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A kisbirtok terhei. 
Székelyudvarhely, junius 8 

A kisbirtok adósságterheiről igen okos és 
tárgyilagos fejtegetéseket  olvastunk a minap. 
Horánszky Lajos képviselő megfestette  a képet 
s ha itt-ott tulsötéten is színezett, el kell is-
merni, hogy a képből a valóságos viszonyokra 
mégis ráismerünk. A kisbirtok tul van terhelve 
s adósságaitól nem tud megszabadulni. Azért 
nem, mert kölcsönfeltételei  rosszak, gazdasági 
viszonyainak meg nem felelők. 

Ennek a ténynek a megállapításában mind-
ann\ian megegyezünk. Abban is egy a vélemé-
nyünk, hogy e bajon segiteui kell. Nem szabad 
megengednünk, hogy a kisbirtokos elpusztuljon 
és kivándoroljon ; mert ez a veszély fenyeget 
ha magára hagyjuk keserves küzdelmében. 

A kérdés csak az, mi módon segíthetünk ? 
Ennek a kérdésnek az elbírálásában számolnunk 
kell a megváltozott gazdasági viszonyokkal. Le-
hetetlen azt. a korszakot, a mikor a jobbágyság 
felszabadítása  s gazdasági önállósítása megtörtént, 
a naival párhuzamba állítani. Más volt a fela-
dat és a czél akkor s egészen más ma. Az a 
földtehermentesités,  melyet 1848-ban csináltunk 
meg, hivatva volt a középkori hűbériségben 
tespedő jobbágyságot egyrészt politikai jogokkal 
felruházni,  másrészt a nemzeti vagyon egy ré-
szének, a földnek  urává tenni. Önálló gazdasági 
egyéneket teremtettünk akkor s megadtuk nekik 
minden lehetőségét az önálló érvényesülésnek. 
Godnokság, állami felügyelet  alá nem helyezhet-
tük őket, birtokuk megterhelését meg nem aka-
dályozhattuk, mert önrendelkezési jogukat res-
pektálni kellett. Ugyanez okból hitelképességü-
ket sem csorbíthattuk azzal, hogy birtokukat 

A harismadár. 
— Irta: B e n e d e k E lek . — 

Lángoló tüzkévéket szórt le a nap, szinte hogy 
megperzselődött a tarló az aratók nyomán. A tik-
kasztó, perzselő melegség nehéz csendet borított a 
buzabatárra. A verebek még az imént nagy sereg-
ben lepték a rengő ringó kalászokat, az aratók hes-
segetésére alig egy hajtásnyira röppentek odébb, 
szárnyukkal, csőrükkel tovább csapdosták a piros 
kalászokat, mintha övék lett volna az egész batár. 
Mintha ők szántották volna meg mind a földet;  ők 
hintették volna tele magdal. Most egy veréb se röp-
pent. Mind meglapultak a földön,  a buzaszálak ár-
nyékos tövében, annyit sem mondtak: csipp. A sze-
gény aratók is tikkadtan támolyogtak, egy-egy ma-
rék búzát ha vágtak, állottak utána sokáig, néztek 
az égie, könyörgő szemmel néztek: óh, Uram, Iste-
nem, eDyhitsed az áldott nap melegségét. Hát a ha-
rismadár hová lett ? Reggel, mikor még harmat csil-
logott kalászon, tarlón, hangos kedvvel szólítgatták 
egymást: a him meg a nőstény. Ha ugyan csalódom 
a beszédjök értelmében, a him egyre azt kérdezte: 
ysá-zsá? Szeretíz? S felelt  a nőstény: putypuruty — 
szeretlek ! Egy kicsit bolondul hangzik szerelmi val-
lonénak, de csak meg kell szokni s szép. Végre is, 
ha százszor putypuruty is, szép, fenséges,  mivel-
hogy a szerelem nyelve. 

