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Egységes középosztály. 
Székely udvar hely, junius 11. 

Súlyos gazdasági bajokkal küzd az ország. 
A legoptimistább ember sem tagadhatja a kö-
zépbirtok pusztulását, a megmaradt birtokosok 
eladósodását, a vállalkozó szellem hanyatlását, 
az amerikai kivándorlás folytonos növekedését, 
a iöldmivelö nép szegényedését, a munkáskéz 
hiányát, a nagy drágaságot, szóval azokat a je-
lenségeket, a melyek nagy gazdasági bajokra 
engednek következtetni. 

Igaz, hogy ezzel szemben föl lehet hozni 
azt., hogy egyes városok rohamosan épültek és 
fejlődtek, hogy a közlekedés és a forgalom ed-
dig soha sem látott mértéket öltött, csakhogy 
mindaz, a mi e téren a haladást jelzi, az ál-
lami támogatásnak köszönhető s nem alkalmas 
eltüntetni ama szocziális bajokat, a melyek rész-
ben a gazdagsági bajokból, részben a magyar 
társadalom egységének és fegyelmezettségének a 
hiányából keletkeztek. 

De a hazáukban duló szocziális bajokat, 
melyek megakasztják a magyar nemzet politikai 
konszolidáczióját, nem lehet pasztán a gazda-
sági bajokból származtatni Hiszeu más népek-
nek is kell küzdeni a gazdasági viszonyok ne-
hézségeivel, a nélkül azonban, hogy tartaniok 
kellene a társadalmi és politikai szétzülléstől. 
Mig ellenben nálunk a társadalmi bomlás jelei 
oly alakban kezdenek jelentkezni, hogy magát 
a nemzeti létet és az állami élet erőteljes ki-
iejlődését látszanak fenyegetni. 

Vessünk egy pillantást hazánk közviszo-
nyaira s azt fogjuk látni, hogy a politikai élet 
telve van hazugsággal és nincsen semmi össze-
hangzás a társadalmi problémák és az ország-
gyűlési pártok alakulása és működése között. 

Magyarok Amerikában. 
— Irta: Egy kivándorló. — 

New-York, május 30. 

Abban a nagy népvándorlásban, amelyet »z ösz-
szes európai nemzetek rendeztek az utolsó tiz esz-
tendőben az ó-világból az uj-világba, a számarány 
tekintetében csaknem legelői járt a magyar. Ma már 
észrevehető ez itt kint Amerikában is. Newyorünak 
már uem is lehet a magyar kolóniájáról beszélni, 
mert hisz egész magyar városrészei vannak, s az 
East Sideon (a város keleti oldalán) akárhány utcza 
van, ahol csupa magyar név és felírás van az üzle-
tek felett; Clevelandben, Pittsburgban pedig annyi 
a magyar, hogy az ember csakugyan nem teheti ki 
a lábát anélkül, hogy előbb-utóbb magyar szó ne üsse 
meg a fülét. 

Az amerikaiak általában szeretik a magyaro-
kat, akiket a szabadságért sokat harczolt nemzetnek 
tekintenek s mint ilyent, tisztelnek, őszintén szólva, 
az amerikai még felületesebb, mint a franczia, s azt 
csakugyan kevés amerikai ember tudja, hogy Ma-
gyarország is létezik. A legtöbb — sajnos itt is — 
azt hiszi, hogy a magyar osztrák alattvaló. A jó 
hírünket, a szabadságért harezoló nép hirét tisztán 
Kossuthnak köszönhetjük. A mostani nemzedék apái 
és nagyapái még emlekeznek generál Kossuthra, akit 
ők fogadtak a newyorki kikötő hadi erőditvényében 
(ma már aquarium), amikor a szabadságharcz leve-
retése után Newyorkba'jött. Az öregek még emlékez-
nek Kossuthra, a hungaryan general-re, aki — ha-
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Mert a mig azt látjuk, hogy az országgyűlési 
pártok közjogi természetű jelszavak szerint bom-
lik elemeire s oly osztályharcz tüneteit mutatja, 
mely méltán aggodalmat kelthet. 

S ebbeu a zűrzavarban mindeuki az állam-
tól vár és az államtól követel mindent. Az ál-
lami, a törvényhatósági, a községi tisztviselők, 
az egj házak, a tanárok, a tanítók, a vasutasok, 
az iparosok, a kereskedők mind az államtól kö-
vetelik a maguk támogatását a többi osztály-
lyal szemben. Az agráriusok a merkantilisták-
kal, a munkaadók a munkásokkal állauak harcz-
ban s mindenki a másik rovására akar boldo-
gulni. A gazdasági érdekek harczába belevegyül 
a fajoknak, a nemzetiségeknek a magyarság el-
len való küzdelme, a magyarságot pedig fele-
kezeti és társadalmi érdekellenté ek bontják ele-
meire. Az állam, a nemzet egyetemes érdeke 
háttérbe szorul s még a közjogi pártok is csak 
takaróul használják a maguk jelszavait, mert 
azok mögött is érdekellentétek sorakoznak ha-
mis jelszavak alatt, mert kiki a maga osztály-
érdekeinek kielégítésére akarja fölhasználni a 
politikai hatalmat, hogy a komoly elemeket le-
szorítva a közszereplés teréről, szájaskodással 
éi népbolonditással a túlzó irányzatokat juttassa 
érvényre. 

Ennek a társadalmi züllésnek kétségtele-
nül egyik oka az, hogy még mielőtt a 48-as 
törvények szellemében kialakulhatott volna a 
magyar társadalom, máris nagy számmal jelen-
tek meg a közélet porondján oly uj elemek, a 
melyek idegenből származván ide, nem volt és 
nincsen érzékük a nemzet történelmi hagyomá-
nyai és a magyar nép jövő szükségletei és as-
pirácziói iráut. Ez uj elemeknek a nemzet sza-
bad institucziói s a liberalizmus iránt való haj-

lamai csak arra valók voltak, hogy azoknak vé-
delme alatt szabadon visszaélhessenek az emberi 
és honpolgári jogokkal; s kiknek egyik részök 
nem azért vált a legtulzóbb sovinisztává, mert 
megszerették ezt a földet és népét, sajátságait, 
történetét, erkölcseit és törekvéseit, — másik 
részök pedig nem azért állt a kozmopolitizmus 
és szocziálizmus hirdetői közé, mert a legalsóbb 
néposztályok nyomora megragadta lelküket 8 
azon akartak enyhíteni; hanem csupán azért, 
hogy önző czéljaikra tért nyerhessenek és meg-
megtévesztve a népet, általa vezérszerepbez jut-
hassanak 

A nemesség 1848-ban maga törekedett a 
a jogegyenlőség megvalósításával az egységes 
nemzeti társadalom megteremtésére, sót tul is 
lőtt a czélon, a midőn szégyenleni kezdte múlt-
ját és önmagát. De ez még nem lett volna baj, 
ha el nem hanyagolja a népet s ha gazdasági 
téren megfelelő tevékenységet fejtett volna ki, 
hogy gondoskodásával és vagyoni felsőbbségével 
megtarthassa a társadalmi vezetés*. 

E helyett azonban az a nemesség, mely 
1848-ban a demokratikus elemet képviselte az 
alkotmányban, a mig egyrészről szórakozásokba 
merülve és hagyományaitól elszakadva elköltötte 
az ősi vagyont s magára hagyva a falvak né-
pét, hivatalokba menekült; addig másrészről a 
fennebb említett idegen eredetű uj elemek tér-
foglalásával szemben, különösen a 80-as évek 
óta akként fejtett ki reakeziót, hogy kezdte ma-
gát zsentrinek nevezni, őseit számlálgatni, 8 a 
helyett, hogy egy igazi zsentri keletkezésének 
magvául szolgált volna, a nemzetnek hazai ta-
lajból fejlődő többi értelmiségétől is elzárkózott 
s a kereső foglalkozásoktól visszavonult, hiva-
tal, czimek és rang hajhászására adta magát. 

zája leveretése óta ellátogatott Amerikába is, s most 
is csak a levert, leigázott magyart ismerik, de az 
önálló Magyarországot nem. Talán az egyedüli ál-
lami posta ismeri a Hungary-t, Magyarországot; a 
magánvállalkozás birtokában levő táviróhivatal már 
nem. A hazaküldött levélre a sok százezer magyar 
napról-napra ráirja, hogy Hungary; igy tehát a 
posta megtanulta már, hogy létezik ez az ország is, 
de a táviróhivatal még nem. 

Pár nap előtt e sorok irója táviratot akart 
feladni Budapestre. Bement a hatalmas Western 
Union Cable and Telegraph egyik legnagyobb for-
galmi hivatalába a Broadway-n, a kereskedőnegyed 
kellős közepén. A távirat czime igy szólt: „N. N. 
Budapest. Hungary." A táviróhivatalnok átvette a 
táviratot, s azután egy darabig törte a fejét és azt 
mondogatta folyton, hogy Hungary, Hungary . . . köz-
ben kétkedő tekinteteket vetett felém. 

— Mi akar lenni az a Hungary? — kérdi 
végre. 

— Az az ország, amelyikben Budapest városa 
fekszik — teleltem. 

— Tévedés van a dologban — feleli az ame-
rikánus egész határozottsággal. — Budapest Auszt-
riában fekszik. Hungary -talán a komitat, de nem 
ország dear Sire I 

— Ugy van ez jól, ahogyan én írtam — mon-
dom neki észrevehető bosszúsággal, mire ő kijelenti, 
hogy mindjárt megmutatja, ő nekem a társaság hiva-
talos utilitásaiban, hogy hol van Budapest. Elő is 
szedett egy vaskos könyvet, kikereste Austriát s 

annak a nagyobb városait. Ott láttam a saját sze-
meimmel : Citys of Austria — Vietma, Budapest, etc. 

— Hat éve vagyok én itt a broadway-i office-
unkban; elég táviratot veszek fel mindennap és ki-
sebb városokról is tudom én, hogy hova tartoznak, 
nemcsak olyan nagy városokról, mint Budapest; — 
szólt hozzám feddőleg a hivatalnok, mialatt a táv-
irati lapon a Hungary-t kihúzta és odabiggyesztette 
Budapest mellé az Austriát. 

Elvettem tőle a blankettát, össszetéptem ott a 
szemeláttára és távoztam; ő csodálkozva nézett reám 
s azt hiszem — bolondnak tartott. 

Legközelebb a Commercial Cabbe Com. hiva-
talát értem CUabnem szóról szóra ugyanaz a jelenet 
ismétlődött közöttünk. Végre a főposta épületében, 
ugyancsak a Western Union egyik fiókhivataléban 
minden megjegyzés nélkül felvette a Hungary-ba 
czimzett táviratot egy kiasszony hivatalnok. 

