehet azt végre-
hajtani ? Két tannyelv egy iskolában ! 

Helyezkedjék bátran Berzeviczy radikálisabb 
magyar álláspontra ; tegye a tanítóképzők tan-
nyelvét fokozatosan  magyarrá, az egész közvé-
lemény s kétségkívül a törvényhozás is lelkesedve 
kél pártjára, hisz mindenki látja, hogy mily 
kinos vergődése van egy közoktatási miniszter-
nek Magyarországon, aki lelke legnemesebb 
ambicziójával s tehetsége erejével pótolja a pénzt 
s a végrehajtó eszközt, amit nem adnak neki. 

Mert ami az egész revizionális törvény 
végrehajtását lehetővé tenné, a tanfelügyelők 
létszámának megháromszorozását nincs módjában 
keresztülvinni a miniszternek. S ismét mit csi-
nál ? A pénz hiányát ötlettel' kell pótolnia. A 
tanfelügyelők  mellé csinál „iskolafelügyelöket 
akik napidíjért kisegítik a tanfelügyelőket.  Hát 
az ilyen leleményességért meg lehet dicsérni a 
szakminisztert, aki leszállított áron, félig  ingyen 
kulturális munkával kénytelen elvégeztetni az 
állam munkáját. 

Az ország éideke tehát, hogy hangulatot, 
érdeklődést, sőt lelkesedést támasszunk a nem-
zetben a kulturális, a közoktatási kérdések iránt. 
Ki kell ezeket ragadni a szakférfiak  szük köré-
ből. Hisz a nép millióinak műveltté, magyarrá 
és becsületessé tétele fogja  az országot magyarrá 
és erőssé tenni. p—1». 

Belföld. 
— Két politikus. — 

Budapest, JUDÍUS 3 . 

A gyakorlati politika minden művelőjére a leg-
nagyobb érdekkel bir e pillanatban, miként fog  be-
leilleszkedni Bánffy  Dezső báró és pártja a politikai 
pártok közé odabenn, az országgyűlés termében. Ez 
ma a legérdekesebb probléma. Egyelőre az uj párt 
tagjai vajmi kevesen vannak. Kimondottan eddigelé 
csak három képviselő tartozik a párt kötelékébe a 
fővezért  nem számitva. E három képviselő: a párton 
kivüli Hock  János, a volt függetlenségi,  Eötvös  Ká-
roly és a volt liberális Óváry Ferencz. Vannak ugyan 
a függetlenségi  és 48-as párt fiatalságában  egy néhá-
nyan, a kik, ugy mondják, csatlakozni óhajtanak. 
Eddigelé e képviselők még a Kossuth-párt kötelékébe 
tartoznak, sőt a pártkörnek is tagjai s igy egyelőre 
számításon kiviil hagyandók. 

Alig hisszük, hogy Bánffy  Dezső báró ebben a 
helyzetben már most a parlament termében erősebb 
akczióra gondolna. Ugy véljük, hogy zászlaja prog-
rammjának határozott kifejtésére  fog  szorítkozni. 
Tagadhatatlan, hogy az egész politikai világ módfe-
lett kíváncsi erre a bemutatkozásra. A Bánffy  báró 
szereplésének és szavainak kétségtelenül lesz azon-
ban visszhanja odabenn a parlamentben, még hd 
csekély számú hívekből alland is egyelőre a pártja. 
A Kossuth-párt ifjúsága  erősen rokonszenvez az uj 
pártalakulással. A hangos szavú fiatalság  zajos he-
lyeslése tehát biztosítva van. 

A problémák problémája azonban az, miként 
fog  alakulni Bánffy  és Apponyi politikai viszonya ? 
A volt nemzeti párt most kés/ül megállapítani uj 
ellenzéki programmját. Ezt a program mot Apponyi 
gróf  közjogi és katonai téren az eddiginél messzebb-
menőnek jelezte. Ugy tűnik, hogy a mit Apponyi 
most készül megcsinálni, azt Bánfiy  már előtte meg-
csinálta. Most elvégre a 67-es alapon nemzeti irányú 
programmot, sokfélét  csinálni nagyon bajos. A kere-
tek megvannak adva. BáDffy  báró minden irányban 
elment a legvégső határig. Elment a magyar kom 
mandó követeléséig, gazdasági téren pedig az önálló 
vámterület haladéktalan felállításáig.  Hova mehet 
Apponyi gróf  ennél is tovább? Hiszen már Bánffy 
báró is azon a mesgyén mozog, mely a 67-es alapot 

a 48-as alaptól elkülöníteni. Apponyi gróf  tehát nyil-
ván nem szándékozik menni oly messze, mint Bánffy 
báró. Valahol közbül fog  maradni a szabadelvüpárt 
és az uj párt között. Valamiféle  árnyalati párt van 
tehát keletkezőben, melynek hajszáifioomságait  aligha 
fogja  megérteni és méltányolni a közvélemény. 

A diszidens csoport ilyképen szomorú szerepre 
lesz hivatva a szabadelvű párt és az uj párt között. 
Politikai utja határozottan a Bánffy-csoport  felé 
vezetné De képzelhető-e Apponyi Albert egy tábor 
ban BáDffy  Dezsővel? Ezt igen nehéz feltételezni. 

Mindennek pedig az a végső következménye, 
hogy a disszidensek párttá alakulásának nemcsak 
belső jogosultsága, de politikai ésszerűsége is hiány-
zik. Ha egy párt, miként a volt nemzeti párt, abbin 
a helyzotben van, hogy harmincz éves programmja 
megvalósult, ugy az a hivatása, hogy a gyakorlati 
megvalósulásnál ott legyen maga is. E helyett Appo-
nyi gróf  uj programot akar adni, messzebbmenőt 
katouai és közjogi téren. És csodálkozni való e, ba 
hívei egy része és nyilván az értékesebb része, a 
végezélok folytonos  kitolását, a gyakorlati politika 
lehetőségének örökös megsemmisítését nem helyesli ? 

Ilyen körülmények között alig volna abban cso-
dálüi való, ba az uj pártbontás végleg el is maradna. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, junius 3. 

Virágjában áll a csodaszép nyár, amelyre 
annyi csengő rimet, szóvirágot pazaroltak a köl-
tők, de amelynek szépségét csak a természet 
tudja leirni a maga káprázatos színeivel. 

A természeti erők kifejlődésének,  virágba 
borulásának mámoros időszaka ez, az élet fel-
támadása, tobzódása. A természet lelke fényes 
szárnyakon rebben fel  a csodaszép nyári hajua-
lon, hogy fehérfényü  szárnyaival megérintse a 
virág kelyhét, a kéklő vizek szinét, a hegyek 
ormát, a völgyek mélyét és az ember lelkét! 

Nyár . . . Mintha egy aranyhajú ifjú  leány 
szállna végig a mindenségeu. A lépte nyomán 
rózsák fakadnak,  a szeme kékjétől szint vált a 
mennyboltozat, az aranyhajától kigyúl a levegő 
s a halk, mámoros sóhajától sejtelmek suhannak 
a szellők szárnyán. 

És az igézetes hajnal szűzi mosolyától meg-
részegül minden. Lázasabban veinek a szivek, 
fölforr  a vér és nagy érzések feszülnek  a lel-
kekben. 

Minden szelid, bájos vonatkozása mellett is 
forradalmi  időszak a nyár kezdete. Azok a nagy 
érzések, amelyek a májusi lázban gyúlnak ki, 
nagy gondolatok, nagy czélok és nagy akaratok, 
ébresztői. A májusi hajnal bíborpiros vánkosán 
sok nagy, világujitó álom született 

Az uj kor a tömegek öntudatra ébredésé-
nek kora. És végignézve a földkerekségen,  lát-
juk az emberiség millióit, amint forradalmi  zász-
lók alatt, diadalmas menetben követelik a sors-
tól, a világ társadalmától, az állami hatalomtól 
a maguk emberi jogait, amelyek nem másban 
gyökereznek, mint az élés jogábau. 

Magyarország az utolsó száz év alatt át-
élte legnehezebb napjait a nép jogkereső moz-
galmainak. Mint egy májusi szélroham, amely 
lesöpri a zöldbe borult fákról  a sápadt, beteg 
virágszirmokat, ugy söpörte el itt a népszabad-
ság gondolata a múlt század közepén a job-
bágyságot. 

És sorra eltűnnek mind ama évezredes, in-
tézményes jogtalanságok, amelyek Magyarország 
népét görnyedni kéuyszeritették. S lásson bár 
veszedelmet a kishitűség azokban a szoczialis 
mozgalmakban, amelyek nálunk is, a földkerek-
ségen is tüzesre izzítják most a levegőt, kisebb 
a veszedelem, amely egy forradalmi  ostrom alatt 
fenyeget,  mint az a tepsedés, amely évezrede-
ken keresztül megfekszi  az emberiséget. 

Ha ideig, máig a forradalmi  állapot társa-
dalmi rendetlenségnek is előidézője, de nyomá-
ban uj élet és fejlődésre  képes társadalmi rend 
lép, amely friss  erőivel uj virágzásba boritja a 
mindenséget és uj májusi hajnalt borit a vi-
lágra. 