Isten megkönyörült a szegény arató népen, 
leDge bárányfelleg  lebbent a nap elé: vakitott, de 
nem perzselt, hév melegsége langyosra vált s hogy 
egy kis szellő is átrezzent a határon, meglegyintvén 

Felelős szerkesztő : Becsek Aladár. 

vagy annak egy részét megkötöttük és a hite-
lezők kielégítése alól elvontuk volna. 

S ha ma segíteni akarunk kisbirtokosain-
kon, szintén nem használhatunk oly eszközöket, 
a melyek gazdasági önállóságukat s önrendelke-
zési jogukat csorbítanák. Csak arról lehet ma 
szó, hogy kimentsük a kisbirtokot az uzsora-
kölcsönök vaskarmaiból s megadjuk neki a le-
hetőséget oly kamat és visszafizetési  feltételek 
mellett jutni hitelhez, a melyeket elbír. Arról, 
hogy az állam konvertálja az egész kisbirtok 
hitelét, nem lehet szó. Az állam nem vállalkoz-
hatik hitelezőnek, különösen nem csakis egy 
osztály hitelezőjének De eszközei sincsenek erre. 
Azt hisszük, hogy ha valaki részletes számításo-
kat eszközölne ily óriási terv keresztülvitelére, 
kiderülne, hogy vagy drága lenne az államnyuj-
totta hitel, vagy az állam kénytelen volna e 
konverzióra ráfizetni. 

Tehát csak társadalmi akcziról lehet szó. 
De ebben aztán a hormányzati politikának nagy 
tere jut a támogatásri Tisza István gróf  sza-
batosan megjelölte ez akcziónak alapelveit: szük-
ség van a társadalmi tényezők működését előse-
gítő kormányzati politikára s ott, a hol kell, 
a törvényhozási akcziónak is egész lánczolatára, 
mely azután a maga egészében ölelje fel  a 
kisbirtokos-osztály hiteliigyének összes részleteit 
8 ennek a kérdésnek minden egyes ágánál, min-
den egyes neménél nyújtsa azt az orvoslást, a 
melyet speczialiter ez a baj igényel. 

Három irány az, a melyben a kisbirtoko-
sok hiteligényeinek fokozatos  fejlesztésére  töre-
rekednünk kell. Az egyik feladat  arról gondos-
kodni, hogy a kisbirtokosok lehetőleg olcsó ka-
matláb mellett és könnyen hozzáférhető  módon 
elégíthesse ki rendes jelzáloghitelét; a másik 
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a hitelszövetkezeti ügynek raczionális, megfelelő 
fejlesztése,  nem csupán azért, mert ez nyit leg-
könnyebben hozzáférhető,  legkevesebb költséggel 
járó, legegyszerűbb hitelezési forrást,  hanem 
mert a jól vezetett hitelszövetkezetnek az egyé-
niségre is fejlesztő,  nevelő hatása van. A jól 
szervezett szövetkezet a legalkalmasabb arra, 
hogy emelje a kölcsönre szorult kisbirtokos-
osztály szellemi és erkölcsi színvonalát s ezzel 
megadhatja a személyi hitelnek igazi, biztos 
alapjait A harmadik feladat  megteremteni egy 
kivételes kölc>öutipuszt telepítésekre, parczellá-
zásokra és más birtokvásárlásokra. A magyar 
birtokpolitikának ku'csa főleg  abban rejlik, hogy 
a birtokszerzóssel kapcsolatos adósságnál ment-
sük meg a kisbirtokost attól a nyomasztó kamat-
tehertől, mely alatt ma nyög és sokszor elvérzik. 

Ezek a feladatok  mind olyanok, a melyek 
kellő szakszerűséggel és komoly szándék mellett 
megvalósíthatók. Természetes, hogy minden at-
tól függ,  vájjon a részletekben megfelel-e  az 
akczió az alapelveknek és a tényleges, gyakor-
lati igényeknek Bármily tetszetősnek lássék is 
a kormány terve, addig, mig részleteiben nem 
látjuk annak minden irányát és kibontakozását, 
határozott állást nem foglalhatunk  mellette. Egy 
eltévesztett vagy hibás részlet megronthatja az 
egész tervnek hatását. 