Még az nap elbeszéltem ismerőseim körében 
az egész esetet. 

— A dolognak az a magyarázata, — nevetett 
egyik barátom, — hogy az a lány magyar. Ismerem 
jól. Különben ő sem tudta volna, hogy mi az a Hun-
gary, és nagyobb biztonság kedvéért bizonyára ő is 
rászignálta utóbb, az ön távozása után, az Austriát 

Mindenesetre elszomorító dolog ez annál is in-
kább, mert a hol már százezrekre meg a magyarok 
száma, ott a magyaroknak kellene arról gondoskod-
nioh olkalmas módon, hogy a velük érintkező ame 
rikaiak tudomást vegyenek országuk önállóságáiól, 
különállásáról. Viszont az amerikai migyarok ment-



Ezzel egyidejűleg elhagyva az ősök egyszerű 
életmódját, a folyton növekedő fényűzés és ké-
nyelemszeretet áldozata lett, s a mágnásokhoz 
való dörgölődzés mihamar tönkretette a nehéz 
viszonyok és rossz törvények által amúgy is 
meggyöngitett történelmi osztály vagyonosabb 
elemeit is. 

A komoly munkától való vonakodás, a já-
tékszenvedély és a léhaság átragadt a magyar-
ság egyébb intelligens és vagyonosabb osztály-
elemeire is, az úgynevezett zsentrinek, helyesen 
szólva fertálymágnás-világnak pedig a többi osz-
tályoktól való elzárkózási törekvése megakasz-
totta egy egységes és életerős magyar közép-
osztály kialakulását. 

Pedig ennek 1848 előtt is meg voltak az 
alapjai. Hiszen akkor az iskolákban az iskola-
társak származásra való tekintet nélkül tegez-
ték egymást, mint barátok érintkeztek és azok 
maradtak az életben is. Ma ellenben, a demok-
ráczia korában már a gyermekek az iskolában 
is megteszik egymás közt a különbséget, hogy 
kivel tegezzék egymást, kivel ne, s már innen 
ered az életben a mai értelmiségnek származási 
előkelőség szerint klikkekre szakadozása. 

De van az éremnek másik oldala is. A 
fennebi tünettel szemben úgynevezett zsentri-
körökben a pajtáskodás oly mértéket öltött, 
hogy a mig a régi magyar nemes a nála idő-
sebbet a legnagyobb tisztelettel uram-bátyám-
nak szólitotta, mi eltanultuk a némettől a bru-
derkedést, sőt tul is hajtottuk és ma már a 
gyermek a szülét, az életlen ifjú az érdemes 
öreg urakat is per öregem letegezi Ez a szo-
kás sokkal jelentősebb, mint első pillanatra lát-
szik, mert a tekintély megbontásának a csiráit 
rejti magában. A mi nem veszélyes egy fegyel-
met könnyen tűrő, a tekintélyt természeténél 
fogva tisztelő fajra, ugyanaz nagy veszélyt rejt-
het magában a magyar fajra, a hol senki sem 
akar vezettetni, hanem mindenki csak vezetni. 
Lett volna Magyarországon oly laza az állami 
szervezet, mint volt nyugaton a középkorban, 
ma már nem volna sehol sem ez a uemzet, mert 
a magyart csak az erőteljes központi királyi ha-
talom s a tisztelet a szent korona iránt, később 
pedig a közös ellenség ereje volt képes nem-
zetté tömöriteni s annak fenntartani. Éppen igy. 

a mint megdőltek uáluuk az egymással való érint-
kezésnek tiszteletre kényszerítő formaságai, meg-
dőltek a családi és társadalmi fegyelmezettség 
alapjai is. 

A társadalmi fegyelmezetlenségből szárma-
zik nálunk az atyafiságos érzület hanyatlása a 
családban, a laza fölfogás a kötelességteljesités-
ben, a hanyagság a gyermekek nevelésében, s 
azzal jár karöltve az itjuság elbizakodottsága a 
társas érintkezésben, a komolyabb elemek leszo-
rulása és a szájaskodás elhatalmasodása a po-
litikában. Mindez a többi o ztályokra is átra-
gadva, immár oda vezetett, hogy érdemes, ko-
moly férfiakról a birálat jogának a czimén par-
lamentben és sajtóban akárhányszor mernek ugy 
beszélni, mint a hogy csak utczai sihederekról 
lehet szólani. 

Ez a kép egyik oldala, a másik meg az, 
hogy a hol az érdek ugy kiváuja, ott a legna-
gyobb szervilizmus tejlődik ki sokszor a lármá-
zok soraiban is. 

Mi sem természetesebb, mint az, hogy azok 
az idegenből idekerült uj elemek, a melyeknek 
történelmi hagyományaik nincsenek, a maguk 
javára használják ki ezt a társadalmi felfordu-
lást és hogy szerepléshez juthassanak, mindent 
készek fenekestől fölforgatni és még több zavart 
csinálni, mert csak a zavarosban lehet zavarta-
lanul halászni, a világosságot sötétségnek, a li-
berálizmust reakcziónak, a reakcziót liberáliz-
musnak, az erényt bűnnek, a bűnt betegségnek 
és igy tovább elnevezi. 

Ez nem jól van, ennek meg kell változni, 
vagy elzüllik e nemzet. De hogy ez megváltoz-
hassék, azon csak a törzsökös magyarság váll-
vetett munkája segíthet. Szeretem ennen-vére-
met s szeretném, ha az egykori köznemesség 
megtartaná vezető szerepét és a nemzet hasz-
nos elemeivel összeolvadva egységes középosz-
tállyá, erre ráüthetné a maga bélyegét. De ha 
az úgynevezett zsentri föl nem hagy a zsentris-
kedéssel s nem tér vissza egyszerű, régi szo-
kásaihoz és hagyományaihoz, ha nem iparko-
dik azon, hogy elhagyja apáinak hibáit és 
kövesse erényeit, ha nem törekszik társadal-
milag is egyesülni a többi hazafias intel-
ligens elemekkel: akkor eljátszotta történeti sze-
repét s csak az a remény marad fönn, hogy a 

magyar nép elég erős lesz, még egy uj és egész-
séges intelligenczia nevelésére. De sürgős szük-
ség, hogy a magyar értelmiség egygyé olvadjou 
a társadalomban s hagyjon föl minden elzárkó-
zási törekvésekkel. A mellett pedig ragadja meg 
a komoly munkát minden téren, hogy vissza-
szerezze vagyoni függetlenségét, hogy vissza-
hódítsa az elvesztett földet és a föld népének 
rokonszenvét s a népre való befolyást, a me-
lyet már-már végképpen eljátszott, s kitartással, 
ernyedetlen munkával és komoly tanulással ipar-
kodjék érvényesülni az irodalom, a tudomány, a 
publiczisztika, az ipar és a kereskedelem terén 
egyaránt, hogy felvehesse a küzdelmet azokkal 
az elemekkel, a melyek szívós kitartással pá-
rosult merészséggel, népünk jóhiszeműségét a 
maguk boldogulására akarják kihasználni. De 
sem előítélettel, sem léhasággal, se fennhéjázás-
sal, se iskolakerüléssel, sem elzárkózással nem 
lehet a hazát megmenteni, vagy föutartaui, sem 
ve?ető szerephez jutni. iü. 

Belföld. 
- A nyári munka. — 

Budapest, junius 10. 

A nyári munka megkezdődött. A dunaparti csil-
logó palotában sürgős ügyek elintézése végett ült 
össze a képviselőház. Daczára annak, hogy a Háznak 
már évek óta alig volt nyári szünideje, valauai hosz-
szu pihenője a törvényhozó uraknak ezúttal sem lesz. 
Egy normális viszonyok között lefolyó budgetvita 
olyan alkalom, a melyet el nem mulaszthatnak a 
felszólalásra mindazok, a kik komoly, szakszerű kér-
déseket óhajtván megbeszélni, az abnormis időben 
szóhoz nem juttak. Hozzájárul ehhez az is, hogy az 
országnak immár két év óta butgetvitája nem is volt, 
tavaly tizenkét hónapos indemityvel folyván a kor-
mányzás, s igy természetszerűleg felgyülemlett egy 
következendő vitának anyaga. 

De ezeken a közelfekvő okokon kivül egyéb 
indokok is akadnak, a melyek a most meginduló vi-
tát már ma hosszasnak és a mellett élénknek, je-
lentősnek mutatják. Itt vaunak mindenekelőtt a bud-
getális okok. Tudvalevő dolog, hogy a költségvetésbe 
már be vannak illesztve azok a magasabb kiadások, 
a melyek a király czivilistájának felemelésével és a 
vasúti tisztviselők fizetésrendezésével kapcsolatosak. 
Ezek a témák, még ha a külön javaslatok alapján 
intézik is el, a költségvetési vitához tartoznak, attul 
el nem választhatók, a minthogy ezek fogják kiadui 
a vita anyagának egy jó részét. 

ségére legyen mondva, hogy az amerikai nem sok 
hajlandósággal bir afféle magyarázatok meghall-
gatására, 

A magyarokat egyébként, — mint már fen-
tebb is emiitettük — szeretik az amerikaiak. Leg-
jobb hire a magyar munkásnak és a magyar sza-
kácsnak és szakácsnénak van. A magyar konyhának 
meg olyan jó a hire, hogy egyedül ezen a téren ta 
gadja meg magát a hazai tót lány, s noha minden 
hazai tót szlávnak és nem magyarnak vallja itt ma-
gát, a tót szakácsnék mind magyaroknak adják ki 
magukat a helyszerzöknél, mert a magyar szakács-
nénak nagy a kelete. 

A magyarság — sajnos — nem visz éppen elő* 
kelő vagy nevezetes szerepet Newyorkban s az 
Egyesült-Államokban. Legfőbb magyarázata ennek 
abban rejlik, hogy tőlünk még mindig csak a tönkre-
jutott emberek vándorolnak ki Amerikába, akiknek 
természetesen évek hosszú során át küzdemök kell 
a kenyérért és pedig vagy a bányák mélyén, vagy a 
newyorki áruházak raktáraiban, műhelyeiben. Mikor 
aztán évek múlva felküzdi magát a magyar s van 
neki pár száz vagy ezer dollárja, akkor — megy 
haza. Innen van az, hogy olyan kevés a nagyobb 
magyar kereskedőházaknak a száma s olyan ritka a 
nevesebb amerikai magyaroknak a sora. 