* 

Áldott szép ország ez a mi édes hazánk : 

hegye, völgye, folyója,  kincse temérdek Való-
ságos tündérkertje a természetnek. 

De ha az ős magyar nemzet életét vizs-
gáljuk, röktön szemünkbe ötlik, hogy itt min-
den csak látszat. Társadalmi, politikai, közigaz-
gatási életüuk csupa látszat. Ugy látszik, mintha 
egészségesek volnánk, pedig betegek vagyunk. 
Ugy látszik, mintha önállóak volnánk, pedig 
pórázou járunk. És ugy látszik, mintha ősi szo-
kás szerint minden a legnagyobb renden volna, 
pedig . . . de hiszen ezt mindenki érzi, tudja ! 
Valósággal a szemfényvesztések  hazája ez a bol-
dog Magyarország. 

Társadalmi életünk nyomoruságairól nem 
szólok ezu'tal. Ugy is fölösleges,  hiába való 
minden beszéd! Egy ország, mely dicsekedve 
hirdeti, hogy demokrata Büszkén veri a mellét, 
hogy eltörölte az ősiségét, önként eltépte az 
évszázadokon át államfenntartó  uri középosztály 
a nemzeti levelét . . . ma pedig mégis, aki ju-
talmat érdemel, nemességet kap. Tehát a kutya-
bőr, ha régi, szégyelni való : de ha uj, akkor 
kitüntetés ! 

Politikai életünk szintén teli van ilyen és 
ezekhez hasonló jelenségekkel, álságokkal, szines, 
tarka szóvirágokkal, melyek égő sebeinket ta-
kargatják, rejtegetik, de soha meg nem gyó-
gyíthatják. A látszat politikai életünk gyökere, 
levegője, napja; mindennapi kenyerünk, mely 
nélkül álmaink boldogsugaraitól övezve, éhen 
vesznénk. 

* 

A mult héten kezdődött meg az a szak-
tanácskozás, amelyet Berzeviczy Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszter hivott össze a nép-
oktatási törvény reviziója ügyében. Az első nap-
nak nagy feltűnést  keltett eseménye volt Meti-
anu János görög keleti román érsek metropoli-
tának hazafiatlau  beszéde, amellyel a nemzetiségi 
egyházak álláspontját fejtette  ki, a törvényter-
vezettel szemben. Mindenki tudta, hogy ezt a 
beszédet a román püspökök konferencziája  előzte 
meg, ennek nézeteit tolmácsolta az érsek. 

Metiánu a miniszter mellett ült, s kézirat-
ból olvasta föl  a beszédet. Mikor ahhoz a pont-
hoz jutott, hogy „az állam egy nyelvnek meg-
tanulása kedvéért rendezi be a magyar nyelvű 
iskolákat", az ellenzéki képviselők: Polónyi 
Géza, Justh Gyula, Komjáthy Béla, Barta 
Ödön felugrottak  helyeikről, s ezt kiáltották 
oda a metropolitának: 

— Hogy mer igy beszélni, mikor az ál-
lamtól kapja a kenyerét ? — az nem egy nyelv, 
az a magyar állam nyelve! — Még nem felej-
tettük el a negyvennyolezat! 

Metianu válasz nélkül nézett a közbeszó-
lókra, azután folytatta  beszéde felolvasását,  foly-
tonos zaj és tombolás között, olyan tóuusban, 
amely lealacsonyitása volt a magyar nyelvnek. 

A tanácskozás második napján azután Barta 
Ödön alaposan megleczkéztette Metianu érsek 
urat, akinek aligha el nem ment a kedve ha-
sonló oláh tendencziáju beszédektől. 

* 

Még mindig a delegácziók jegyében állunk. 
Az osztrákok most fejezik  be munkájukat, a 
magyar delegáczió holnap, szombaton ül ismét 
össze plenáris ülésre, hogy a közös pénzügy-
minisztérium költségvetésének tárgyalásába bele-
fogjanak.  Nagyobb vita a hadügyi költségeknél 
várható, két-három nap alatt azonban a száz-
milliókkal is végeznek. Ilyen módon junius 9-én 
vagy 10-én véget ér a delegácziónális ülésszak, 
utánna pedig nyomban a képviselőház ül össze, 
hogy az 1904. évi költségvetés tárgyalásába 
belefogjon.  A Ház első ülése előtt a Kossuth-
párt értekezletre jön össze, amelyen a politikai 
helyzettel, illetőleg a rendkívüli hadügyi költ-
ségekkel fognak  foglalkozni.  Ugyancsak szóba 
hozzák a vatikáni jegyzéket is, bár a párt veze-
tősége ellene van, hogy most vallásfelekezeti 
kérdésekkel komplikálják a helyze'et. Tisza Ist-
ván gróf  kormányelnök munkaterve szerint a 
Ház junius hónap derekáig marad együtt és 
majd csak azután tér újra szünetre, amely au-
gusztus végéig fog  tartani. Az ősszel mindenek-
előtt az 1905. évi költségelőirányzatot veszik 
tárgyalás alá és csak azután kerül a sor a ki-
egyés kérdésére, amelynél az ellenzéki pártolj 
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nagy küzdelemre készülnek. E közben két nagy 
munkán dolgoznak a belügyminisztériumban. Az 
egyik a választási, a másik a közigazgatási re-
form  Az első tudvalevőleg megállapodáson alap-
szik a Kossuth-párt és a kormány között és 
alapiát fogja  képezni a legközelebbi általános 
választásnak. 

* 

A városi lakosságot méltán nyugtalaníthatja 
az élelmiszerek drágasága. Idestova két év óta 
emelkednek az árak s amikéut a körülmények 
alakulnak, belátható időben nincs is remény 
arra, hogy éppen az elsőrendű czikkei körül 
javulás álljon be. Sajnos, a drágaság kiterjed 
a fogyasztás  többi áruira is, származzék az akár 
a mezőgazdaság, akár az ipar köréből. Mindez 
a készpénzből élő városi lakosságra rettenetes 
súllyal nehezedik, ugy, hogy a drágaság kér-
dése hovatovább akuttá vált és jelentős szoczi-
ális fontosságra  emelkedik. 

Mert a drágaság foként  a városi népséget 
sújtja, amennyiben szükségletét, miként a falvak 
lakói, öntermelésükkel nem fedezhetik,  hauem a 
rendes forgalom  keretében s ami fő,  saját kere-
setéből. Ámde a kereset nagysága, vagy emel-
kedése nem tart lépést a drágasággal. Sőt éppen 
a drágaság apasztja közvetetten is a keresetet, 
mert az egyes osztályok nem képesek magasabb 
bért s bevételt nyújtani a többi osztályok ré-
szére. 

Az életviszouyok kedvezőtlenebbé való vá-
lása egyik oka a tisztviselők fizetésemelésének, 
a munkások bérmozgalmának, melyek mind 
ugyanegy végső forrásra  vezethetők vissza, s a 
melyek a maguk a gazdasági élet szövevényes 
mivoltából folyólag  ismét a termelt czikkek ár-
emelésére hatnak. 

A vidéki városok nagy problémája tárul 
tehát elénk a drágaság kérdésében, melynek meg-
oldása, bár egyike a legnehezebbeknek, az egész 
hivatalos és nem hivatalos társadalom és állam 
kitűnő gondját kell hogy képezze, mert mi sem 
képes nagyobb gáncsot vetni a haladás és fejlő-
dés elé, s mi sem alkalmasabb anyag a társadalmi 
nyugtalanságra, mint a drágaság. 

* 

Báuffy  Dezső báró szegedi győzelmét az 
általános érdeklődés országos eseménnyé tette. 
Politikai körökben az a vélemény, hogy a szegedi 
választás az Uj pártra nagy erkölcsi tőkeszerzés, 
ha Bánffy  báróra magára talán nem is szerencse, 
hogy bekerült a képviselőházba 

Egyébként a szegedi győzelmet politikai 
körökben vegyes érzelmekkel fogadfák. 

A köztisztviselők hitele. 
Székelyudvarhely, junius 2 

A képviselőház egyik közelebbi ülésében egyik 
szónok megállapította, hogy az állami és vármegyei 
tisztviselők fizetésemelése  csak a hitelezők fedezeti 
alapját fogja  növelni. Fölvetette azt a kérdést, hogy 
nem kellene-e a fizetések  most megállapítandó sza 
porodását a végrehajtás, lefoglalás  alól kivonni ? 

A miniszterelnök ugy fogta  föl  a dolgot, hogy 
igyekezni kell megjavítani a mult sanyarú viszonyai 
folytán  eladósodott tisztviselőknek a hitelszerzés te-
rén való súlyos helyzetét. De nem ugy, hogy a fize-
tést ne lehesen lefoglalni,  hanem a személyi hitel 
emelésével, hogy eképen módot nyerjen a tisztviselő 
adósságának konvertálására. 

Magyarország köztisztviselői karát annyiszor 
és annyiféleképen  meghurczolták már az eladósodás 
czimén, hogy valóban némi kedvetlenséggel teljesít-
jük ez alkalommal publiczistikai kötelességünket, a 
melynek tudatában a magyar értelmiség szocziális 
fejlődésének  eme fontos  kérdését tárgyalnunk kell. 
Itt volna az ideje, hogy ez a kelletlen kérdés ne 
legyen már nyilvános szóbeszéd tárgya, hanem tel-
jes csöndben megoldásra jusson. 