S még egyet. Soká nem szabad késnünk a 
kisbirtokosok megmentésére irányuló akczióval. 
Ha már megegyezünk mindnyájan abban, hogy 
ez a kérdés belevág abba a nemzeti politikába, 
mely a magyar állam erős kiépítését tűzi ki 
feladatául  s ha ennek a politikának egyik sar-
kalatos követelménye, hogy a magyar föld  magyar 
kézben maradjon, a késlekedés és halogatás csak 
a baj fokozásával,  a károk tetőzésével jár. Min-

a verejtékes arezokat, mindnyájan megkönnyebülten 
sóhajtának föl  s áldák az Urat, kitől ered minden 
jó. Na, nézzetek oda: megint a verebeké a határ. 
Kihivó csipegéssel röpködnek az aratók körül, sze-
mök láttára dézsmálják istenáldását, melyért ők soha 
egy csepp verejtéket sem hullattak s egyéb jussok 
niucs, mint az, hogy születtek, tehát élniök kell. 
Amig csak lehet. Óh, de más madár a haris, ő nem 
dézsmálni, garázdálkodni jár ide. ö nem szálló ven-
dég. Itt lakik, mikor még a buza ki sem hányta a 
fejét.  Itt rakja meg fészkét  a zsenge vetés sűrűjé-
ben, széltől, esőtől védőhajlék neki a kalásztenger 
s nem a mindennapi kenyere. Együtt örül a gaz-
dával a zsenge vetés növekedtén; vele busul, ha 
Isten csapásokkal látogatja meg a mezőt. 

Aztán ha elkövetkezik az aratás ideje, csak a 
hangját hallod néha, őt magát nagy ritkán látod: 
búzaföldről  buzalöldre száll, tovább, tovább, minde-
nüt a sarló előtt jár, elébb-elébb röppen, mig egy-
szerre csak egészen kiszorul a határból: amerre tekint, 
mindenütt tarló. Hátha nincs más, ez is jó. A fiai  felnőt-
tek, szárnyra keltek, fészek  nélkül is eltelik a nyár. 

— Kerítsd a harist! Biztatják egymást az ara-
tók. Vele serkentik a lustát. Mivelhogy a harisma-
dár mind elébb elébb száll s mind az aratok elől 
menekül tovább-tovább, nosza utána, meg kell ke-
rülni I Hadd lám, nyomába ér-e a sarló a röppenő 
madárnak — Kerítsd a harist 1 — hangzik le a 
hegyoldalról a völgybe, hangzik újra meg újra, mind 
szaporábban, amint a búzaföld  végéhez közelednek. 
A nap is száll alább, alább, mindjárt a hegyek mögé 
bukik, a fáradt  ember uj erőre kap, most már föl-

csendül az aratók nótája is: testök, lelkök fölvidá-
mul az est közeledtén. S im megszólal a haris, a 
him a szomszéd földről,  ahol egyelőre elhelyezkedett: 
zsá-zsá. És hallatszik rá a felelet,  lágyan, csönde-
ben : puty puruty. 

És fölemelkedik  lassan lehajoltából egy leány, 
akinek karcsú, magas, ringó a termete, a nádhoz 
hasonlatos s hosszan elmélázva néz arrafelé,  ahonnét 
jött a hang: zsá zsá. Ott mellette volt két legény, 
— két sudár cserfa  közt egy szál virág, amely hol 
erre hajladoz, hol arra hajladoz a lenge szélben — 
s elmélázván, lopva balra tekint, arra a barna pi-
rosképü legényre, kinek neve Benkő Dénes s kinek 
a járása — mondá a nóta — nagyon kényes — s 
önkéntelen suttogja: szeretlek. Akkor történt, abbau 
a pillanatban, hogy egyszerre mind fölemelkedtek  az 
aratók, mivelhogy Bodor Tamás messzire elhajította 
a sarlóját, utána kiáltván: Verjen meg a Jézus! 
Odafutottak,  közrefogták,  csak a leáuy húzódott visz-
sza, arcza féher  volt, mint a fehérített  vászon s re-
megett, mint a nyárfalevél. 