Ez az egy körülmény az utóbbi időben, amikor 
hivatalos oldalról nyilvánosságra ^hozták, nemileg 
megcsappautotta az amerikaiak rokonszenvét a ma-
gyarokkal szemben. A statisztikai hivatal kimutatta, 
hogy a kivándorlók közül aránylag magyar veszi ki 
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esetre szép és egyedül a hazafiságban gyökerező do-
log ez, ha az amerikai németséget tekinti az ember, 
mégis gondolkozóba kell esnie, hogy a magyarnak 
ez az idealizmusa, vagy a németnek a reális gondol-
kodása hozott-e több hasznot és dicsőséget a saját 
nemzetének. 

A német kivándorlónak első dolga elmenni a 
City Hallba és kivenni a first paper-jét, az úgyne-
vezett első papírját, amely az első lépés az állam-
polgárság elnyeréséhez, s alig várja, hogy az öt év 
elteljen s megkapja a második papirt is s ezzel az 
amerikai polgárjogot. Közben pedig mindenütt né-
metül beszül, minden német dolgot pártfogol, csakis 
német egyesületeknek a tagja, irodai asztalain ott 
feküsznek az itteni német lapok, noha ő a sokkal 
jobb angol lapokat olvassa, üzletén rajta van betűk-
kel, hogy Germán Crocer, Butsher vagy Importer, 
aszerint, hogy fűszeres, mészáros vagy behozatali 
üzlete van. Résztvesz a közéletben, befolyásos köz-
hivatalok betöltésénél már megköveteli, hogy a „né-
met eredetű polgárság" is kapjon pár jóállást, s — 
nagy a becsülete mindenfelé. Holta napjáig megma-
radt németnek s amellett jó amerikai. 

Ehhtz a magyar nem ért, az bizonyos. 
Milliomos mindössze kettő van, akiről tud-

juk, hogy magyarok. Egy orvos és egy marha-
kereskedő. 

A magyar egyesületek d'cséretes munkát vé-
geznek mindenütt Amerikában s a velünk született 
s az anyatejjel magunkba szívott természeten kivül, 
főleg ezek az egyesületek és a magyar lapok tartják 
fenn a nagyobbára nehéz életkörülményekkel küzdő 
magyarságban a fajához való törhetetlen ragaszko-
dást és az anvaföld nem muló szeretetét. 

Sokszor, nagyon sokszor elbarangol e sorok 
írója is ott az East Síde-on, a szegényes fertályban, 
a 2-ik és 14-ik utcza közt. Egyes utczában feltű-
nően sok a magyar felírás. Nem tudja az elképzelni 
se, aki sohasem volt távol, nagyon távol hazulról, 
hogyan olvassa az ember gyermekes örömmel, dobogó 
szívvel magyarul, hogy Nyitrai Emii könyvkereske-
dése, Karátsonyi és Kmetz magyar borháza, Veress 
János magyar borbély. Arra alább egy takaros, tiszta 
kis vendéglő ablakán azt olvassuk, hogy: „Egy jó 
magyaros regular dinner 25 czent." 

Micsoda prózai dolgok és mégis hogy megdo-
bogtatják ezt az idegenbe szakadt szivet! 

Kossuth kávéház, Budapest kávéház, Rákóczy 
terem mind közel egymáshoz s ott a sarkon, a Bou-
levard-kávéházban szomorúan szól a magyar nóla. 
Czigány muzsikál benne, magyar ember már a túlsó 
soron hallja, hogy nem Amerikába ojtott cseh mu-
zsikus rángatja a vonót, hogy magyar czigány csi-
nálja a nótát. 

El-elmereng az ember igy utczahosszat s mi-
alatt csaknem egyforma meghatottsággal nézegeti a 
borház kirakatában a Sashegyi vignettáját és a 
könyvesbolt ablakában a Jókai meg Mikszáth ma-
gyar könyveit s szinte azt hiszi, hogy magyar szellő 
tánczoltatja itt, tul az Operenczián, a magyar bor-
bély hazai réztányérját: kezdjük megérteui, hogy 
miért megy haza a magyar, ha egy kicsit összeszedte 
magát itt, ebben a kedves uj világban, ebben a má-
sodik hazában, amelyet őszintén szeret a magyar 
szív is, de amely nem tudja elfeledtetni azt az igazit,, 
odahaza — tul az Operenczián. 
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De a nyári budgettárgyalások politikai anyaga 
is előreláthatólag igen jelentős leszen. Várjuk és várja 
az ország az uj párt vezerének, Bánffy  Dezső báró-
nak, zászlóbontását beu a parlamentben. Vájjon ké-
pezhető e a magyar parlamenti gyakorlat alapján a 
zászlóbontásra kedvezőbb alkalom, mint az, melyet 
a költségvetés általános vitája nyújt? Bánffy  báró 
bizonyára élni fog ezzel alkalommal, de ez esetben 
természetesen élni fognak szólásjogukkal az ellenkező 
oldalon is, hogy a vitás kérdéseknek minden oldal-
ról való megvilágításával a közvélemény tárgyilagos 
Ítélet formálására képessé tegyék. Ezenközben bizo-
nyára érdekes és fontos nyilatkozatokra lehetünk el-
készülve, ugy a monarkia két állama között kötendő 
gazdasági kiegyezés végrehajtása, mint a külföldi 
szerződések tekintetében. 

A meginduló vitának mintegy bevezitőjo Ap-
ponyi Albert gróf jászberényi beszámolója. Valaroe 
lyes zászlóbontás készül ma a jászberényi piaczon 
is. Ennek a beszédnek is visszhangja lesz a parla-
mentben, melynek tanácskozó termében ilyképen ér-
dekes nyári ülssszakra lesz kilátás. Rendes politikai 
állapotok között, a kérdéseket megérlelő vita lesz az, 
mely elé az ország érdeklődéssel tekint. 

1904. junius 12. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, juuius 10 

Mikor e sorokat irom: Magyarország népe 
kétségbeesetten nézi a mező, az élet pusztu-
lását, a gyilkos szárazságban. 

Nemcsak a gazdákat sújtja ez a csapás, 
hanem sújtja az ország összes lakosságát. 

Futó felhők elsuhannak, a nap perzselőn 
tüz a már-már kiaszott legelőkre, égeti a zsenge 
szemű árpát, a kalász nélkül lengő rozsot, mig 
a búzát marja a rozsda. 

Vannak, akik még reménykednek, ha ma 
vagy holnap megerednek az ég csatornái s vé-
get ér a rettentő aszály, talán felüdül a mező-
ség és legalább a buza meg a tengeri ad kö-
zepes termést. 

De a gazda közönség nagyobb része már 
csüggedten néz a jövő elé. Szénatermés nem volt 
A legelők sivatagokká sültek a hosszú száraz-
ságban A Hortobágyon meg a tanyákon éhe-
zik már a marhaállomány és a ragadós vesze-
delem pusztítja a gulyát, a csordát — Hull a 
jószág. De nem hull az égi áldis könnye. Sok 
gazda le sem aratja a gabonája egy részét, mert 
az aratók csak készpénz fizetésért vállalnák el 
a munkát, az üres szalma levágásáért pedig nem 
érdemes fizetni. 

Nincs mit szépíteni a dolgon : a kilátások 
bizony felette sanyarúak. 

Borul az ég jönnek a fellegek, de senki sem 
bizik már az esjben Az időjósok további tar-
tós szárazságot jövendőinek. 

Vájjon megkönyörül-e az ég az uto só pil-
lanatban az esőért esedező népen ? 

A jelentések minden tájról kedvezőtlenek, 
elszomorítóak. Most már igazán csak az imád-
ság segíthet. Alázatos megadással pillantsunk a 
borongósra vált mennybőltozat felé és könyörög-
jünk. A jó Isteu talán meghallgatja kérésün-
ket és nem szállnak el lölöttünk ismét meddőu 
a fellegek. 

Talán . . . taláu! . . . Oly kevés ez a 
reménység, mely szinte elsenyved a tikkasztó, 
koravén tavaszi forróságban ! 

Azt hiszem : nem kívánhatok az „Udvar-
helyi Hiradó" olvasó közönségének jobbat 
és kedvesebbet, mint azt, hogy e sorok iróját 
még ma czáfolja le a hírrovat vezetője, aki ha-
talmas, zugó, illatos; minden muzsikánál szeb-
ben csengő esőről lehessen igaz híradással. 

* 

Nem ismerünk lényegében nemesebb, fen-
ségesebb tisztet, mint a védőügyvédét. 

Akkor magasodik fel előttünk az ügyvédi 
hivatás, mikor ott ül a védőügyvéd, a védelem 
asztalánál, s azon fáradozik, hogy szegény bün-
beesett embertársa iránt a bíróságot igazságra, 
vagy könyörületre hangolja 

Az ember lelke mélyéig elborzad, mikor 
tudomást vesz arról, hogy a középkor sötét itélő-
székei előtt veszendő emberek álltak, akiknek 
ügyében elfojtották a védelem igéit, s ugy ítél-

ték el őket véres kegyetlenséggel, sivár könyör-
telenséggel. 

Az ujabb idők humánus szelleme fejlesz-
tette ki, emelte mai magaslatára a védői intéz-
ményt, 8 nincs ma miiveit ember, aki tisztelet-
tel meg ne hajolna az ügyvéd előtt, uri hiva-
tásának magaslatára állva, nemes odaadással 
tölti be tisztségét. 

A szrájkoló vasutasok ügyét éppen most 
tárgyalja a budapesti büntető törvényszék. A 
vádlottak, akik szine előtt állanak: lényegileg 
inkább tévedtek, mint vétkeztek. Nincs senki, 
a vádhatóság sem, aki romlásukat kívánná, csu-
pán a közrend az és az állami érdek, mely indo-
kolja, hogy büntető bíróság elé kerülnek. 

Természetesen, oldaluk mellett állanak a 
védők, de azoknak egy része távolról sem áll 
hivatásának magaslatán. 

Ugy állítják elő védenczeiket, mint a köz-
érdek martirjait, mint hősöket, akikeket üldöz 
a törvénytelen erőszak: durván féktelenül jog-
talanul sértegetik a minisztert, vádat emelnek 
ellene, mintha csak ő okozott volna számtalan 
milliókra iugó kárt az államnak; mintha ő 
szegte volna meg hivatali esküjét; mintha ő ve-
szélyeztette volna számtalanok életének és va-
gyonának biztonságát. 

Durván förmednek a közvádat képviselő 
ügyész s az ítélkezésre hivatott biróság ellen, s 
totszelegnek az utczai krakélerek szerepében, 
akik tulajdonképen nem védeni, hanem terrori-
zálni szeretnének ! 