A kérdés sarkpontjai a következők : A kereseti 
források  csekélysége és átöröklött hagyományok nyo 
mása alatt, a magyar értelmiségnek jelentékeny ré 
sze a tisztviselői pályára szorult, a melyen csak je 
lentékeny magánvagyoni tartalékkal volt lehetséges 
a megélés. Az eladósodást követelték a napi szük-
ségletek, könnyítették a kiválóbb társadalmi pozíczió 
val járó összeköttetések, sőt az utóbbi időkben a 
hitcinek meglehetős szapora kínálása, a koczkázato-

sabb, tehát nagy nyereségekre dolgozó hitelüzleti 
vállalatok részéről. Most az állam bővebb fizetéseket 
ad, ennélfogva  kiválóbb munkát és rendezett anyagi 
helyzetet joggal követelhet. A követelését egyik hite-
lező sem hajlandó elengedni. Tehát nincs más módja 
a kérdés megoldásának, mint arra nyújtani lehető-
séget, hogy a tisztviselők terhes tartozásaikat u fize-
tésükből, hosszú idő alatt, olcsó kamat mellett tör-
lesztessék. 

A tisztviselők sorsát a fizetés  lefoglalásának 
még erősebb korlátozásával megjavítani nem lehet. 
Elképzelni is képtelenség sok ezer intelligens embert 
ugy, hogy a letoglalhatatlan fizetés  védelme alatt 
araDylagos jólétben éljen, a hitelezői pedig törvénye-
sen is el legyenek ütve ^minden kielégítéstől. Nincs 
ugy a dolog a gyakorlati életben most sem. A tiszt-
viselők sokkal nagyobb részét adják oda tartozásaik 
fizetésére  önként, mint a mennyit a törvény szerint 
kötelesek. Olcsó kölcsönt azonban csak ugy kaphatnak, 
ha hitelük alapja, az évi fizetés  leköthető. A kinek 
semmiféle  biztositéka nincs, az kénytelen a pénzku-
fárok  hálójában vergődni. 

Ugy tudjuk, hogy a tisztviselői tartozások kér-
dése erősen foglalkoztatja  immár a törvényhozás több 
befolyásos  tényezőjét s magát a kormányt is. Nem 
abban az irányban, hogy a tisztviselőknek meg kell 
könnyíteni az olcsón való adósságcsinálást, hanem 
abbau, hogy a fizetésjavitás  lehető nagy részét a 
már meglevő adósságok törlesztésére kell fölhasználni 
s ezt a megfelelő  olcsó hitelforrások  megjavításával 
lehetővé tenni. 

Valóban nem is képzelhető más utja annak a 
fontos  czélnak, hogy egy átmeneti fejlődési  korszak 
békóiból a most szolgáló generácziók 15-20 év alatt 
kiszabaduljanak s az országnak mindenféle  agyagi 
lekötöttségtől mentes tisztviselői kara legyen. 

Szervezni kellene tehát szolgálati áganként, és 
terülelenkint a rtndező akcziót; de egyúttal intéz-
ményesen biztosítani azt, hogy a tisztviselő betegség, 
családi halálesetek, átköltözés, szülők és nagyobb 
család eltartás rendkívüli kiadásai miatt drága ados-
ságot ne kgyen kénytelen csinálni. Mind a két irányú 
akczió az önsegély elvére alapitható. Az államnak 
nem kellene már sokkal többet áldozni, mint a meny-
nyit jutalmak és segítségek czimén, továbbá e czélra 
kezelt nagyobb alapjaiból most is ad. 

Megát a fönnálló  terhes tartozások konvertá-
lását a kormány a magántőke bevonásával s némi, 
akár garancziális, akár évi segitségszerü támogatá-
sával, akár a tisztviselők szövetkezeteiben való pénz 
elhelyezéssel könnyen megoldhatja. A kérdés másik 
része, a kiadásokkal járó bajba jutott tisztviselők 
segítése, különös, nálunk még nem levő intézkedé-
seket igényel. Németországban például a tisztviselői 
fizetés  egy kis százalékánek visszatartásával alkot-
ják azt a segitségalapot, a melytől szolgálati ágan-
kint szervezett bizottságok, a bajba jutott tiszttár-
sakat, nem kölcsön, hanem adomány utján segélyezik. 
A segitőalap 2—3 százalékát szivesen fizeti  a sze 
gény tisztviselő, mert jótéteményeire rászorul és szí-
vesen fizeti  az is, a kinek magánvagyona van, mert 
meg nem érzi. 

Nálunk most is igen nagy összeget költ el 
minden szolgálati ág jutalmakra és segítségekre. 
Csakhogy sem a jutalmazás, sem a segélyzés nincsen 
intézményesen szabályozva s egyik is, másik is a 
vezető tényező jóakaratától függ.  Sok esetet tudunk, 
hogy magasállásu, tehát eléggé bőven jutalmazott 
tisztviselőknek bőven jutott a jutalomból, míg a sze-
gény, kisebb tisztviselőnek uzsora-adósságot kellett 
csinálnia, hogy magát, vagy beteg családtagját gyó 
gyithassa. A közszolgálatnak ezt a kérdését is ren 
dezni kellene. 

Nagyfontosságú  kérdés az is, hogy a köztiszt-
viselők, mint a kik szigorúan meghatározott évi jö-
vedelemre vannak utalva, a mely nem tarthat lépést 
a többi kereső foglalkozások  jövedelmi hullámzása 
val, sem a megélhetési viszonyok drágulásával, bizo-
nyos mértékig ki legyenek emelve eme hullámzás 
alól. Ezt azonban más uton, mint a fogyasztási 
czikkek beszerzésének társadalmi, szövetkezeti szer 
vezésével elérni nem lehet. Csodálatos lassan tud 
nálunk tért foglalni  ez a fejlődési  irány, a mely pél-
dául a világ legjobb fizetésű  tisztviselői karában, 
Angliában, már régen uralkodik. Sőt a meglévő né-
hány ilyen szövetkezet, mint a fővárosi  köztisztvise-
lői és vasúti fogyasztási  szövetkezet is, oly kevés 
tért tudott foglalni  az érdekeltek között s annyi 
panaszra ad okot, hogy szinte elszomorító. Nem tud-
juk, mi lenne czélravezető ennek az állapotnak meg-
javításában ; hivatalos buzdítás, vagy néhány, a kér-

dés iránt érdeklődő s mrgfelelő  tudással rendelkező 
tisztviselőnek a szervezés munkájába való állítása ? 
De ugy érezzük, hogy valaminek történnie kell ezen 
a téren is. Hiszen a házbéremelések, a husdrágulás 
a fizetésszaporodás  jelentékeny részét máris föle-
mésztik. 

Le kell számolni a tisztviselőknek s a sorsukat 
intéző tényezőknek azzal, hogy a mostani fizetésja-
vitás legalább is egy-két évtizedre szól. Tehát min-
dent el kell követni, hogy ennek a fizetésjavitásnak 
valósággal meglegyen a hatása a tisztviselők sorsá-
nak javítására. Tisztviselő. 

Újdonságok. 
Sz.-udvarhely, junius 5. 

Űrnapja. Űrnapját a hagyományos kegyelettel 
ünnepelte meg a katholikus egyház és a közönség. 
Poétikus ünnepe Űrnapja a katholikus egyháznak, 
virágillatos, napsugaras ünnep, melyen a hivő lélek 
nyiló-pompázó rózsák mámorba ringató, édes illatá-
nak szárnyain emelkedik Istenéhez. Az Oltári Szent-
ség tiszteletér.' van szentelve e nap. Széles e világon 
mindenütt a lombokkal ékített, színes drapériákkal 
bevont hüs templomokból hosszú menetben vonulnak 
ki az áhítatos bivek s a virágokkal és friss  lom-
bokkal telehintett utakon kizarándokolnak az ez al-
kalomra emelt diszes, csupa virág oltárokhoz. Elől 
telj s ornátusbau, selyem baldachin alatt az Ur szol-
gája halad kezében az Oltári Szentséggel s időnkint 
megáldja az összesereglett, ájtatos híveket. Közben 
édes-bus gyönyörű egyházi melódiák csendülnek meg 
az ajkakon, taraczkdurrogások hangzanak s csengők 
csilingelnek. A menet élén haladó pap előtt fehér 
ruhába öltözött ártatlan leánykák szórnak az útra 
kis kosárkáikból illatos rózsasziromesőt. Szép, bájos 
ünnep ez, amelyből megitasul a lélek s önkénytelen 
imába kezd az ajak. A poézis ünnepe az Űrnap, a 
poézisé, mert hiszen az Ur maga voltaképen a leg-
igazibb, legmélyebb, leggyönyörűségesebb, leghatal-
masabb poézis! . . . Városunkban e nap a katholi-
kus közönségnek kettős ünnep, mivel ekkor tartják 
meg a búcsút, amelyre a vidék ez alkalommal is 
impozáns módon gyűlt össze. A hivatalos istentiszte-
let 9 órakor volt, melyen Jung-Cseke  Lajos apát-
plébános pontifikált  fényes  segédlettel. A felső-piacz-
téren a helyi gyalogság 3gy százada sorfalat  állott 
és disztüzet adott. Az ünnep hangulatát nagyban 
emelte a szép verőfényes  nyári nap s igy az össze-
sereglet közönség egész délután hullámzott a város 
utczáin. 