— Mi baj. Tamás? 
— Nem látják?! Elvágtam a kezemet! 
Csurgott a vér a kezéből b mind a hányan 

voltak, mosták, kötözték, nyomogatták vissza a mu-
tatóujját, mivelhogy az figyegett,  csak a bőr tar-
totta. A leány pedig, kinek neve Balázs Mártha, ál-
lott tovább magában, arczára nem került vissza a 
pirosság, ő tudta, hogy neki szólt, nem a sarlónak: 
Verjen meg a Jézus. 

— No, Tamás, te erre a nyárra elvégezted az 
aratást, — mondta egy öreg asszony. 



den késedelem közelebb visz az örvény felé, 
mely a magyar kisbirtokososztályt elnyeléssel 
fenyegeti.  Pedig ennek az osztálynak fenmara-
dása létkérdés reánk nézve. - g . 

Belföld. 
— Szemle a pártok fölött.  — 

Budapest, julius 10. 
Ismételten volt alkalmunk reá mutatni azon 

jelenségre, hogy politikai életünk évtizedes alapjai-
ban bizonyos mozgás és eltolódás mutatkozik, összes 
ellenzéki pártjainknak keretei recsegnek. 

A legnagyobb magyar ellenzéki pártban, a füg-
getlenségi és 48-as pártban, az elégedetlenség nem-
csak odabenn mutatkozik, de mutatkozik erősen künn 
az országban is, a párt választóközönségének köré-
ben. Miért mutatkozik ilyen országos elégedetlenség 
éppen csak a függetlenségi  párt körében ? E kérdést 
vizsgálva, lehetetlen más eredményre jutnunk, mint 
arra, hogy ma Magyarországban  más ellenzéki  párt-
nak, mint  a függetlenségi  pártnak  nagy és  állandó 
választóközönsége  alig  van. A többi ellenzéki pártnak 
lehetnek kerületei, főként  egyéni befolyáson  avagy 
egyéni kiváloságon alapuló mandátumai, de ez ko 
rántsem az, a mit alkotmányos;államokban választó-
közönség alatt értenek. Éppen ezért a legutóbbi idő-
ben látható számos politikai vonaglás csak az illető 
klubhelyiségben keltett mozgalmat, odakünn pedig a 
legfőbb  érdeklődést támasztotta. Mert kérdezzük, 
minő országos mozgalmat tám isztott az Apponyi-
csoportnak a szabadelvű pártba való bevonulása ? 
Minő mozgalmat keltett a kivonulása? Mi mozdult 
meg az országban? A kerületek a mandátumokat 
egyéneknek nyújtották, mentek hát velük együtt, oda, 
a hova a mandatoriusok jónak látták. 

De nem látunk semmi országos mozgalmat a 
körül a belső harcz körül sem, mely a néppárt klub 
jában folyik.  A néppárti választók nem mo/dulnak 
meg, hogy állást foglaljanak  a párt kebelében küzdő 
két irányzat: a konzervativ avagy demagóg irányzat 
egyike vagy másika mellett. 

Egészen más a helyzete a függetlenségi  párt-
nak. Ennek a választóközönsége fontos  tényező a 
párt életében. Éppen azért elégedetlensége jelenték-
telen kérdés magára a pártra uem is lehet. 

Felmerül azonban az a kérdés, mi az oka en-
nek az elégedetlenségnek? A függetlenségi  párt fia-
talsága erősen hangoztatja, hogy a párt legutóbbi 
években folytatott  politikája. A fiatalabb  elemek hir-
detik, hogy a közönség bizalma megingott, mert a 
párt nem állott ellent elegendő merevséggel a több-
ség és a kormány akarata keresztülvitelének. 

Am az elégületlenségnek való oka ez nem le-
het. Hiszen a függetlenségi  párt 1867-től kezdve 
soha olyan erős ellentállást nem tanúsított, mint 
éppen a legutóbbi obsvrukcziók alkalmával. Avagy 
kérdezzük, hogy a régebbi korszak legnagyobb el-
lentállási erőkifejtése,  a véderő-vita, járt-e olyan 
nagy pozitiv eredménynyel, a minővel akár a Bánffy-
féle,  akár a Széli-féle  obstrukczió járt? 