Megbotránkozással hallottuk a felfuvalko-
dottság, a méltat lauság kitörését nebáuy védő 
szájából. 

Sajnáljuk, hogy a sztrájmozgalom vezetői 
ügyüket méltóbb kezekre nem bizták. 

A vasutasok a tömeg nyomásának hatása 
alatt álltak, s ha vétettek, aminthogy nyilván 
és súlyosan hibáztak, annyi a védelmükre alkal-
mas szó és ténykörülmény, hogy tisztán jogi szem-
pontból, tisztán a vádlottak érdekében gondosan 
kerülni kellett volna minden artikulálatlan han-
got, minden sértő kifakadást, mert nyilvánvaló, 
hogy a vasutasok elnézésre, jóakaratú engesz-
telékenységre és bocsánatra szorulnak! 

Éppen azért érdekeik ellen való, sajnála-
tos és visszataszító az a hang, amit a védők 
nagyrésze használt, s egyúttal arra alkalmas, 
hogy a magyar borreau tekintélyét világszerte 
alászállitsa! 

* 

Veszedelmes hirek érkeznek Lengyelország 
felöl, ahol olyan a hangulat, amilyen 1863-ban 
a felkelés évében volt. A lengyeleknek úgyis 
nagy elkeseredését fokozták a gazdasági bajok, 
az ipari válság, s a munkások határtalan 
nyomora: valamennyi a háború következménye 
Ezen az igazságon nem változtatnak azok az 
üdvözlő feliratok, amiket a szolgálatkész kor-
mányzók juttatnak a czárhoz, „lojális lengyel 
hazafiak" aláírásával. 

Oroszországban elhallgatnak mindent. Néhány 
újságban nyoma volt ugyan, hogy Varsóban több 
csavargót egy utczai jelenet alkalmával meg-
sebesített a rendőrség, hogy azonban forradalmi 
nyomdára akadtak, amelynek a szedői olyan 
kétségbeesett energiával védekeztek, hogy a 
könyvnyomtató-inühelyt rendszeresen meg kellett 
ostromolni, — arról hallgatott mindenki. A 
varsói munkás lázadásról, amelynél az ágyukat 
a nép ellen felvonták, nem tudott meg a nagy-
világ semmit. 

A pétervári beavatott körök Lengyelország-
ból kellemetlen meglepetéseket várnak. A lengyel 
nemességnek a szocziálistákkal való barátkozását 
felette veszedelmes jelenségnek tartják. Mindenütt 
pokolgépre akadnak s egyik hajó legénysége a 
másik után kerül Szibériába És valamennyi 
lengyel . . . 

A wilnai és lodzi nyugtalanságokat Péter-
várott szintén a lengyel forradalmi bizottságok 
rovására írják. A varsói katouai kerületet leg-
közelebb mozgósítják, de sem a japánok, sem 
Németország ellen. 

Rigában szintén mozgolódnak a munkások 
Valóságos csatát vivtak a katonákkal, melynél 
tömérdek halott maradt a csatatéren. Tengerész 
körökben pedig a következő hihetetlennek látszó 

történetet beszélik : a kronstadti kikötőben egy 
torpedó hajónak Ivanov nevü kapitánya hordót 
hozatott a hajójára. Alig volt ott a hordó, 
amikor a matrózok észrevették, hogy a kapitány 
azt égő kanóczczal a levegőbe akarja röpíteni 
A tisztek csak nagy erővel birták legyűrni s a 
hordóval együtt a tengerbe dobták. És ez a 
tiszt is lengyel volt . . . 

Az orosz körök a háború izgalmai mellett 
a lengyel veszedelemmel járó aggodalmakat el-
viselhetetlennek tartják. S annál nagyobb a 
pánik, mert a mozgalom olyan titokban fejlődik, 
hogy lehetetlen a szálait kifejteni Csak annyit 
sejtenek, hogy a zsarátnok nyilt lángra lobbanása 
már rövid idő kérdése. 

Rovás. 
Sz.-udvarhely, junius 10. 

Az 1886. XXII. t.-cz. 66. § a kimondja, hogy 
a rendezett tanácsú város polgármesterének és ren-
dőrkapitányának nem lehet kevesebb fizetése, mint 
ugyanazon törvényhatóság főszolgabíróinak és szolga-
biróinak, melynek területén a rendezett tanácsú vá-
ros van. 

A közigazgatási tisztviselők fizetésrendezéséről 
szóló törvény pedig meghatározza azon minimumot, 
melynél kevesebb a tisztviselők fi/etése nem lehet. 

Igen világos rendelkezései a két törvénynek s 
anuek egyéb értelme nem lehet, mint az, hogy a 
rendezett tanácsú város polgármesterének és rendőr-
kapitányának fizotése emelkedik legalább azon mi-
nimumra, mit az utóbb emiitett törvény megha-
tározott. 

Vannak hangok, melyek akként magyarázzák 
a községi törvény hivatkozott szakaszát, hogy a pol-
gármester 8 a rendőrkapitány fizetése is lejebb volna 
szállítható, ha a rendezett tanácsú város túlságos 
megterhelésével járna Ez a magyarázat beteges ma-
gyarázat. Ez a rétZ'J a szakasznak a körjegyzők fize-
tésfelemeléséről szól, és sem a polgármester, sem a 
rendőrkapitány fizetését nem érinti, annál kevésbbí, 
mert a törvényszakasz kategorice kimondja, hogy 
fizetésük a főszolgabírói, illetve a szolgabírói fize-
tésnél kisebb nem lehet. 

A törvény nem egyidi jogviszonyok subjectiv 
szabályozására, hanem generális jogviszonyok ren-
dezésére szolsál, ennélfogva objectiv jogszabály. 
Nemcsak mára, hanem holnapra is szól. Nem lehet 
üres szólamu frázisokkal, méltánytalanság felháuy-
torgatásával elmagyarázni. Annak a/, a rendeltetése, 
hogy végrihajtassék. 

Székelyud var hely rendezett tanácsú várost sem 
vették ki a törvény intézkedései alól. Sőt ő maga 
vette magára a törvény rendelkezéseit, mikor beál-
lott a rendezett tanácsú városok sorába. Ha pedig 
elvállalta a jogot, vállalja el a vele járó kötelezett-
ségeket is H.i tisztviselői hosszas tanulás után 
megszerezték azt a qualificatiot, mit tőlük a törvény 
kivánt meg, — ha dolgoznak becsülettel és betöltik 
állásukat, végzik kötelességüket és megfelelnek 
hivatásuknak, amiket mind megkíván a törvény, — 
tessék megadni nekik munkájuk érdemét, ugy, a 
hogy a törvény rendeli. 

Viszont a törvény nem kérdi, hogy hány éves 
a polgármester, meg a rendőrkapitány, mert a város 
maga választja, de annál kevésbbé lehet valakinek 
joga a polgárság zöme által választott tisztviselő 
fiatalságát minduntalan szemrehányni, pláne akkor, 
midőn aprehenziv bíráló nem járt ott, ahol a tudo-
mányokat osztogatják; sőt. S végtére is nem gon-
dolják, mintha ez a fiatalság éppen érdem volna? 

Nem kérdi a törvény azt sem, hogy ezerkilencz-
száznégyben esik e az eső, vagy a szárazság miatt 
éhínség fenyeget? Nem kérdi, h>gy mekkora meg-
terheltetéssel jár a kötelezettség teljesítése s hogy 
hány százalék pótadót fizet. 

Nem kérdi — és elég rosszul — azt sem, hogy 
kik ülnök a városi képviselőtestület tagjai között s 
akarják egy község ügyeit irányítani és intézni, mi-
kor a saját ügyeik vezetésére képtelenek. 

Mindezeket nem kérdi, mert nem kényszeritette 
rá sem a jogot, sem a kötelezettséget egy rendezett 
tanácsú városra sem. 

A gazdasági élet egyik legnehezebb problémája 
a munka dijának kérdése. Az iparos a maga mun-
kájának értékét maga mondja meg. A mezei mun-
kás, napszámos s a többi is mind. A szellemi mun-
kát azonban nem lehet darabszámmal és borvizes-
legényi konfidenskedéssel mérlegelni, s éppen azért, 
mert azok az emberek, akik ilyen talentummal ren-



delkeznek, nem lehetnek birálói a szellemi munká-
nak — állapította meg az állam törvényben ennek 
a munkának értékét. 

A vasnak, a czukornak, a bőrnek, a gaboná-
nak s minden terménynek és ipartermékeknek az 
ára az utolsó 10—15 év alatt megkétszereződött, de 
nem azért, mintha annak előállítása több munkába 
kerülne. 

Ellenben ugyanezen idő alatt, ugyanezen tiszt-
viselők munkája megkétszereződött, pedig ugyanannyi 
fizetést húztak. 

Méltányos tehát, hogy minden munkát megfe-
lelő értékkel jutalmazzunk, díjazzunk. 

De hát lehet mindezeken a terheken segíteni. 
Ha nincs vitulusa Székelyudvarhely rendezett tanácsú 
városnak, dobja el a titulust. A jogokról és kötele-
zettségekről, melyeket önként vállalt magára, mond-
jon le önként. Nem kell okvetetlen rendezett ta-
nácsú városnak lenni, fejlődjék vissza nagyközség-
nek, válasszon bírót és jegyzőt. S ha még igy is igen 
nagy a teher, jogában lesz újból a szomszédos köz-
ségekkel körjegyzőséggé alakulni. A fejlődés törvé-
nyeit szem előtt tartva, s a kulturából levonva a 
következtetéseket és a tanulságot, — sokra viheti 
Székelyudvarhely jelenleg még rendezett tanácsú 
város is. 

Egyébként szükséges az, hogy a midőn az ál-
lami tisztviselők fizetése után a közigazgatási tiszt-
viselők fizetése is keresztül ment, és pedig teljes 
megelégedésre ment keresztül: a városi első tisztvise-
lők fizetésrendezése is aránylagosan haladjon a többi 
tisztviselőével, mivel ennek munkája lényegesen kü-
lönbözik amazétól. Mert nézzük csak. A polgármes-
terek ma már nem közigazgatási első functionariu-
sai a városnak, hanem pénzmesterei.  E köröl forog 
meg minden. Honnét vegyék a pénzt erre, meg amarra, 
a rendes számlák kifizetésére és míg régen a polgár-
mester, mint a háztartás feje mindenre gondolhatott, 
most minden a pénz a pénz és megint csak a pénz, 
mely lefoglalja hivatalos órákban erejét, munkássá-
gát és egész fináncz-geniálitását. Aki ügyesen tud 
lavírozni az adósságok labirinthusában, aki jól ért 
ahhoz, miképpen teremtse elő a fedezetekhez szük-
séges pénzösszeget, az ma az ügyes polgármester. 
Megérjük még azt és meg kell érnünk, hogy a pol-
gármesternek jó iparosnak, bankférfiunak és eszes 
vállalkozónak is kell lennie, hogy oly bevételi for-
ráshoz juttassa városát, melyek behozzák a város 
szükségleteit. Ezenkívül még gondot kell fordítani 
arra is, hogy ő a város első tisztviselője: csak termé-
szetes, ha a törvény gondoskodni kiván a város két 
első tisztviselőjéről: a polgármesterről és főkapitány-
ról, kiknek fizetése nem lehet kisebb a főszolgab.ró , 
illetve a szolgabiróénál. 