Értekezlet a városházán Mult hó 31-én a 
polgármester meghívására igen érdekes értekezlet 
folyt  le a városház tanácstermében a képviselőtes-
tületi tagok élénk részvéte és érdeklődése mellett. 
Az értekezleten a polgármester részletesen ismer-
tetvén a közelebbről létesítendő városi intézmények 
tervét és az ezzel járó terheket, tájékozást szerzett 
magának afelől,  hogy a város közönségét képviselő 
városatyák mennyiben fogják  támogatni ezen tervek 
keresztülvitelében. Első sorban a városház kérdése 
került megvitatás alá, s felvettetett  a már több iz-
hangoztatott eszme, a vármegyeház megvétele, mely 
megoldással — tekintve, hogy az uj vármegyeház a 
régi Marhavásártér közepén épült volna fel  — a 
város fejlődése  és szépítése hatalmas lökést nyert 
volna Az aggódó városatyák azonban megijedtek 
a látszólag merész tervtől, s attól való féltükben, 
hogy az értékesítésre szánt helyiségeket nem fogja 
senki haszonbét be venni, az eszmét elfelejtették,  a 
általában abban állapodtak meg, hogy építsen a vá-
ros egészen uj épületet csupán a saját czél-
jaira. Sokkal kedvezőbb fogadtatásban  részesült az 
elemi iskola államosítási ügye, mely ugy látszik, 
most már közel van a megvalósuláshoz. Az érte-
kezlet amellett döntött, hogy ne csak a fiúiskola 
államosítását, hanem elemi leányiskola létesítését 
is kérje a város a minisztertől s a szükséges épü-
leteket mielőbb építse fel  azon felveendő  kölcsönből, 
melynek törlesztésére a jelenlegi személyi kiadáso-
kat a mmiszterium a városnak vissza fogja  bocsá-
tani. Élénk vita tárgyát képezte a villamos vilá-
gítás ügye is, s általános helyesléssel találkozott 
az a terv is, hogy a villamos telep nappal egy lisz-
telő malom fenntartására  szolgáljon, s a magán vi-
lágítási vállalat is maradjon a város házi keze-
lésében, mely esetben a telep a városnak egy bizo-
nyos időn tul tekintélyes jövedelmet fog  hajtani. 
A berendezési terv még nem lévén teljesen befejezve 
ez alkalommal részletes megvitatás alá nem került. 
Sok szó esett a világitásnak a vízvezetékkel és 



csatornázással való összekapcsolásáról is, ez azon-
ban ugy a polgármester véleménye, mint a képvi-
selőtestületi tagok többségének nyilatkozata szerint, 
is ez időszerint pénzügyi nehézségek miatt kivihe-
tetlen, s csak nagyobb jövedelmi források  teremtése 
után remélhető. Az értekezleten megvitatott ügyek 
megfelelő  előkészítés és kidolgozás után a legköze-
lebbi rendes közgyűlés elé fognak  kerülni. 

Elhagyott gyermekek elhelyezése. Az állam 
által nagy költséggel létesített gyermekmenhelyek 
mindennirányban megkezdették üdvös munkájukat s 
mint értesülünk, városunkban is nagyszámú elha-
gyottá nyilvánított gyermek lesz elhelyezve. Az ál-
lami gyermekvédelem czélja ugyanis az elhagyott 
gyermekeket, oly egészséges éghajlatú városokban és 
községekben elhelyezni, melyeknek lakossága tiszta 
magyar, hol orvosi székhely van, és a gyermekek 
gondozására ajánlkozó emberek földmivelés  vagy 
iparral foglalkoznak.  Tekintve, hogy városunk e 
czélra igen alkalmas, a kolozsvári állami gyermek-
menhely igazgatója átirt a polgármesterhez, hogy 
vájjon elhelyezhető lenne e 200 gyermek, kiknek 
legnagyobb része csecsemő. Az elhelyezés az anyák-
kal együtt is történhetik oly családoknál, kik az il 
lető asszonyt a szoptatási idő befejeztéig  havi 18 
koronáért eltartják, és kilátást nyújtanak arra, hogy 
az anyának némi mellékkeresetet tudnak biztostta' i. 
Az igazgatóság azonban a csecsemőket főleg  any-
juk nélkül oly asszonyoknál kivárja elhelyezni, és 
pedig havi 14 koronáért, kiknek 6—9 hónapos szo-
pós gyermekük van, s gyermekük elég erős és el-
választható úgy, hogy az eltartásra kiadott csecse-
mőt még hónapokon át kizárólag emlőn táplálni ké-
pesek. Az állam 1—2 éves gyermekekért 10 kor.. 2 
éven felüliekért  8 kor., 7 éven felüliekért  ismét 10 
kor. tartásdíjat fizet  havonként s egy csa'ádhoz 
2—3 gyermek is elhelyezhető. Mint értesülünk vá-
rosunkba már eddig is 40-50 család jelentkezett, 
hol a kisdedek otthont nyerhetnek. Oly egyének, 
kik a gyermekeket örökbe fogadják,  vagy pedig díj-
talanul is hajlandók felnevelni,  s jövőjükről 15 ik 
éven tul is gondoskodni hajlandók, — az elhelye 
zésnél előnyben részesülnek. 

Fölvétel a helyi áll. kö- és agyagipari iskolába 
Czél: négy éves tanfolyam  alatt a tanulókat gyakor-
latilag képzett elméletileg müveit iparosokká nevelni. 
Rendes tanulókul felvétetnek  a) akik legalább 2 
középiskolát vagy hat népiskolai osztályt végeztek, 
esetleg a tanoncziskolát 3 éven át jó sikerrel lá-
togatták. b) akik a 12 éves kort elérték és ép egész-
séges testalkattal bírnak. A fölvételi  folyawodvá 
nyokhoz csatolandók: a) keresztlevél, b) iskolai bi-
zonyítvány c) az atya, vagy gyám kötelező nyilat-
kozata, arról, hogy a felvett  ifjú  a szakiskola IV. 
évfolyamát  teljesen bevégzi, d) orvosi és ujraoltási 
bizonyítvány. A tanitás teljesen díjmentes. Mühely-
biztositék" czimén 6 korona az intézet pénztárába 
befizetendő.  Szegénysorsu, de jó magaviseletű és 
szorgalmas tanulók egész vagy fél  ösztöndíjban ré-
szesülnek, ha szegénységüket hitelesen igazolják. 
Az intézettel kapcsolatosan internátus és konviktus 
is áll fenn,  amelyben nem ösztöndíjas tanulók ez 
idő szerint egy hóra 15 kor. 98 fillért  fizetnek.  A 
fölvételi,  illetőleg ösztöndíj iránti kérvények az in-
tézet felügyelő  bizottságához czimezve, legkésőbb 
f.  évi aug. hó 10-ig az igazgatósághoz nyújtandók 
be. Egyébben az iskolai évi értesítője nyújt tájé-
kozást, amelyet az intezet igazgatósága kivánatra 
készséggel küld meg az érdeklődőknek. 

Az oláhfalviak  nem tagadják meg magukat. 
Udvarhelymegyének tudvalevőleg egyetlen kies szép 
fürdőhelye  van, amely jó ivó és fürdővizére  és feny-
ves levegőjére való tekintettel, szép fejlődésre  volua 
hivatva és ez: Homoród-fürdő.  Sajnos, hogy e fürdő 
először az káp. olábfalviaké  s csak azután a megyéé. 
A fürdő  érdekében a megye alispánja a tulajdonos 
községnél határozottan szép eredménynyel iotervé-
niált, s a fürdő  szemmel láthatólag jó irányban 
kezdett fejlődni,  amit mi már a mult évben öröm-
mel konstatáltunk. Sajuos, hogy ez öröm korai volt. 
Kápolnás-Oláhfalu  közbirtokos-ága, ugyanis, nehogy 
valahogyan a község tulajdonát képező fürdő  csak-
ugyan túllépjen a fejlődés  ő általuk megállapított 
határán, a Czekend-hegy tetejéről a fürdőbe  vezető 
utat két oldalról beárnyaló fenyvest  a folyó  év ta-
vaszán kiirtották, s hogy a dicső művök még szebb 
legyen, a letarolt erdőt felgyújtották.  Bámulatos 
szomorúság fogja  el a fürdőre  érkezőt e hallatlan 
vandalizmus láttára, amely a hegy tetejétől csak-
nem egészen a fürdóig  két oldalról közre fogja  az 
utat, A míg a Oekeüd tetőre vezető innneuső ut 

mentén a hatóságok mindent elkövetnek, hogy azt 
befásithassák,  s már évek óta ültetik után az apró 
20—30 czentiméteres fenyőket,  hogy egykor azok 
szép, hatalmas fává  izmosodva, az útra árnyékot 
vessenek, a szép utat barátságossá tegyék: addig a 
túlsó oldalon, az ut mentén elterülő fiatalos,  20—30 
éves fenyőerdőt  az oláhfalviak  kapzsisága, tudat-
lansága kiirtja. Valóban fejetetejére  állított oláhfalvi 
bölcsesség kellett ehhez. Mint utánnajártunk, az 
oláhfalvi  közbirtokosság eme merényletéről az ille-
tékes hatóságok nem birtak tudomással, s igy nem 
léphettek közbe, hogy a máskülönben magántulaj-
donon tervezett vandalizmust megakadályozzák, 
vagy bár legalább azt elérjék, hogy az utmentén 
mintegy 10 méter szélességben a fákat  meghagyjak, 
hogy legalább takarva legyen a szegénységi bizonyít-
vány, melyet a tulajdonos közbirtokosság magáról 
ott kiállított. Db hiába most minden rekrimináczió ! 
Az oláhfalviaknak  legelő kellett — hát most már 
használják is; erre nagy szükségük van. 