Az elégedetlenség oka másban rejlik. Néze-
tünk szerint magában a függetlenségi  programmban. 
Ez a programm erősen rászorul immár a revízióra. 
Engedményeket kell benne látnunk a kormányképes-
ség, minden politikai párt helyes végczélja szempont-
jából. Egymás után alakulnak meg a többé-kevésbbé 
kormányképes ellenzéki pártok. A függetlenségi  párti 
választónak pedig természetszerűleg rosszul kell, 
hogy essen, a mikor csak jó magát látja egy kilá 
tástalan negácziónak sivár elvi magaslatán. Mi ezen 
a ponton hiszszük a kelletlen érzés rugóját. 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, julius 8. 

Miut felhőszakadás  után a duzzadt folyam 
hömpölygése, olyan a képviselőházban a költ-
ségvetés tárgyalása. Széles mederben, iszapos, 
zavaros viz a legtöbb ellenzéki szónok beszéde; 
üres fontoskodás,  akadékoskodás, ürügy-keresés ; 
helylyel közzel a pártgyülölség fellobbanása  a 
vezérmotivumok és beszélnek mindenről nagyon 
sokat, csak éppen a költségvetésről nem. Mert 
az ellenzéknek azok a tehetséges tagjai, kik a 
költségvetési vita igazi feladatához  fel  tudnának 
emelkedni, akik hivatva lennének az állam pénz-
ügyi helyzetének megvizsgálására, a komoly és 
szakszempontból helytálló bírálata, azokat ter-
rorizálja a nyegleség, hallgatásra kárhoztatja, 
sőt még igazi ellenzéki voltukat is meggyanú-
sítja. Mintha az ország helyzete nem lenne kü-
lönben is nagyon komoly, mikor a jobbak-
nak, tartozzanak bármely párthoz, vállvetve 
kellene nemes versenyben dolgozniok az ország 
javán, a csak szájaskodni tudó hazafiaknak  pe-
dig meg kellene lapulniok. E helyett ezek akar-
nak még mindig szerepelni, ahol s amikor csak 
lehet gáncsot vetnek, akadékoskodnak s jobb 
ügyhöz méltó buzgósággal gátolják a kormányt 
a magyar nemzeti állam kiépítését czélzó mun-
kájában. A kormány tagjai egy-egy lelánczolt 
Prométheushoz hasonlítanak: tele tetvágygyal, 
rengeteg munkára készen és az ellenség selej-
tes elemeinek időpazarló bőbes/.édüsége a tét-
lenség sziklájához lánczolja őket. 

* 

Ugy van az Magyarországon, hogy az a 
sok milió kéz, mely télen át pihen, juliusban 
dolgozik. Az a százezerekből álló kisebb, de 
intelligensebb rész, mely máskor dolgozik, ilyen-
kor pihen. A munka és béke áldásai terjednek 
szét az ország napsütötte rónáin és árnyékos 
hegyei fölött.  A legnagyobb kérdés most az, 
hogy mennyit ad a termés és ez azután még a 
politikát is háttérbe látszik szorítani. 

A nyár melege természetes, hogy a parla-
menti életet sem hagyja érintetlenül, s noha 
fontos  ügyek kerülnek most egymásutánban sző-
nyegre, a képviselők érdeklődését már alig-alig 
tudják lekötni. A két év óta tartó ülésezések 
bizony alaposan próbáratették a honatyák türel-
mét, kiknek még arra sem jutott idejük, hogy 
választóikkal érintkezésbe lépjenek, mig most 
látva, hogy a dolgok sima mederbe terelődtek, 
felhasználva  a nyári szezon beálltát, egymásután 
jönnek le a vidékre kerületeik meglátogatására. 