Elismerjük, hogy ha a fizetés rendezést az ez 
állásokra pályázni akarók sokaságához szabnók, ak-
kor a fizetéseket le kellene szállítani és nem fele-
melni. Sajnos, országszerte tolongás van a hivatalok 
ajtai előtt. Ha árlejtés utján töltenék be a közhiva-
talokat, bőven akadna pályázó az eddigi fizetések 
feléért is. De micsoda tisztviselői kar lenne az ilyen! 
Meg kell már egyszer érteni azt, hogy a közszolgá-
lat munkaszerződés. Ha az illető munkáját legjobb 
tehetsége szerint a város rendelkezésére bocsátja ; 
viszont legyen arról biztos, bogy érdeme szerint fize-
tik meg és legalább is ugy, amint a szabad társa-
dalmi életben a többi polgártársunkat ugyanolyan 
munkáért. Tehát a városi tisztviselők fizetésének 
problémáját nem a kínálat, nem az előítéletek sze-
rint kellett megoldani, hanem az igazságosság és 
méltányosság kulcsával, mely magában a város ér-
dekeit is kifejezi. 

Tény az is, hogy a városok a maguk területén, 
saját tisztviselőikkel láttatják el mindazt a teendőt, 
amelyeket a vármegyei tisztviselőd; a maguk terüle-
tén ellátnak és bár a városok területe és lakossága 
kisebb, mint egy-egy vármegyéé: a fejlettebb gaz-
dasági és társadalmi életet élő városi lakosság kö-
zött eme teendők gyakoribbak és nehezebbek. De ha 
kevesebb volna is ez a teetdő, abból csak az követ-
keznék, hogy a városoknak az állam kevesebb ellen-
szolgáltatást nyújtson, nem az. hogy semmit se adjon. 
És mégis a vármegyék 1867 óta minden évben foly-
ton emelkedő államsegitségben részesülnek azokból 
a jövedelmekből, melyekhez a városok lakossága is 
jelentékeny összeggel járul, s most tisztviselőinek 
fizetése is, helyesen, államköltségen rendeztetett, a 
a városok pedig semmi ellenszolgáltatást sem kaptak, 
de áldozatkészségük minden lehető alkalommal igénybe 
vétetik állami intézmények érdekében. 

És itt van a forduló; mert ha e terhekot le-

vennék a városok nyakáról, ugy a városi tisztvise-
lők fizetése egy parányit sem érintené a polgárságot. 

A városok bizonyára hálásak lesznek, ha a 
fogyasztási adókat, ha le is szállítva, átengedik, mert 
ez javára fog szolgálni a városoknak, s akkor talán 
a tisztviselők megérdemlett fizetését sem fogja senki 
sem irigyelni és azért krokodilus könyeket sem fog-
nak hullatni. Addig pedig csak nyugodjunk bele a 
törvény idevonatkozó rendelkezéseibe. 

l lo l»ur . 

Újdonságok. 
Sz-udvarhely, junius 12. 

Junius 8. Szerdán volt harminczhetedik évfor-
dulója, hogy I. Ferencz József fejére feltették Szent 
István koronáját s uralkodónk megesküdvén alkot 
mányunkra, törvényes királya lett a magyar szent 
korona országának. Ez a kiegyezés müvének bete-
tőzése volt, melyet örömteljes lelkesedéssel üdvözölt 
a magyar nemzet. Az elnyomatás korszaka elmúlt, 
egy gyűlölt, idegen rendszer bilincsei szét töredez-
ték s a kibékült nemzet és király fölött a szép re-
ményekkel biztató jövendő napja ragyogott. E nagy 
nap évfordulóját a nemzet minden évben, ugy az 
idén is megünnepelte. Városunk hivatalos testületei 
testületileg jelentek meg a plébánia templomban, 
ahol disz misét tartottak, mig a középületeken a 
nyári napfény enyelgett a nemzeti trikolorokkal. 

Személyi hir. Kunce Elek tankerületi főigaz-
gató e hó 5-én az áll. főreáliskola ésróm kath. fő-
gimnázium érettségi vizsgálatai végett városunkba 
érhezett. 

Egy hó közigazgatása. Udvarhelymegye közigaz-
gatási biz'tttcága 8 án délelőtt tartotta folyó havi 
ülését. Az ülésen Damokos alispán elnökölt, mig az 
alispáni jelentést Ádám Albert tb. főjegyző olvasta 
öl. Alispáni iktatóra érkezett a mult hó folyamán 
836 ügydarab, amelyből 680 nyert elintézést. Kato-
nai utóállitások 5, 13 és 20-án tartattak. Megem-
lékezett a sorozás lefolyásáról. Barabás András árva-
széki elnök jelentéséből kitűnt, hogy az árvaszék ik-
tatójára 1562 drb. érkezett és ebből 1290 t intéztek 
el. Gyám-ág alatt e hó végén 11536, gondnokság 
alatt 782 egyén maradt. — Dr. Lengyel József m. 
főorvos je'enti, hogy a közegészségügyi állapot az 
előző hóhoz viszonyítva kedvezőnek mondható, 
amenyiben a hevenyfertöző bántalmak, valamint a 
hurutos és lobos természetű emésztő és légzőszervi 
megbetegedések kevesebb számban merültek föl. A 
megyei közkórházban 238 beteg részesült, ápolásban, 
kik közül a hó végével visszamaradt 63 férfi, 50 nő. 
— Molnár  Lajos pü. igazgató jelentéséből kitűnt, 
hogy a tárgyalás alatt álló hó folyamán egyenes adó-
ban befolyt 79777 kor., hadmentességi dijban 721, 
bélyeg díj és jogilletékben 18025, fogyasztási és ital -
adóban 61631, dohányjövedékben 36651 kor. — Die> 
már Károly kir. üeyész jelentése szerint a törvény-
szék és két járásbíróság fogházában összesen 4 vizs-
gálati és 108 elitélt fogoly volt letartóztatva. — A 
tanfelügyelői jelentést dr. Keith  Ferencz terjesztette 
elő, amelyből kitűnt, hogy az elmúlt hóban 15 köz-
ségi iskolát 28 el. osztálylyal látogattak meg. — 
Diószeghy Samu kir. főmérnök jelenti, hogy ugy az 
állami, mint a törvényhatósági utak jók voltak, köz-
lekedési akadály nem m°rült föl. A héjjasfalva— 
csikgyime8i útvonal udvarhely-czekendi szakaszá-
nak hengerelési munkálatai, afedanyag szállítása foly-
tán, a fúrdő-idény utánra maradnak. — Zonda József 
áll. állatorvos jelentéséből kitűnt., hogy az állategész-
ségügyi állapot kedvezőtlen volt. Erked községben 
a másodszori ojtás alkalmával 63 lovat irtottak ki, 
igy összesen ott 195 ló lett kiirtva, melyeket a mi 
niszter az illető tulajdonosoknak kártérit. — Dániel 
Lajos közgazd. előadó jelentette, hogy a száraz idő-
járás következtében az ősszgabona előreláthatólag 
közppen jóval alóli termést fog adai és igen kedve-
zőnek lesz az eredmény mondható, ahol a 4—5 mm 
eléri. A kaszalókra, takarmány félékre az időjárás 
szintén kedvezőtlen volt. Megemlíti, hogy a Magyar 
földhitelintézet működését megyénkben újra m>g-
kezdette. A tárgysorozat 55 pontból állott, melyek 
túlnyomó részét adóügyi felebbezések képezték. 

A sorozás. A "keresztúri  járásban Székelyke-
resztur központtal, m. hó 28, 30, 31 és e hó 1-én 
tartatott meg a sorozás. A sorozó bizottság elnöke dr. 
Damokos alispáu volt, mig a közös hadsereg részé-
ről Freyberger  Miksa és a honvédség részéről Milo-
dánovics Simon őrnagyok voltak jelen. A sorozó or-
vosok dr. Lengyel József me»yei főorvos, a honvédség 
részéről dr. Zakariás, a közösök részéről dr. Fischer 

voltak. Résztvettek még a bizottságban Gálffy  Kál-
mán főszolgabíró, László és Schott  főhadnagyok. A 
három korosztályból 417 egyén állott elő, kik közül 
bevettek: I. korosztályból: 158, Il-ik korosztályból : 
14 és a III-ikból: 7, összesen 179 egyént. Itt em-
iitjük meg, hogy az eredmény e járásban, mely rend-
szerint a legjobb anyagot és legtöbbet adji, azért 
nem áll arányban a korábbi évek eredményével, mi-
vel a sorozást megelőzőleg önként 100 egyén lépett 
katonai szolgálatba. Homoródoklándi  járásban a so-
rozás e hó 3 és 4-én tartatott meg, amidőn a já-
rás részéről Szabady Tivadar főszolgabíró vett részt 
a bizottságban. Itt 542 egyén lett felhiva, kik kö 
zül előállott 455 Besoroztatott a közösökhöz 164, a 
honvédséghez 29, összesen 193 egyén. — A megye 
négy sorozó járásában az 1—III. korosztályból 2232 
egyén lett felhiva, kik közül előállott 1795, 437 
egyén mint igazolatlan távollevő szerepelt. Beoszta-
tott 519 a közös hadseregbe, 100 a hondvédséghez. 
Az eredmény kedvezőnek mondható. 