Az udvarhelymegyei gazdasági egyesület folyó 
hó 10-én d. e. y óranor a vármegyeház kistermében 
választmányi ülést tart, melyre a választmány tag-
jait az elnökség ez uton is meghívja. Tárgysorozat : 
1. Az aiatási előmunkálatokról való véleményadás. 
2. A székelyföldi  kirendeltség jelentésének tárgya-
lása. 3. Folyó ügyek. 

Mikor a szokás természetté válik. Az e h^teu tartott 
városi értekezleten torteut, A polgármester a varosatyákat 
összehívta, ha váljon nem volna e a városház kérdése ugy meg-
oldható, hogy a város a megyeházát megvásárolja s igy a 
megye a kapandó pénzzel — kiegészítve egy bizonyos minisz-
teri segélylyel — ugyancsak a váro3 által adandó területen 
építtesse föl  a megyeházát 

A városatyák természetesen igan tömegesen jelentek meg 
az értekezleten és igen számosan jelentek meg az apróbbak 
közöl is abban a tudatban, hogy elmaradásuk esetén kieBÍk a 
világ, azaz hogy a város feneke;  de az aprók megjelenésének 
szükséges voltát egyébiránt fényesen  igazolta a „bizalmas" ér-
tekezletre szóló „bizalmas" meghívó. (Mint utóbb kiderült 
hogy valshogyan a városatya tekintély és hiúság csorbát ne 
szenvedjen, az összes városatyák részesültek a „bizalmas" 
meghívásban) 

Kettesivei, hármasával gyülekeztek össze a tisztelt város-
atyák a rozoga tanácsterembe És a diszkusszió igen természe-
tesen a városháza körül forgott  A polgármester, hogy a meg-
hívottak a megvételre tenbevett megyeházáról hü képet nyer-
jenek, a székház  tervrajzát  is beszerezte ez alkalomra, illetve | 
azokat az alispáu készséggel adta át ily czélból. A tervrajzok 
a zöld asztalon vol'ak kiterítve és rózsa, zöld, barna, kék 
színeikkel a laikus városatyák szemeire jóleső látványt gya-
koroltak és ugyanakkora joggal a keresztülvitt tagositási ha-
tárrajzokra is engedtek következetni. A városatyák nagyrésze 
kíváncsi szemmel nézegette a Színes lapokat, amidőn váro-
sunk egyik jólismert városatyája jelent meg. Szaktekintete 
igen természetesen tüstént a tudatlanok közt fekvő  szines la-
pokra esett és — ő nem haragszik meg az előnyöB hasonlatért 
— miként az oroszlán, ba vérszagot érez, vetette magát a ki-
teritett zsákmányra 

— Itt már érdemes disszertálni, — gondolá, — a talaj 
a'Mmas, a közönség hálás lesz. 

A gondolatot nyomban tett követte. 
— Hát kérem ennek a felépítése  lehetetlen. L hetetlen, 

ha mondom, abszurdum, botrány, meréuylet 1.. . Ezért semmi-
sítette meg azt fe'ebbezésemre  a miniszteri. . És most újra 
itt fekszik  I ? . . . Fekhetik, de a felépítéséből  nem eszik a vá-
ros. Ezt magam mondom — Kandó 1 Stb. stb. 

A körülállók megilletődve hallgattlk a nemes hevet, a 
mely különben a kedves éB eredeti városatyát, duzzasztotta, 
é3 nem tudták a harag ily vehemens kitörését mire vélni, a 
mely csupán az ellenző szenvedélynek, a szokásnak volt a ki-
fejezője.  Az öreg pedig csak folytatta  : 

— Aláhajtooó, redouteeé nem kéneee ? 1 Azok nélkül épít-
hetünk, de ezt a tervet soha, soha, soha sem engedem felépí-
teni, még akkor. .. 

— De hisz kérem szeretettel — szól közbe egy szerény 
hang a laikusok táborából — e terv felépítését,  ha nem tet-
szik megharagudni, már nem tudja uraságod megakadályozni, 
mert mivelhogy hat ez az épület, tetszik tudni, fel  van ám 
már épitve, mert kérem, ez a — megyeházai . . . 

— A megyehiza ? I Csak nem ? — á'mélkodék a heves 
városatya. — No az már más 1 . . . 

Szólt és a jelenvolták csendes mosolya közben a be-
széd vörös fonalát  másnak adta át. 

Az állami főreáliskolában  a folyó  tanévvégi 
vizsgálatok a követXe/.ő sorrendben tartatnak meg 
Junius 6. és 7-én hétfőn  és kedden a Vili ik osz-
tályt végzett tanulók szóbeli érettségi vizsgálata. 
15-én, 8—10-ig a helybeli bejáró gör. kel vallásúak 
vizsgálata a vallástauból; 10-12-ig az ev. ref.  és unit. 
tanulók vizsgálata a vallástauból; 16-án az I -11—III. 
osztályos rom. kath. vallású tanulók; a helyb. és 
bejáró ág. evang. vallású tanulók és a helybeli és 
bejáró izr. vallású tanulók vizsgálata a vallástanból. 
Délután 3 — 5 ig az I—III. évfolyambeli  tanulók 
vizsgálata a latinnyelvböl a IV. osztályban. 17 én, 
IV —VII. osztálybeli róm. kath. vallású tanulók 
vizsgálata a vallástanból; I. oszt. magyar, német, 
földrajz;  a III. oszt. magyar, német, természettan, 
történet. 18-án, V. oszt. magyar, német; VII. oszt. 

menyiségtan, természettan ábrázoló geom. 19-én, 
d. u. 5 órától az összes tanulók  tornavizsgálata. 
20-án II. oszt. magyar, német, természetrajz; VI. 
oszt, magyar, némot, franczia.  21-én, IV. oszt. 
mennyiségtan, természettan, rajzoló geom.; VII. 
oszt. franczia,  chémia, történelem. 22-én, III. oszt. 
franczia,  számtan, földrajz,  rajzoló geom.; V. oszt. 
franczia,  történelem, chémia; VI. oszt. történet, 
természetrajz. 23-án, I oszt. számtan, természetrajz, 
rajz geom.; IV. oszt. magyar, német, franczia,  tör-
ténet. 24-én, II. oszt. számtan, földrajz,  rajz. geom.; 
V. oszt. mennyiségtan, természetrajz; VI. oszt. 
mennyiségtan, természetrajz; VII. oszt. magyar, 
német. Magánvizsgálatok junius 7. és 8-án. Az év-
záró ünnepély 29-én, d. e. 10 órakor lesz. Mind-
ezekre a szülőket és érdeklődőket szívesen látja az 
igazgatóság. 

Halálozás. Budik  László lakatos, ipartestületi 
elnöi és hitelszövetkezeti igazgatósági tag életéaek 
55-ik, boldog házasságának 26-ik évében, hosszas 
szenvedés után, folyó  ho 2-ikán megszűnt élni. A 
megboldogult derék iparos temetése tegnap történt 
meg a gör. kath. egyház szertartása szerint. Halá-
lát neje szül. Kassay  F. Karolin és gyermekei 
László, Kata férj.  Balázs Jánosné, Anna, Juliska, 
Endre, Lajos, István, Jankó, Feri és Mariska, va-
lamint, számos rokon gyászolja. 

Homoródvidóki tanitók gyűlése. Az Udvarhely-
vármegyei Tanító-Egylet „Homoiólvidéki" járásköre 
f.  hó 18-án d. e. 9 órakor, Bágyban, az állami is-
kola helyiségében Kriza  Sándor elnök vezetése mel-
gyülést tart a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki 
megnyitó 2 Előző gyűlés jegyzőkönyvének felolva-
sása. 3. Gyakorlati tanitás Derzsi Géza helybeli ta-
nító által. 4. Felolvas Kelemen Lajos b.-karácson-
falvi  áll. tanító „Mivel szokta a makacs, engedetlen 
gyermeket engedelmességre birni 1Á cz. kérdésről. 
5 Felolvas Deák Mózes h.-ujfalvi  közs. tanító „Mi-
lyen családi körülmények között élnek a makacsuak, 
engedetlennek ismert tanítványok cz, kérdésről. 6. 
Szavalat Pataki József  dályai tanító által. 7. Ének 
négyes szólammal Deák Mózes, Pataki József,  Derzsi 
Géza, Réther János tanitók által. 8. Jelentések, in-
dítványok és tugsági dijak befizetése.  9. Elnöki 
zárszó. 