Városunk tisztelt képviselőjét, Dr L á s z l ó 
Mih á 1 y t kedves családjával együtt, mint már 
jeleztük, a mult héten városunk is vendégéül 
tisztelhette. Dr László Mihály most a harmadik 
cykluson képviseli a parlamentben Székelyudvar-
hely várost. Sajátságos játéka a politikai élet-
nek, hogy László Mihály 92-ben szabadelvü-
párti, 96-ban már nemzeti párti programmal lett 
megválasztva itt képviselőnek, a mikor a leg-
ádázabb választási küzdelem sem tudta elszakí-
tani öt e város közönségétől, mely türt, szen-
vedett elnyomatást, csakhogy magának megtart-
hassa öt. Széli Kálmán kormányra jutásakor 
egyszerre megszűnt az az idegenkedés, visszavo-
nulás, a mely igen sok tehetséget kötött le s a 
hazafias  törekvéseknek, a munkaerőnek az érvé-
nyesülését jelentette a nemzet javára ; szóval a 
nemzeti párt fuzionált.  így állván a dolog, 
László Mihály szabadelvű programmal való har-
madszori megválasztása 1901-ben már könuyen 
ment, s a pártoskodás tüze nem lobbasztotta 
lángba társadalmi életünket. 

Dr László Mihály ritka képviselői tálen-
tummal van megáldva, amennyiben mindig szi-
vén viseli e város polgárságának érdekeit s kész-
séggel támogatja őket nemes czéluk elérésében. 
Mostani lejövetele nyomán csakhamar megindul-
tak a kombinácziók, ha váljon e látogatása nin-
csen-e összefüggésben  az ősszel tartaudó válasz-
tással, amikor neki ellenjelöltje is akadna. Hát 
nyomban konstatáljuk, hogy nincs. De meg ha 
volna is, a választások tüzének László Mihály 
nyugodtan tekinthet elő, mivel őt most is csak 
az a párt, sőt jóval erősebb támogatja, amely 
őtet legutóbb is megválasztotta. László Mihály, 
mint mondók, városunk sorsát teljes lélekkel 
szivén viseli, s mostani lejövetele is a köz érde-
kében történt, a mennyiben a községi iskola 
ügyében tárgyalt az illetékes körökkel. Hát bi-
zony az iskola ügyének jó megoldása ugyancsak 
rajta fekszik  e város vezető férfiainak  lelkén, s 
ha ez eleddig még mindig a levegőben lóg, miut 
az a bizonyos sokszor emlegetett koporsó, azért 
vád képviselőnket egy pillanatig sem érheti, — 
amit oly szívesen imának egyesek az ő terhére, 
— mivel az abban folytatott  tárgyalások az ő 
megkerülésével történtek. Azonban most annak 
megoldását László Mihály az ő nagy befolyásá-
val, bizonyára dűlőre juttatja. 

Mi újra csak örömünket fejezzük  ki László 
Mihály látogatása felett  és a viszontlátásra bú-
csuzunk tőle. Aztán legyen e viszontlátás akár 
választás, akár pedig olyan jellegű, mint a mos-
tani, jó ügyében választóközönségét mindig 
maga mellett fogja  találni. 

* 

Bánffy  Dezső báró megtartotta a képviselő-
házban első beszédét. A beszéd nagyszabású 
volt és kiterjeszkedett részletesen olyan kérdé-
sekre is, a melyekkel csak néhány nappal az-
előtt kiváló szabadelvű politikusok is foglal-
koztak. 

Bizonyára a legnagyobb érdeklődést fogja 
kelteni — és nagyon sok vitát provokál — az 
a rész, amely a horvát politikával Khuen-Hé-
derváry grófnak,  mint horvát bánnak működé-
sével foglalkozik. 

Nem várhatta senki Bánffy  bárótól egy uj 
e l lenzéki párt vezérétől, hogy mai vagy haj -
dani kormányzó férfiaknak  kellemetlenségeket 

Haragosan villant meg a legény szeme. 
— Nemhogy a nyárra, még mára sem 1 Eb-

csout, hamar forr. 
— Az ám igaz, vetette oda Benkő Dénes. 