Városi közgyűlés. Székelyudvarhely város 
képviselőtestülete Demeter  Dénes tanácsos elnöklete 
mellett f. 6-ikán délután rendkívüli közgyűlést tartott. 
A gyűlés tárgyát az a pótköltségvetés tárgyalása 
képezte, melyet a képviselőtestület, amint azt meg-
írtuk, a 4-ikére összehívott gyűlésről azért vett le, 
mivel a tagok nem jelentek meg kellő számban. 
Sajnos, a gyűlés ez alkalommal is ugyancsak olyan, 
vagy még olyanabb részvétlenséget mutatott amit, 
igen természetesen, józan okoskodással csakis annak 
lehet betudni, hogy jóllehet a pótköltségvetés egy 
bizonyos pótadót is ró a polgárságra, azonban annak 
keresztülvitelét a törvény alapján sem lehet meg-
akadályozni, de meg nem is volna méltányos sem. A 
közgyűlés a bemutatott költségvetést szótöbbséggel 
elfogadta. Eszerint a polgármester fizetése 600, a 
főkapitány fizetés 500 kor. és 80. kor. lakbérrel 
emeltetett, amint a 1886. évi XII. t. cz. 66 §.-a ir 
elő olyformán, hogy a polgármester fizetése a fő-
szolgabíróénál, a főkapitány fizetése a szolgabiróénál 
kevesebb nem lehet, ami elvégre igen helyes is, [ha 
tekintetbe vesszük azt a munkakört, melyet az 
illetők hivatva vannak betölteni. Végül a közgyűlés 
egy vágóhídi szolga állást is rendszeresített 360 
korona fizetéssel. 

Áthelyezés, lepser Rikhárd cs. és kir. fő-
hadnagyot a szolgálat érdekében, a Kaposvárt 
állomásozó 44 ik gyalogezredhez áthelyezték. 

A városi iskolaszék f. 3-án Szakáts Zoltán pol-
gármester elnök vezetése mellett ülésezett, amidőn 
a községi iskola záróvizsgálatait a következőleg ál-
lapította meg: I. A tanoncziskolánál: Junius hó 2l-éu 
d. u. 3—4-ig az unitárius, 23-án d, u. 5— 6-ig az 
ev. ref. és róm. kath. tanonczok vallás vizsgája 19-én 
d u. 2 - 6-ig a kereskedő tanonczok évzáró vizsgája 
a régi városháza nagy termében. Vizsgabiztos Gyer-
tyánffy  Gábor isksz. tag. 29-én d u. 2 -6- ig az 
iparos tanonczok évzáró vizsgája szintén a régi vá-
rosháza nagytermében, vizsgabiztos Szakáts Zoltán 
isksz. elnök. 26, 27, 28-án a tanonczok rajz és munka-
kiállitása. II. A községi elemi fiu  iskolában. Junius 
hó 16-án d. e. 10-11-ig az I—II. oszt., 11—12-ig 
III -V.oszt. növendékek vallásvizsgája. Viszgabizto-
sok ugy itt, mint a tanoncziskolában az illető hit-
felekezetek főpapjai. 17 én d. e. 8 — 12 ig vizsgázik 
a Il-ik osztály. Vizsgabiztos Kovács Dániel. D. u. 
2—6 ig a IV—V. osztály, vizsgabiztos Szakáts Zol-
tán. 18-áu d. e. 8 - 12-ig az I-ső oszt, vizsgabiztos 
Molnár  Károly. D. u. 2 -6- ig a III. osztály, vizsga-
biztos Seakáls Zoltán. A vizsgálatok helye, a régi 
városháza nagyterme. III. Az óvoda évzáró játékos 
ünnepélye augusztus hó 14-én d. u. 5 órakor tarta-
tik meg az óvoda udvarán, illető'eg a nagytermében. 

Az unitáriusok keresztúri gimnáziumában a folyó 
tanév végi közvizsgák a következő sorrendben tar-
tatnak meg. Juuis 21 én, d. e. hittan, mennyiségtan, 
természetrajz, történelem V. osztály. D. u. ugyan-
ezen tárgyakból a IV. osztály. 22-én, d e. hittan, 
mennyiségtan, math. és phys. földrajz, történelem III. 
osztály. D. u. hittan, mennyiségtan, földrajz, termé-
szetrajz II. osztály. 23-án, d. e. hittan, mennyiség-
tan, földrajz, természetrajz I. osztály. D. u. magyar 
latin, görög, német nyelv V. osztály. 24 én, d. e. 
mértani rajz, magyar, latin, német nyelv IV. osztály. 
D. u. ugyenezen tárgyakból a III. osztály. 25-én, d. 
e. mértani rajz, magyar, latin nyelv II. osztály. D. 
u. ugyanezou tárgyakból az I. oszt. 26-án, d. e 8 
órakor ének, d. u. 5 órakor torna mindenik osztály. 
27-én, d. e. magántanulók vizsgája s folytatólagosan 
az érdemsorozat elkészítése és igazgatósági ülés. 
28-án, d. o. 8 órakor az érdemsorozat felolvasása, a 
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jutalmak kiosztása és az iskolai év bezárása. Az 
érdeklődőket a vizsgálatra és záró-ünnepélyre szíve-
sen látja az igazgatóság. 

Medárd. Medárd napjáról azt tartja a közhit, 
hogy ha ezen a napon eső esik, akkor negyven na-
pig esőzés várhatő utánna. Ez alkalommal Medárd 
nem hozott esőt, s a gazdaközönség hő óhaja nem 
vált valóra, azonban Margit napján, vagyis 10-én az 
ég csatornái megeredtek s az aggodalmak, hogy a 
száraz-ág az egész évi termést tönkre teszi, csök-
kent. Az egy napig tartó eső már sokat javított a 
gabonán, takarmányon és gyümölcsön, s reméljük, 
hogy a közelebbi lapok még hoznak annyi csapadé-
kot, hogy a termés kilátások megint kedvezőre for-
dulnak 

A koronázási évfordulót az áll. főreáliskola a 
következő műsorral ünnepelte meg. 1. Az első ma-
gyar embei a király, Vörösmarty—Therntől, előadta 
az ifjúsági énnekkar. 2. Hymnus, Vörösmartytól, sza-
valta Borbély Antal VI. o. tanuló. 3. Ünnepi beszé-
det tartott Pázmány József tanár. 4. Induló, Cieh-
rertő), előadta az ifjúsági zenekar. 

Az áll. főreáliskolában az érettségi vizsgálatok 
f. hó 6 és 7-én tartottak meg. A jelentkezett 19 ifjú 
közül jelesen érett: 1 (Gaibel Aladár), jól: ^egysze-
rűen: 12 és kettő 1—1 tárgyból 3 hóra vissza vet-
tetett. 

Az udvarhelymeoyei ev. ref. egyházi értekezlet 
folyó hó 30-ikán Hom.-szentmártonbaa tartja évi 
rendes közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Reggel 8 óra 
kor a község végén elnökség és egyházmegye 
esperesének fogadtatása; visszafelel dr. Damoko-
And< r alispán, elnök. 2. 9 órakor igazgató választ 
mányi gyűlés, a régi iskolában. 1/210 órakor isten-
tisztelő t. végzik: Kónya Kálmán udvarhelyi vallás-
tanár imával. Vajda  Ferencz udvarhelyi lelkész, al-
elnök beszéddel. Karének: Vida  Mózes agyagfalvi 
tanitó veretése alatt. 3. Megnyitó, tartja dr. 
Gyarmathy  Dezső világi elnök. 4. Üdvözlő beszéd, 
tartja Hegyi  Péter helybeli lelkész, felel Péter  Károly 
espores, védnök. 5 Felolvasás, tartja Fejes Áron 
tanár, egyh alelnök. 6. Jelentés az érttkezlet egy 
évi működéséről, előterjeszti Lajos János bögözi 
lelkész, titkár. 7. Igazgató választmány által elő-
készített ügyek tárgyalása. 8. A kerületi választmányba 
két képviselő választása. 9. A jövő évi közgyűlés 
helyének és idejének meghatározása. 10. Indítványok, 
melyek a közgyűlést megelőzőleg egy héttel elnökhöz 
beküldendők 11. A hivek üdvözlése a templom előtt, 
tartja Menyhárt  András elnök, vallásos iratok ki-
osztása. 12. D. u 1 órakor közebéd, ára 3 kor. 

Nyilvános elszámolás. A következő sorok 
közlésére kérettünk föl. A helyi unitárius hang-
verseny számadása: Bevétel 751 kor. 40 fill. kiadás 
27G kor. 80 fill. Igy tiszta jövedelem az unitárius 
templom-építési alap javára 474 kor. 70 fill. Hol laki 
Arthur főispán ezen alkalommal adott a templom alapra 
10 kor. Felülfizettek és illetve adományok küldésé-
vel a bevételt gyarapították: Id. Dániel Gábor, Dániel 
Lajos, László Domokos, Barabás András és Fábián 
Józsof 10—10 kor, Vladár Ferencz 6 kor. 40 fi'l. 
Sándor Mózes körjegyző 6 kor. 20 fill. Sándor 
Jánosné, Kisgyőrgy Sándor, Kisgyörgy Sándorné, D. ák 
Lajos és Fekete Beniámin 5 - 5 kor. Ádám Albert 
4 kor. Lőrinczi Béla 3 kor. 80 fill Mátfffy Domokos 
Pál Ferencz, Dr. Sándor Balázs, Székely Dénes 3—3 
kor Dr Demeter Lőrincz, Dr. Jankovícs Pál. Szakács 
Károly. Szabó Dénes, Trattner József, Tibáld József 
Demeter Dénes, Péter Sándor, Vári Albert, Rösler 
Károly, özv. Bodrogi Sándorné, Jakabfy Lajos. 
Szabados Ferencz és Vajda Lajos 2—2 kor. Demes 
Ferencz, Horváth Albertné Lőriuczi Mihály csendőr-
örsvezető, Beszterczén 1 — 1 kor. Gálffy Kálmán, 
Biró Áron, Hirsch Hermán 80—80 fill Spaller József 
60 fill. Sándor Ernő 40 fill N. N. és N. N. 2 0 - 2 0 
fill. Itt megemlittetik. hogy Weisz Ármin helybeli 
bútorkereskedő a színpadi bútorok használásért fel-
számított 8 koronát a templomépítés czéljára ajándé-
kozta. Fogadják a jószivü felülfizetők és adakozók a 
n-ndezőség által az egyház község köszönetét. A 
rendezőség köszönetet mond továbbá e helyen is a 
szíves műkedvelőknek, valamint mindazoknak, akik 
támogatásukkal a humánus czélu hangverseny ezen 
Bzép sikerét előmozdították. 

Szívbajosok és asztmások figyelmébe. MintHer-
kulesfürdőből (Mehádia) írják nekünk, dr. Klein Eber-
bard az általa ott több év óta szívbajban, astlimú-
ban, valamint elhízásban szenvedőknél kitűnő siker-
rel alkalmazott, ugynev. Nauheimi természetes gyógy-
eljárást az ezen évi fürdőévad alatt is folytatja. 