Nyilvános  elszámolás.  A következő sorok közlésére 
kérettünk föl:  8oó Gáspár székelyudvarhelyi róm. kath. 
internátusi alapítványára adakoztak (Beérkezés sorrendjébén): 
Gr. Majláth Gusztáv Károly Erdélyi Püspök 10ÜÜ k. Dr. László 
Mihály orszá^gy. képviselő 100 k. P. Köri Ottó tart. főnök  10 
k Kiss János plébános 2 k. Jung-Cseke Lajos apát-plébános 
50 k Sterba Ödön kereskedő 30 k. Paschek Viktor tpt könyvelő 
10 k. Bodor Ödön glbiró Cs.-Szereda 10 k. Tőzsér László pléb. 
K. Kapus 4 k. Sebebtjén Árpád aljegyző Csáki-Gorbó 8 k P. 
György József  bzátönök 5 k. Amberboy József  p. ü, szám-
vizsgáló 10 k Kassay Lajos pléb. Cs.-Somlyó lü k. Erdélyi 
Károly gim. igazgató Kolozsvár 5 k. Kozár Ferencz házfőnök 
Kolozsvár 2 k. Benke János pléb. Gyimeslok 4 k Cimbalmos 
József  tanár Marosvásárhely 10 k. Jánosy Gerő tanár Maros-
vásárhely 5 k. Mayer János tanár Marosvásárhely l k. Koródy 
Jenő számti^zt Gy Szt.-Miklós 10 k. Weinberger Fánni f. 
leányisk. igazgató 10 k. Lőrincz Sándor pléb. Cs.-Szentimre 5 
k. Persián János kereskedő 25 k Gyertyánffy  Gábor kereskedő 
10 k Kiss András pléb. Oroszhegy 10 k. Sebestyén Mózes 
alesperes-pléb Zetelaka 10 k. Pál István apát-kanonok Kolozs-
vár 20 k Hargita Nándor szakisk. igazg. 10 k. Maráth József 
szakisk. tanár 7 k. Pillich Lajos szakisk. tanár 5 k. Strohoffer 
Béla szakisk. tanár 5 k. Petrányi Miklós szakisk tanár 5 k 
Spaller József  szakisk. tanár. 4 k. Janicsek József  szakisk. mű-
vezető 4 k. Halbich Jakab szakisk. művezető 4 k. Kóbori 
Ferencz szakisk. művezető 4 k. Huber Antal szakisk. művezető 
2 k. Gáspár István tanár K-Vásárhely 10 k Domby Lajos 
tauár K -Vasárhely 5 k. Bíró Lijos tanír K Vásárhely 5 k. 
Tóth Balázs tanár K.-Vásárhely 5 k. Szombatfalvi  Lajos fő-
kapitány 10 k. Mihály János törv. biró 20 k Burján István 
Gy -Szt.-Miklós 5 k. Balogh Lajos pléb Tölgyes 2 k. Lintzky 
Sándor gyártulajd Szentkeresztbánya 10 k. Rettegi József  pléb. 
Esztelnek 5 k. Tamási Áron kap', praelatuj 20 k. György 
Lázár pléb. Máréfalva  10 k. Becsek Aladár szerkesztő 30 k. 
Lauger Adoltin f.  kányisk. tanítónő 10 k. Vargha Ida f.  leány-
isk. tanitónő 10 k Fekete Imre pleb Fenyéd 6 k. Gub János 
és neje 5 k. Resch Ernő Nagyszeben 20 k. Péter József  Sz -
Udvarhely 2 k. Süller István pleb. Szenttamás 10 k Baj na 
Ferencz pléb. Farkaslaka 10 k. Gáspár János pleb. Lövéte 10 
k. Balásy István Bethlenfalva  5k. Sziklay P. Gyula tanfelügyelő 
10 k. Dr. Ráczkövi Samu 10 k. Szabó István alügyész 5 k. 
Glatz Károly tpt. tisztviselő 10 k. Bálint Péter pléb. H.-Remete 
7 k. Haurik Alfréd  5 k. Steinburg Ottó tpt. igazgató 5 k. 
Péterfi  Lőrincz pléb Kadicsfalva  10 k. Dézsy Antal vendéglős 
4 k. Németh Gyula pléb. K.-Keményfaiva  4 k. Hadnagy János 
s. lelkész 10 k. P. Farkas Miklós Gy.-Szirhegy 5 k, Péterfy 
József  esp. pleb Szentlélek 10 k. Rauc? János esp pléb. Csik-
karczfalva  8 k. Konciag Ignácz pleb. Lengyelfalva  5 k. P. 
Szabó Imre 5 k. Puskás Antii Gy.-Remete 3 k. Lukác ffy 
István közjegyző Sz • Keresztúr 50 k. Kiss Dénes pléb. Gy.-Remete 
20 k. Szabó Dénes s lelkész Gy.-Remete 10 k. Stratzinger 
Emil p. ü. igazgató Torda 20 k Olah Dániel 8. lelkész Bereczk 
5 k. A gyulafehérvári  papnöv. ndékek Mihály Domokos által 
10 k. Haj kő László tanár Brassó 20 k. Albert Zsigmond pléb. 
K.-Jakabfalva  5 k. Dr. Ferenczi István ügyvéd 10 k. Tamás 
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István pléb. Sn.-Király 5 k. Gál Miklós pléb. Tür 10. Frólich 
Ottó gyak. tanár 20 k. Bandi Vazul igazgató Brassó 10 b. 
Albert Ferencz tanár Barassó 5 k. Szélyes Dénes tanár Brassó 
5 k. Dr. Wasylkievicz Viktor tanár Brassó 5 k Szabó Gergely 
földbirtokos  Zetelaka 20 k. Balásy Dénes tanár Budapest 20 k. 
Dániel Károly anyakönyvezető Oláhfalu  lo k. Oláh falu  és 
homoródmenti tkpt. 20 k. Macskásy Ignácz postafótiszt  10 k. 
Simó Mátyás pénztárnok 10 k. Gegó György pléb. Deményháza 
10 k. Lázár Kálmán alügyéaz M.-Vásárhely 10 k. Sipos Albert 
Kolozsvár 4 k. Hadnagv Mihály pleb. Koroud 10 k. B-rabás 
József  Vágás 2 k. Dr. Nagy barnu ü<rytéi 25 k. Gotthard 
János p. tt. fogalmazó  10 k. Zakariás Antal tímár 10 k. Koncz 
Ármin gyógyszerész 20 k. Bálint György timá- 10 k. Riemer 
K. Gusztáv keresk. 10 k. Szebeni Antal 10 k. Szeles Dénes 
timár 10 k. Daróczi Miklós timár 10 k. Tassaly Lajos mészáros 
10 k. Tassaly József  mészáros 10 k. Kovács Dénes mészáros 5 
k. Lukács Domokos földbirt.  Máréfalva  10 k. Pap Z. József 
vendéglős 10 k. Király Aladár alügyész K.-Vásárhely 10 k. It'j. 
Csató István 6 k. Vass Ignácz Torda 10 k. Szabó Gábor 2 k. 
Szabady Tivadar főszolgabíró  Oklánd 10 k. Tamás Péter szolga-
bíró Okiánd 10 k. Szentpétery Ferencz postafőtiszt  5 k, Bálint 
Ferenc* püsp főerdész  Gyulafehérvár  20 k. Görög Joachim 
örm. Bzert. pléb. Gy.-Szt.-Miklós 4 k. Sáudor István 5 k. 
Benedek Géza 5 k. Pálmay József  6 k, Dr. Kassay Albert 10 
k. Kassay Ákos 10 k. Reisenauer Vilmos 6 k. Oibán Gergely 
5 k. Reiner János 4 k. Laczkó András Budapest 10 k. Dr. Soó 
Rezső 20 k. A székelyudvarhelyi r, kath. fftgimn.  tanári kara 
240 k. összesen 2661 kor. (Folyt, köv.) 

neki, mint mondók, az összes szereplők segédkezet 
nyújtottak. A darab rendezését Máthéffy  Domokos 
pü. titkár végezte és munkájáért méltán érdemli 
meg a legteljesebb elismerést. Műsor végeztével ke-
délyes tánczmulatsög következett, a mely legjobb han-
gulatban késő reggelig eltartott. Az estély összes 
bevétele 700 koronán felül  van, amelyből 400 kor. 
jut jótékonyczélra. 

Városi közgyűlés. Székelyudvarhely város képvi-
selőtestülete Szakáts  Zoltán polgármester elnöklete 
mellett tegnap délután egy rövid rendkívüli gyűlést 
tartott. A tárgysorozat egyetlen lényeges pontját az 
előterjesztett pótköltségvetés képezte, melyszerint 
a polgármester fizetése  600 kor., a rendőrkapitány 
fizetése  500 kor. és 80 kor. lakbérrel emeltetik. E 
fizetések  emelése az által vált szükségessé, mivel az 
1886. évi XXII t -cz. 66. §-a értelmében a polgár-
mester javadalmazása a főszolgabíróénál  és a rendőr-
kapitány javadalmazása a szolgabiróénál kevesebb 
Dem lehet. A közgyűlés a pótköltségvetés tárgyalását 
levette a napi rendről. A gyűlés egy pár szabadság 
iránti kérés és még kevésbé lényeges ügyek elin-
ti zése után véget ért. 