Hamen azért mára csak tedd el a sarlót, Tamás. 
— Nem elteszem, hanem fölveszem. 
Minden szót megnyomott erősen s ugy tett, 

amint mondá: fölvette  a sarlót s valahogyan szerét 
ejtette, hogy Dénes és Mártha közé furakodott. 

— No most lássuk, ki tud többet. Te-e, Benkő 
Dénes, akinek a járása kényes, vagy én, akinek a 
keze véres ? 

— Hát csak lássuk, ki tud többet. 
Egyszerre hajoltak le s csakúgy harsogott a 

buza a sarlójok alatt, egy szempillantásra nagy össze-
tett marékkal dobott le a földre  mindakettő s egy-
egy kévét aratott, amig más egy felet. 

— Kerítsd a harist, Dénesi — biztatta Tamás. 
— Kerítsd te is, Tamás 1 
Mártha reszketve húzódott odébb, szorosan az 

anyja mellé s fogvaczogva  súgta: jaj, Itt ember-
halál lesz. 

— Óh te bolond te, csak virtuskodnak. 
Abban a pillanatban rebbent meg egy haris 

madár, éppen Mártha előtt. Elszenderült volt-e ott, 
vagy mi történt vele ? Talán várta a párját s olt 
feledkezett?  A leány lelkendezve kapott utána: Itt 
a haris! Megfogtam  a harist 1 

De csak hitte, hogy megfogta,  a madár hirte-
len mozdulattal kisiklott a kezéből. Nem repült föl, 
csak repdesett nagy boldogtalanul a buzaszálak közt. 

— Megfogom  én 1 — kiáltotta Bodor Tamás. 
— Meg én, nem te! — kiáltotta Benkő Dénes. 
Egyszerre csaptak le az ide-oda vergődő ma-

dárra, egyszerre tette rá a kezét mind a kettő. 
— Éq fogtam  meg, Dénes! 
— Ezt én, Tamás! 

— Adod e ide, Dénes ? 
— Én nem, Tamás. Hát te adod-e? 
Igazságot akartak tenni a többiek. Mivelhogy 

úgyis Mártha kezében volt először, adják neki. Őt 
illeti meg. 

— Hiszen én neki akarom adni, nem is más-
nak, — mondotta Dénes. 

— Én is neki, de nem veled, — nyomta meg 
a szót Tamás. 

— De még én sem veled! 
Fogták, tartották a szegény vergődő madarat 

egyik kezökkel, a másikkal meg egymásra emelték 
a tarlót. Mindakettő kérdezte, de egyik sem felelt: 
adod-e? A sarló felelt  helyettök. Egyszerre vágtak 
egymás mellének. Egyszerre bugygyant ki a vér 
mindakét legény melléből. Aztán eldobták a sarlót 
(högy a madár elrepült, észre sem vették), birokra 
keltek. 

— Meghalsz, Benkő Dénes! 
— Te is, Bodor Tamás. 
Nem kiabálás volt ez már, hanem hörgés. Kö-

rülöttük pirosra festette  a vér a földet.  Aztán egy-
szerre csak erőtlenül terült el a földön  mindakettő. 
Oda talált mindakét sarló, ahol lakik szerelem és 
gyűlölet. Az ö szivökben már semmi sem lakik. Meg 
nem dobban a haris szavának hallatára. Nem hall-
ják annak a leánynak keserves sírását, aki miatt 
meghaltak nagy oktalanul. És nem hallják a szo-
morú nótát, amely kedves együgyűséggel kérdi tő 
lük — csak a név más, a vers egy — 

Benkő Dénes, mit gondolái, 
Mikor bazól elindulál ? 
Én egyebet nem gondoltam 
Csak hazuról elindultam. 