Az „Udvarhelymegyei Tanitó egylet" Udvarhely 
járási fiókköre f. hó 23 áu délelőtt 9 órakor kezdődő-
leg Székelyudvarhelyen a községi iskola IV-ik osztályá-
ben tartja meg tavaszi rendes gyűlését. Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv olvasás és 
hitelesítés. 3. Elnök választás. 4. Alelnök és jegyző 
lemondásának tárgyalása, illetve a választás meg-
ejtése. 5. Felolvas, Lajos János bögözi ev. ref. 
lelkész, a népiskolai vallásos nevelésről. 6 Az 
„Eötvös-alap" alapszabály tervezetére a kiküldött 

bizottság javaslatát előterjeszti Péter  Gergely biz. 
elnók. 7. Pénztár átadás. 8. Jelentések és indítványok. 
Az elnökség fölkéri a tagokat, hogy a tagsági dijai-
kat befizetés végett magokkal hozni szíveskedjenek. 

A városi képviselőtestület f. hó 10-én Ádám 
Albert megyei tb főjegyző elnöklete mellett rend-
kívüli közgyűlésre jött össze, amikor a pénztári 
ellenőri állást kellett volna betölteni. A közgyűlés 
azonbin Sándor  Mózes képv. test. tag indítványa 
folytán a választást a szabályrendelet idevágó részé-
nek módosításáig elhalasztotta. 

A ref. kollégium tornavizsgálatát a versenyek-
kel együtt ma délután 3 órakor tartják meg a kol-
legiumkertben. Az érkedlődő közönség szíves figyel-
mébe ajánljuk. 

Körjegyzők gyűlése. Az Udvarhely megyei 
Jegyzői-egylet tegnap, szombaton Gálffy  István 
elnök vezetése mellett gyűlést tartott. A gyűlés 
lényeges tárgyát a körjegyzői magán-munkálatok 
szabályzatának megállapítása képezte. Délben a 
jegyzők közebédre jöttek össze. 

Nyilvános elszámolás. A következő sorok közlésére 
kérettünk föl: Soó Gáspár székelyudvarhelyi róm. kath. 
internátusi alapítványára adakoztak. (11) Tanulók gyűjtése: Vili. 
osztály ivén 27 k. VII. osztály. Gál Ferencz ivén (gr. Mikes 
János 10 korona, lmets János, Kálmán István, Alajos Farkas 
2—2 Pongrácz Jenő gr. 3. Rak Jőzsef 2) 21 k. Sáfrány 
Zsigmond ivén 2 k. Tarisznyás Márton ivén (Tarisznyás János 
3, Tarisznyás Márton 1) 4 k György Dénes ivén (György 
Dénes, György Jeromiás 1—1 k, Gyurcsovecz Károly 2 k) 4 k, 
Vértes Lajos ivén 2 k, Sándor Endre ivén (Sándor József 4) 
4 k, Paál ltezsó ivén (Soó Antal 1, Nagy Ferencz 40 tilt, Paál 
Rezső 60 fill) 2 k Sass Antal ivén (öass Imre, Sass Antal 
1—1 k) 2 k, Zikariás Lukács ivén (Zárug István 2, özv. 
Zakariás Zakiné 2) 4 k, Ferenczy Károly ivén (Fereuczy 
József 1) 1 k, Demeter Atilla ivén (dr. Demeter Lörincz 10, 
Bartha Gábor 2, Szabó Nándor 4) lti k. Kricsa Andor ivén 1 
k. Pap Domokos ivén (Oláh Antal 2, Pap Mózes 1, Újvári 
Mihály igazg. 3, Pap D. 1) 7 k, Pecntea Márius ivén (Peculea 
Marius, Maria és Aurél 1—1) 3 k, Barcsay Béla iven (Barcsay 
Károly 10, Gábor Marton, Haáb és Heitz 2—2, Virágb József 
1) 15 k, összesen 88 k. VI osztály. Szeunoiúts Andor ivén 
(Szentkoviis Antal ti, Szentkovits Gyula 2, Szentkovits Andor 
és Lajos 1—1) 10 k, Tófalvi Balázs ivén 10 k. Kolumban 
Károly ivén (Kolumbáu Karoly és József 1—1) 2 k, Reinhardt 
István ivén (Reinhardt István 5, Reinhardt Mihály IV. oszt. t. 
5 k, Reinhardt Mihály 10) 20 k, Simon Ferencz ivén (Simon 
János 4, Simon Ferencz 1) 5 k, Jaeger Jenő ivén (Jaeger 
József 2, Jaeger Jenő 1) 3 k, Oláh Imre ivén (Katona Ferencz 
1, Tófalvi Ferencz, Imre János, Tófalvi István, Ambrus Marton 
50 -50 fill. itj. Fábián József 1 k, Máté György 50 fill, Olah 
Samu 2) ti k. 50 fill. Lukácéffy János 5 k, Kerezsy Géza 5 k, 
Simonfi József, Marosi Albert, Szalai József 1—1 k, Lázár 
László 2, Nagy Lajos 1 k, összesen 72 k. 50 fill V. osztály. 
Fábián Károly ivén (Fábián József 25, Klein Zsigmond 10, 
Teichner Jakab 8, Vajda Lajos 4, Schnapek Józsefné 40 fill. 
Hirsch Hermin 1 k, Heiczeg Albert tiü fill. Farkas Etel 1) 
50 k. Caltia Péter ivén 1 k. 50 nu. Antal János ivén 2 k, 30 
fill. Csergő Tamás ivén (Csergő Sándor, Ferencz József, Csergő 
Dénes 1—1 k) 3 k, Ferencz György ivéj (Ferencz lstvau, 
Ambrus János, Tankó Árpád, Dániel Áron, Benedek Ferencz, 
Bakó Karoly 1 — 1' 6 k, Klóriáu Gerő ivén (Flórián Gerő, 
Lukactffy Zakarias 1—1, L. volt tanítványa 2) 4 k, Szabó 
Dávid ivén 1 k, Orbán Domokos ivén (Bardocz József 1, Orbán 
Dénes 5, Blájer Balázs 1) 7 k, Popa Demeter, Vikar József 
1—1 k, Persian József 2 k, összegen 78 k. c9 fill. (Vége köv.) 

Hangverseny Szt.-Mártonhan. Az udvarhely-
megyei általanos ev. ref. egyházi értekezlet 1904. 
junius hó 30-án Homoród Szentmártonban tartandó 
évi rendes közgyűlése alkalmával, tánczczal egybe-
kötött hangversenyt rendez, a következő műsorral: 
1. Énekel a tanítok kara. 2. Szaval Márton  Árpád 
küsmödi lelkész. 3. Népdalok, hegedűn előadja Dr. 
Damokos Andor alispan, zongoráu kiséri tízász  Ilona 
(Kolozsvárról.) 4. Szavai, zongora kísérettel Lányi 
Itozsika (Udvarhelyről.) 5. Kuruczdalokat énekel 
Kónya Kálmán tanar, zongorával kiséri Dr. Gyar-
mathy Dezsőné. 6. IUkoczy induló. Kezdete d. u. 4 ó. 

A szombatfalvi idéglenes hid árverése tegnap 
délelőtt történt meg, az Áll. épít. hivatal helyiségé-
ben. A hidat, mely a sétatérhez vezet, a város részére 
a polgármester 46U koronával vette meg. A hidat a 
tauács addig szándékozik fönntartani, mig a Szt.-
Ferenczrendiek terénél bevezető ut folytatásaképpen 
egy gyalog átjáróhidat építtethet. 

Nyilvános köszönet. A következő nyilvános 
köszöuet közlésére kértek föl. Mindazoknak, kik 
néhai Budik László halála iránt bármely módon 
részvétet tanúsítottak, megemlékezésüket köszöni a 
gyászoló család. 1 

A keresztúri Polgári' olvasókör julius 10-én 
nagyszabású népünnepélyt iendez. A rendezőség az ér-
dekes és nagy programm összeállításán már dolgozik. 

Épitsiink Székelyudvarhelyen templomot! A közművelő-
dés oltárán Isten dicsőségére áldoz, ki a özékelyudvarhelyen 
építendő unitárius templom költségeihez hozzájárul. Az egy-
házközség elöljárósága a következő kegyes adomanyokat vette 
és hálás köszönettel nyugtázza: Lőrinczi Dénes lelkész 19 sz. 
gy. ivén: Tordai unitárius egyházközség, Csegezy Mihály 20—20 
k, Derzsy Károly 10 k, Nagy Balázs 2 k. Lőrinczi Dénes 1 k. 
60 fill. Olvashatatlan, Solymosy Karoly, Péter Antal, Velits 
Károly 1—1 k. Kovács Dániel 40 fill. Együtt 58 kor. Máté 
Pál 428 sz. gy. ivén : N. N. Egy katholikus, Kovács József, 
Özv. Gamboerné, Kőváry Mihály, Kubeni Pongrácz, Maté Pál 
1—1 kor. N. N.( Egy retormátus, X. Y. 5 0 - 50 fill NagyZiltán, 
Lehovits János 40—40 fill. N. N. N. N. Olvashatatlan 20—20 
fill. N. N. 10 fill. Együtt 10 kor. Janosy Gyuláné 357 sz. gy. 
ivén : Jmosi Gyuláné, Jánosi Gyula 10—10 kor. Jánosi Ilus, 
Jánosi Sarolta 5—5 kor. Együtt 30 kor. Ekart Andor gy. ivén 
Csehétfalvi unitár, egjházköztég, Ekart Andor 10—10 kor. 
Együtt 20 kor. Betegh Pál ulján Fülei bz. Lajos 2 kor. Az 
I—L1I. közlemény összege (1508 kor. 27 fill. E közlemény 
összege 120 kor. összesen tti28 kor. 27 fill. 