Az unitárisok hangversenye. A helyi unitári-
usok által, a városunkban építendő templom építési-
alapja javára, rendezett hangverseny e hó 1 én igen 
szép közönséget vonzott egybe a Budapest-szálló dísz-
termébe. Ugy a város, mint a megye közönségének 
szine-java gyűlt ez este össze, hogy ez uton is meg-
hozza a maga áldozatát az unitáriusok szent czéljára 
és viszont cserébe egy művészi színvonalon álló hang-
versenyt kapjon. Ugy véljük, hogy mindkét fél  meg-
lehet az eredménnyel elégedve, mivel az estély nem 
csak nagy anyagi, de szép erkölcsi sikerrel záródott 
le. A műsort Hollaki  Arthur főispán  zongora játéka 
vezette be, ki Liszt Ferencz: Szent Ferencz legen-
dáját és Tannhauser felvonulási  indulót, Liszt áti-
ratban, játszotta. Gyönyörrel hallgatta a közönség, 
mint eddig íb minden egyes alkalommal, Hollaki 
zongorajátékának nemes egyszerűségét a zeneirodalom 
ezen örökszépségének előadásában, viszont megcso-
dálta tökéletes technikáját és páratlan zenei íntel-
ligencziáját, amelylyel ő a magyar nép dalainak bá-
natos hangulatát és pezsgő jókedvét, épp oly bevégzett 
tökélylyel értelmezi, mint a milyen előkelő klasszi-
kus felfogással  és stílszerűen adja elő Liszt örök-
becsű alkotásait. Ez alkalommal is elég konstatálnuuk, 
hogy ezeket a kiváló művészi kvalitásokat Hollaki 
főispán  ez este is teljes fényében  ragyogtatta. Utánna 
Jánosy  l'uska és Kónya  Kálmán koll. tanár Plan-
quetté-nek és Várney-nek egy egy darabját énekelték 
és a közönség, ez a nagy igényű, nehezen felmele-
gedő udvarhelyi közönség, teljes elismeréssel adózott 
nekik. A „Fodros tükrén a haboknak" kezdetű áriát 
poétikusan, anuyi benső érzéssel és lendülettel éne-
kelték, hogy a közönség perczekig tapsolt a két je-
les műkedvelőnek. A műsor következő piécéje Dr. 
Damokos Andor alispán hegedű játéka volt, kit Mo-
rascher Hugó zenetanár kisért zongorán. Először 
Svendsen „Romanze" t (op. 26.), majd Pierne „Se-
renade"-t sdta elő. Minden képzeletet meghalad az 
a műkedvelői tehetség, amelylyel Damokos rendel-
kezik. Játéka emellett nem hagyja hidegen a hallgatót, 
hanem magával viszi, ragadja és érzésteljes, klasszi-
kus tökéletességű játékával egyaránt ámulatba ejt. 
A közönség szemmel láthatólag az ő művésze-
tének igéző hatása alatt állott és igazán bajos 
számot adni, hogy melyik darabjával ért el nagyobb 
hatást. A szakadatlan óvácziók, melyekben ót a ter-
met zsúfolásig  megtöltő közönség részesítette, rá-
adásra kéíZtették a jeles műkedvelő művészt. A mű-
sor l-ső részének utolsó számaként Sándor  Ilonka 
Huber „Az első csók"-czimü dalkeringőjét énekelte, 
miben Sándor  Ella kisérte zongorán. A kisasszonynak 
rendkívül lágy és kellemes csengő az orgánuma, 
hajlékonyságánál fogva  minden rooduláczióra képes, 
előadása pedig csupa érzés. Sándor Ella kisasszony 
pedig teljesen kongeniális társa volt a zongorarész 
stílszerű előadásában. A zajos tetszésnyilvánítás, 
mely darabjuk végén kelt egy pár szép népdal elő-
adásra késztette a kedves két műkedvelőt. A műsor 
Il-ik részeként egy kedves kis angol vígjátékot az 
„Apró félreértéseku-et  mutatták be műkedvelők. A 
darab szép sikerében ugy a nők: Gotthárd  Juliska 
és Dózsa Sárika, mint a féifiak:  Dr. Szöllösi 
•Ödön, Sándor  Ignácz, Dr. Balogh  Elek, Nagy  Ele-
mér és Szent  Királlyi  Árpád egyaráut osztoznak, 
azonban Nagy Elemért külön is kiemeljük, kinek ez 
este valóban jutalomjátéka volt és kedves játékáva" 
egész este derültségben tartotta a közönséget, miben 

Táviratok. 
Budapest, junius 4. 

(Érk. d u. 5 ó.) 

Ö Felsége a fővárosban. 
A király tegnap este fél  nyolez órakor szokott 

kíséretével Budapestre érkezett. 

Uj v. b. t. t. 
Illetékes forrásból  jelentik, hogy Ő Felsége 

N y i r y honvédelmi miniszternek és Báró R o s n e r 
Ervin fiumei  kormányzónak a valóságos belső titkos 
tanácsosi méltóságot adományozta. 

Mindketten hétfőn  teszik le az esküt a király 
kezébe. 

A háborúból. 
Pétervárról jelentik : a Czár elnöklésével hadi-

tanács volt, mely elhatározta, hogy megkisérelteti 
Port Arthur felszabadítását. 

A delegáczióból. 
A magyar delegáczió ma délben plenáris ülést 

tartott, melyen Pithreich, Burrián miniszterek, Spaun 
báró tengernagy, Samassa egri érsek, Brankovich 
György patriárka vettek részt. 

Ülésen Széli Kálmán elnökölt. A jogyzőköny 
hitelesítése után közös Ipénzügyminiszteri költségve-
tés tárgyalására tértek át. 

Szerb György előadó ismertette a költségvetést, 
melyet elfogadásra  ajánl. 

Okolcsányi László, Burrián, Rakovszky és Hó-
dossy felszólalása  után a költségvetést elfogadták. 

Ezután áttértek a hadügyi költségvetés elő-
irányzatára, melyet Münnich Aurél előadó ismerte-
tett. Rakovszky hosszasan bírálja a költségvetést. 

Vasutasok bünpöre. 
A budapesti büntetőtörvényszék ma fokozott 

érdeklődés mellett folytatta  a tárgyalást a vasutas 
sztrájk tizenhármas bizottsága ellen. 

Ma a tanukra került a sor, köztük kihalgatták 
Vörös László képviselőt, volt államtitkárt is, ki ki-
jelentette, hogy mint a vasutasok régi jó barátja é3 
nem mint a kormány meghatalmazottja, hanem 
önként vállalkozott a közvetítő szerepére. 

Elmondja részletesen a tárgyaiásók menetét, 
melyeknek során a sztrájk bizottság tagjai egyforma 
szerepet vittek ; bujtogatást nem tapasztalt és reá 
az egész bizottság békés polgáremberek benyomását 
tette. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdái a. 
Telefon gzáini 14. 

FRANKLIN-társulat kiadása. 
A 

M a g y a r R e m e k í r ó k 
a magyar irodalom főművei 

ötödik sorozata most jelent meg s igy most már 25 kötet került ki a magyar remekíróknak eme leggon-
dosabb és legdíszesebb kiadásából. 

A mostani ötödik sorozat különösen értékes. Ebben jelentek meg Pázmány Péter válogatott mun-
kái is Ezt a kötetet jeles tudósunk, Fraknói Vilmos oly bevezetéssel látta el, mely Pázmány Péter életét 
és munkásságát vázolja és méltatja, s egyúttal a XVII. század irodalmáról, az akkori magyar társadalmi-
és közviszonyokról érdekes essayt is nyújt. 

Ugyancsak ez a sorozat Bajza József  három évtizedre menő munkásságának legjavat is beleilleszti 
a magyar remekírók közé. E kötetet Badics Ferencz válogatta össze és látta el nagybecsű előszóval. 

E két köteten kívül megjelent még az V-ik sorozatban Vörösmarty V. kötete, Arany János III. 
kötete és Szigligeti II. kötete. 

A már előbb megjelent négy sorozatban a következő müvek jelentek meg: 
Arany János tnunHái I. *S II. Hotet. Sajtó alá rendezte Riedl Frigyes. 
CsiHy Gergely SZitltnííVci. Sajtó alá rendezte Vadnay Károly. 
Czuczor Gergely Höllöi munHái. Sajtó alá rendezte Zoltvány Irén 
Garay János tnunHái. Sajtó alá rendezte Ferenczy Zoltán 
Kazinczy ftKHCZ  tnÜVeibÖ'l. Sajtó alá rendezte Váczy János. 
Kisfaludy  Sándor mnnHái. I Hitet. Sajtó alá rendezte Heinricta Gusztáv. 
Kölcsey munHái. Sajtó alá rendezte Angyal Dávid. 
Kossuth CajOS tnunHáibŐl. Sajtó alá rendezte Kossuth Ferencz. 
Kurucz Költészet. Sajtó alá rendezte Endrényi Pál. 
HeVUzHy Gyula összes Höitemínyei. Sajtó alá rendezte Koroda Pál. 
Gróf  Széchenyi JstVán munHáibÓl. I Kötet. Sajtó alá rendezte Bayer József. 
Szigligeti Éde SZintnííVei I. Kötet. Sajtó alá rendezte Bayer József. 
Tompa jfiihály  munHái I- ÍS II. Kötet. Sajtó alá rendezte Lévay József. 
Vajda János Kisebb Költeményei. Sajtó ala rendezte Endrődi Sándor. 
Vörösmarty jfiitlály  munHái I. n . és III. ís IV. Kötet. Sajtó alá rendezte Gyulai Pál. 

A Magyar Remekirók gyűjteménye tizenegy 5 kötetes sorozatban jelenik meg. A teljes 55 kötetes 
munka ára 220 korona; az ennek kiegészítőjeként megjelent Shakspere összes müvei hat kötetbe kötve 
ára 30 korona, melyet a Magyar Remekirók vevői 20 korona kedvezményes áron kapnak. 

Megrendeléseket elfogad  minden könyvkereskedés, lapunk kiadóhivatala és a 

F r a n k l i n - T á r s u l a t 

magyar irodalmi intézet és könyvnyomda (Budapest IV. Egyetemi u. 4. 



Olcsó pénzt 
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SIEGMUND JÓZSEF 
borkereskedő Székelyudvarhelyt 

Sz. 255—1904. yh. 

Árverési hirdetméuy. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a sz.-udvarhelyi kir. törvényszéknek 1903. évi 
70ü9/p számú végzése következtében Dr. Válentsík 
Ferencz ügyvéd által képviselt Daróczi takarékpénz-
tár javára Szabó László Orbán és t. h.-almási lakos 
ellen 118 kor. s járulékai erejéig 1904 évi január hó 
13 foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le és 
felül  foglalt  és 760 koronára becsült következő 
ingóságok, u. m.: I. Szabó László Orbánnál 1 tehén, 
2 szekér, 1 csikó és széna. II. Sándor Mihály Btocze-
földinél  2 ökör és 1 szekér, nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1903. évi V. 479/3. számú végzése folytán  118 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1903. évi augusztus hó 10-ik 
napjától járó 6°/0 kamatai, V/o váltódij és eddig 
összesen 86 kor. 90 fill.  bíróilag már megállapított 
kéltségek erejéig H -Almáson alpereseknél leendő esz-
közlésére 1904. évi junius hó 13-ik napjának dél-
előtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintet ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §§-ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le és felülfoglaltatták  s azokra kielégítési jo-
got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-cz. 120 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Oklánd, 1904. évi május hó 24. 
Pollák Ignácz, 
kir. bír. végrehajtó. 
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NŐI 
kalapokat elegánsan készít és átalakít 

Bíagy R ó z a 
Vár-utcza 1. Becs«k D. Fia könyvnyomda 

mellett 

Ijjjyĝ üjljHíjiuyjQjû HC^ 

A Richter-féle 
Liniment. Caps. com 

Horgony - Pain - ExpeUer 
egy régi kipróbált háziazer, a mely 
már több mint 33 év óta meg-
bízható bedörzsölósfil  alkalmaztatok 
Htnéifutl.  cítunil ós Mihtléukrtl. 
Intés Silányabb utánzatok miatt 

bevásárláskor óvatosak le-
gyünk ée csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „H«r|Mf"  védj«gygy»l 
ée a„LcH«f"  wégjogyaéMtl lopd-
junk •!. — 86 I., 1 k. Ml. ée 2 k. 
árban a Ugtobb gyéryeswtérfc 
kapható. F6raktár:T0r*k  m 
József  u éf  jmtum 
Budapesten. 
klem  F.UM  ürü, 

Cltii és kir. uiTuri iiillMk, _ Rudolsf  dt. _ . . 

* HíMiyai 

Slsü Magyar W f m  Sörfőzde j 
Ajánlja 

főraktára 
a legjobb minőségű kőbányai söröket, u. m. Márczinsi Udvari áláPilseni és 
kétszeres Márcziusi */» és i j i hektoliteres hordókban, úgyszintén naponkint 
frissen  és tisztán töltött palaczkokbau előnyös ár s pontos kiszolgálás mellett 

Ü z l e t ü n k b e n k a p h a t ó n a p o n t a f r i s s  t ö l t é s ű , j é g b e l i ü t ö t t : 
1 p a l a c z k M á r c z i n s i s ö r 3 6 fill.,  1 p a l a e x k H a l n i a s ö r 4 0 fillér 

a házhoz szállítva. 

A palaczkokat darabonként 20 fillér  letét mellett kölcsönadjuk. — A 11. é. közönség szives 
megrendeléseit várva, maradunk kiváló tisztelettel 

£lsö jYiagyar üészVény Sörfőzde  föraKtára. 

Kőbányai s o r ! 
S7. 445 -1904. _ 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A székelykereszturi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Antal Imréné 
szül. Lőrinczi Zsuzsa végrehajtatónak Lőrinczi Ferencz 
végrehajtást szenvedő ellen 42 korona tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a székelyudvar-
helyi kir. törvényszék (a székelykereszturi kir. járás-
bíróság) területén lévő ingatlanok a Kőrispataki 67. 
számú telekjegyzőkönyvbeu fekvő:  836/2 hrsz. ingat 
lan 2 kor. 1014 1 kor. 40 fill.  1562 3 kor. 80 fill. 
1604/2 4 kor. 60 fill.  1885 3 kor. 60 fill.  1887/2 
3 kor. 60 fill.  1891 2 kor, 2069/2 1 kor. 2870 6 kor. 
40 fill.  3225 20 fill.  3501 60 fill.  3502 20 fill.  3582 
40 fill.  4544/1 2 kor. 4628/16 6 kor. 4628/247 3 kor. 
80 fill.  5871/45 5 kor. 20 fill.  6743 4 kor. 80 fill. 
7Ü43/1 40 fill.  7132/550 1 kor. 40 fill.  a 627 számú 
telekjegyzőkönyvben A + 1053/2 hrsz. ingatlan 14 

kor. 20 fill.  ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1904. évi junius hó 24-edik napján 
d. e. 9 órakor Kőrispatak községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10 át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én, 3333 sz. a. kelt 
igazságügyminiízteri rendelet 8. § ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bá-
natpénzuek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, miut tlkvi hatóság. 

Székelykeresztur, 1904. máiczius hó 5-én. 

Veress, kir. albiró. 

Hirdetmény 
a csiksomlyói lóm. kath. finevelő  intézet élelmezésének bérletére. 

Az erdélyi rórn. kath. Status Igazgató tanácsának ez évi 529 sz. végzése alapján 
a csiksomlyói rém, kath. finevelő  intézet élelmezésének bérletére 1904. Szeptember l-töl 
1907. augusztus 31-ig terjedő, három évi időtartamra ezennel nyílt pályázatot hirdetek. 

A megkötendő szerződés alapos megismerés végett található Csiksomlyón, a fine-
velő intézet igazgatóságánál. Tájékozásul szolgáljon, hogy élelmezni kell 96—100 növen-
déket, négy tagból álló elöljáróságot és megfelelő  cselédséget. Az élelmezés egység ára 
egy növendék után tanévi (tíz havi) időre 200 kor. Ajánlatot tevő élelmező, ha az inté-
zet elöljárósága jónak látja rábizni, tartozik ugyanott az internátus élelmezését is elvál-
lalni, hol ismét 90 növendék élelmezendő tanévi 130 kor. egységárért, ugy, hogy az évi 
berletár átlag 30.000 korona. Kik e vállalatot elnyerni óhajtják zárt ajánlatokat a 
csiksomlyói finevelő  intézet igazgatóságához czimezve, f. év junius 25-ig adják be. Ju-
nius 26-én reggel 8 órakor az ajánlkozókkal szóbeli versenytárgyalás fog  tartatni fent 
jelzett igazgatóságnál, minek eredménye a Státus igazgató tanácsához terjesztetik jóváha-
gyás végett. 

Pályázók tartoznak előzetesen letenni 4000 koronát óvadékul, mely felerészben 
készpénzül teendő le, felerészben  pedig elsőhelyen való jelzálogi bekebelezéssel, vagy 
ovadékképes értékpapírral is biztosítható. 

A bérbeadó hatóság fenntartja  magának a jogot, hogy a pályázók közül az esetleg 
magasabb áregységért vállalkozót ajánlhassa, ha egyéb érdekek ugy kivánják. 

Vállalkozó tartozik az intézetben lakni. A vállalat albérletbe nem adható. 
Csiksomlyó, 1904. május 18. 

Bálint György, 
finev.  int. igazgató 

Hitiinő minőségű legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

B R A S S Ó I m T t A N O C E M E N T G Y Á R 
Brassóban SzeHelyudVarhelytt Kapható flösler  cs Gábor uraHnál. 