Irodalom 
„Az Újság" ajándéka. A „Mikszáth Album" bő 

tartalmának egy kivonatát bárkinek megküldi kívá-
natra ingyen és bérmentve „Az Újság" kiadóhivatala, 
VII., Kerepesi-ut 54. — mutatóba. — Ez a kivonat 
eredeti nagyságban bár nyomdailag gyönyörű kiállí-
tású, mégis csak bálvány vázlata annak a pazar 
fénnyel kiállított vaskos díszmünek, mely az illuszt-
ris szerző örökbecsű viszaemlékezésein kívül, foglalatja 
művészi alkotások reprodukezióinak és elsőrangú 
hazai művészek eredeti képeinek is. „Az Újság" 
zászlaja alá csoportosuló uj hivek részére már nem 
telt a Mikszáth Album első kiadásából és igy kény-
telen volt „Az újság" politikai napilap egy második 
kiadást rendezni, hogy a tömegesen érkező uj elő-
fizetőkkel szemben is leróhassa szeretetének és há-
lájának ezt az jándékát. Fölösleges megjegyeznünk, 
hogy a „Mikszáth Album" második kiadása akár 
tartalom, akár pazar kiállítás tekintetében teljesen 
azonos az első kiadással és igy minden uj előfizető-
nek, aki félévre egyszerre fizet elő „Az Újságra," 
vagy félévi kötelezettséggel akár negyedévenkint, 
akár havonként fizet elő, módjában van az előfize-
tési összeg beküldése után azonnal megkapni ezt a 
gyönyörű ajándékot. A „Mikszáth Album" könyvke-
reskedői forgalomba nem kerül és sehogy máskép 
meg nem szerezhető, mint „Az Újság" független po-
litikai napilap előfizetése révén. Aki postautalvány-
nyal már most beküldi az előfizetést, — julius hó 
1-től számítva, — ha csak egy hónapra is, azzal a 
kötelezettséggel, hogy félévig járatni fogja az „Az 
Újság" politikai napilapot, annak már most az elő-
fizetési összeg beérkezése után azonnal megindítja 
„Az Újság" kiadóhivatala a lapot és megküldi „Az 
Újság" a „Mikszáth Album"-ot. „Az Újság" függet-
len politikai napilap előfizetési ára: Egy hónapra 
2 kor. 40 fill. Negyedévre 7 kor. Félévre 14 kor. 

Az Hsö és az utolsó. Sajátságos találkozása a 
véletlennek, hogy Jókai Mór egész életében csakis 
két regényt irt meg egyfolytában, az elsőt és az 
utolsót. Többi uagyobb terjedelmű alkotásait mindig 
napról-napra, vagy heti folytatásokban, aszerint, hogy 
napilapban, vagy hetilapbau közölte e. Első regénye 
a „Hétköznapok" ötvennyolez esztendővel ezelőtt je-
lent meg, az utolsót, amelynek czime „Börtön virága" 
most közli Herczeg Ferencz lapja, az „Uj Idők". 
Ugyanaz a ragyogó, költői stílus, csodálatos erejű 
meseszövés és ifjúi hév mind a kettőben, mintha 
nem is félszázadnál jóval több idő választaná el 
őket egymástól. Köíöl továbbá az „Uj Idők" regényt 
Herczeg Ferencztől, memoárt Váradi Antaltól, no-
vellát, vprset és társadalmi czikket a legkiválóbb 
magyar íróktól, illusztrácziói pedig mindenkor a 
társadalmi életnek és a hét eseményeinek tükrei 
Előfizetési ára negyedévre 4 kor. Mutatványszámot 
ingyen küld a kiadóhivatal Andrássy-ut 10. 

Táviratok. 
Budapest, junius 11 

(Erk. d u. 3 6.) 
A függetlenségi pártból. 

A függetlenségi Kossuth-párt tegnap esti érte-
kezletén R á t k a y Zoltán elkeseredett hangoa fejte-
gette a politikai helyzetet, hevesen támadta a kormányt. 

Gaál Sándor a függetlenségi párt vezetőségét 
okolja a pártban és vidéki pártkörökben meg-
nyilatkozó elégedetlenségért. Elitéli, hogy többen a 
párttagok közül résztvettek az udvari ebéden, holott 
ez félremagyarázásokra ad alkalmat. 

B a r a b á s Béla kijelentette, hogy inkább le-
mond mandátumáról semhogy a függetlenségi párt 
eddigi politikáját folytassa. 

Végül határozatilag kimondották, hogy indem-
nitás vitájában nagy erővel vesznek részt. 

A szabadelvüpárt értekezlete. 
A Szabadelvüpárt tegnap este .szintén értekezle-

tet tartott melyen Hieronymi vázolta több interpel-
láczióra adandó válaszát. 

A pénzügyi bizottságból. 
A képviselőház pénzügyi bizottsága letárgyalta 

és elfogadta a kultuszminiszteri tárcza költségvetését. 
A háború. 

Csifuí jelentés szerint a japánok két napi el-
keseredett harcz után elfoglalták Vangtaot és most 
onnan bombázzák Port-Arthurt A japán szárazföldi 
csapatok gyorsan közelednek Port Arthurhoz. 

Merénylet egy diplomata ellen. 
Bernben Ladovszky orosz követ ellen magán-

természetű bosszúból Julviczki nevü orosz mérnök 
merényletet követett el, amidőn súlyosan megsebe-
sítette a revolverből kilőtt golyóval. Merénylőt el-
fogták. 

A vasutasok bünpöre. 
A sztráj-bizottság ügyében a bíróság junius 

18-án hirdeti ki az itéletett. 

Egy mésalliance. 
Báró Königswarter Hermann ismert milliomos, 

ma délelőtt esküdött meg Budapesten Sosina Adol-
finával, egy bécsi gyári munkás ember leányával. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája. 



J E l s ő k é z b ő l l e g j o b b a n v á s á r o l . 

Magyarország legnagyobb hangszergyára 
réz-, fa-, fuVó- és Vonós hangszereden. 

Stowasser 3. 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

a cs. és kir. közös és a m. kir. honvéd hadsereg 
szállítója 
= BUDAPEST, = 
II., Lánczhid-utcza 5. szám 
Legnagyobb választék 
összes hangszerekben. 

Hegedűk, gordonkák, 
bőgők, fuvolák, klarinétok, 

trombiták, czimbalmok. 
Általam construált 

TAPOGATÓK 
30 írttól feljebb 

iskola és zongorakiséret ingyen 

J(armttiil;á(s 
legjobb, elpusztíthatatlan hangok-
kal. Különlegesség: aczélhangu 
hangverseny-harmonikák, saját 

minták 

a legjutányosabb árban, 
előnyöB feltételek mellett. 

Képes árjegyzékek 
és pedig külön-külön: a) hangszerekről, b) harmoniumokról, 

c) harmonikákról, 
Ing y en és b é r m e n t v e . 

Olcsó pénzt 
j e l z á l o g r a 

a segesvári JpartaKaréH 
(í  CISlcgtzfci egylettől 

közvetít 

SIEGMUND JÓZSEF 
bőrkereskedő Székelyudvarhelyt 

Egy 
jó családból való és 4 gimnáziumot 
végzett fiatal ember kedvező fel-
tételek mellett tanulónak azonnal 

• felvétetik = = 

Haáb és Heitz füszerüzletében 

Jtfsz butorraKtár 
f e l t ű n ő o l c s ó és 
+ + j ó k i v i t e l t l 

BÚTOROK 
kaphatök 

n a g y válasz tékban 

WEISS ÁRMIN butorraktárában 
8zékelyudvarhelytt, Batthyány-tér 12. sz. 

A Kőbányai 

jYíagyar KftzVcity 5örfó'zdc 
főraktára 

Ajánlja 
a legjobb minőségű kőbányai söröket, u. m. Márczinsi Udvari álá Pilseni és 

kétszeres Márczinsi */» és % hektoliteres hordókban, úgyszintén naponkint 

frissen és tisztán töltött palaczkokban előnyös ár s pontos kiszolgálás mellett 

Üzletünkben kapl ia tá n a p o n t a fr iss töltésű, j é g b e h ű t ö t t : 
1 palaezk Márczinsi sör 3 6 fill., 1 pa laczk M a l á t a s ö r 4 0 fillér 

a házhoz szállítva. 

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

R ö s l e r é s G á b o r 
Első Magyar Részvény Sörfőzde főraktára. 

K ő b á n y a i s ö r ! 

Ad. 3 0 3 9 1903 
kig. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Székelyudvarhely város tanácsa a sétatéri pavillon felépitéséuek biztosítása végett 

folyó évi junius hó 18-án, d. u. 3 órakor a tanács helyiségében versenytárgyalást, tart. 
Vállalkozni szándékozók felhivatnak, hogy egy koronás bélyeggel ellátott zárt Írás-

beli ajánlataikat a városi tanácshoz fennti határidőre annál inkább nyújtsák be, mivel a 
később érkező ajánlatok nem fogadtatnak el 

Költségvetési összeg 7400 kor. 18 fillér Az ajánlathoz 5°/0  bánatpénz, illetve 
ennek a házi pénztárnál való letételét igazoló nyugta csatolandó. 

Távirati ajánlatok nem vétetnek figyelembe Az építkezésre vonatkozó terv és költ-
ségvetés, valamint a feltételek a városi tanács kiadóhivatalánál a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Székelyudvarhely, 1904. junius 8 

Szakáts Zoltán, 
polgármester. 

NŐ kalapokat elegánsan készít és átalakít 

H a g y R ó z a 
Vár-utcza 1 Becs«k D. Fia köinvnyomda 

mellett 

A Richter-féle 

Liniment. Caps. mi 
Horgony - Paln - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg-
bízható bedörzsölée&l alkalmaz tátik 
kiuféafutí, csúril és »<|lii!tutiil. 
Intés. Silányabb utáuzatek miatt 
11 ii bevásárláskor óvatosak le-
gyünk ée csakis eredeti üvegeket 
dobo»ukbana„ll»r|Mf" v«dj«gygy»l 
áe a„lictotr" MÁgjegyzéaml fogad-
junk el. — 80 (., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtéM gjiiii nnnrtárbn 
kapható. Főraktár: T örök , 
József gy>tjwiiMwil 
Budapesten. 
HcúterF.Alfs  tírsi, 

CUMI. ra kir. udvari aiállitök.. 
Rudol»tadt._ 

SZOLOLUGAST 
iiltessiinlj minden ház mellé és Kertjeinkben 

föld- és homoktalajon. 
Erre azonban rem minden szőlőfaj alkalmas, (bár mind 

kúszó természetű) mert nagyobbiésze ha meg nő is, termést 
nem boz, azért sokan nem értek el eredményt eddig Hol 
lugasnak alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátjak ha-
zukat az egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskotály 
és mas édes szőlőkkel. 

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen ol> 
ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb gondozással fel-
nevelhető nem volna, ezenkívül más épületeknek, kerteknek, 
kerítéseknek, stb. a legremekebb dísze, anélkül, hogy ieg 
kevesebb helyet is elfoglalna az egyébre használható ré-
szekből. Ez a legháládatosabb gyümölcs, mert minden év-
ben terem. A fajok ismertetésére vona'kozó, színes fény-
nyomatu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik 

s meg, aki czimét egy levelezőlapon tudatja — Czim: 

UrmelléKi első szőlőoltványtelep jfagy-Kágya, 
u p. Székelyhíd. 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI m T t A M > C E M E N T G Y Á R 
Brassóban Szcl(ClyttdVarhelytt Kapható J{ÍSUt C5 Gábor araknál. 