Világos, hogy ennél egyebet aligha gondolt 
Benkő Dénes is, Bodor Tamás is: csak hazuról el-
indultak . . . 
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mondjon és igy nem lehet az sem meglepő, 
hogy egykori kiváló munkatársa szereplését 
kritizálja. Ez a kritika azonban, ha tekintetbe 
vesszük, hogy egy nagykvalitásu ellenfél  kriti-
kája, nem fogja  meggyöngíteni azt a hitet, hogy 
a báni széken ült Héderváry gróf  kemény és 
nem opportunus magyar ember volt, kormány-
zói kvalitásokkal, emberi kvalitásokkal, ritka 
tudással és komoly emberek most már okvetle-
nül kinevetik azt, aki hajdan annyit emlegetett 
granicsárságra czéloz. 

Bánffy  báró azután — nem is lehet ez 
máskép — hallgatólag elismerte a mai liberá-
lis politika czélszerüségét, mondván, hogy ak-
kor okos hozzányúlni a nagy nemzeti kérdések-
hez, amikor bizonyosan elég már az erőnk a 
megoldásukhoz Valóbau, a magyar szabadelvű 
kormány-politika mindig ezt az elvet követte, 
Bánffy  báró alatt ép ugy, mint Tisza István 
vezetése mellett . . . 

Lelkes és meleg tapsokat kapott híveitől 
Bánffy  Dezső, aki nagystílű tagja, a legbecse-
sebb egyéniségek egyike a háznak. 

Az ő kvalitásai nem sülyedhenek, amiért 
a környezetében Lengyel Zoltánok is vannak. 
Mi azt hisszük, hogy inkább meg fogja  neme-
síteni minden — eddig épen nem válogatós — 
uj fegyvertársa  politikai harczi modorát és ér-
tékét, súlyt ád egy szétömlő, a levésbbé homo-
gén csoportnak. 

* 

Az idei tizedik törvényczik értelmében jö-
vőre a vármegyei alkalmazottak is az államtól 
kapják rendes fizetésüket  és lakpénziiket. A 
törvényhatóságok csak az uti, irodai és ruha-
átalányt szolgáltatják. A belügyminiszter most 
adta ki a törvény életbeléptetésére vonatkozó 
rendeletét s ezzel meg is szűnik a régi vár-
megye, melyet a nemzetek régebben tiszteletből, 
később rendes fizetésért  szolgáltak. 

Mert ha egyszer az állam fizeti  a tiszt-
viselőket, ezek tulajdoukép az államnak a me-
gyei törvényhatóságokba exponált tisztviselői, 
kik — ha most még választás utjáu töltik 
is be helyeiket — mindeneseire szorosabb kap-
csolatba lépnek az államhatalommal. Innen már 
csak egy lépés a kinevezésig, mely a lex Szó-
páryánában elvileg már ki is van mondva. 

Ha erős nemzeti államot akarunk, meg-
nyugvással vehetjük, hogy a municipialisták és 
centralisták küzdelmei, melyek a negyvenes 
években annyira lefoglalták  a közvéleményt, ez 
utóbbiak győzelmével érnek véget A vármegyék, 
melyek kezdetben főként  honvédelmi czélzatok-
kal alkottattak, a rendiséget és a nemesi in-
tézményeket ápolták, szóval arisztokratikus szer-
vezetek voltak s részekre osztották az országot. 
Az uj idők szellemével s az ország jól felfo-
gott érdekeivel, de még a miniszteri felelőség 
elvére fektetett  képviseleti alkotmányunkkal se 
egyeztethetők össze. 

Az uj szellem a demokráciáé, mely a ré-
szekre töredezést megszünteti s a nemzetet 
egygyé forrasztja.  Az ország jól felfogott  ér-
dekei azt kívánják, hogy az állam ereje nö-
vekedjék. 

Hanem azért a vármegyék továbbra is 
fontos  szervek maradhatnak a nemzet organiz-
musában, csakhogy a változott időknek és vi-
szonyoknak megtelelő feladatokkal.  Az alkot-
mány védbástyái át fognak  alakulni a helyi 
társadalmi élet vezetőivé Azért politizálhatnak 
és politizáljanak is, mert ami minden egyes 
polgárnak joga, attól nem foszthatunk  meg egy 
szervezetet, melyben az ily jogosult polgárok 
bizonyos hányada tömörül; csak nem vezethet-
hetnek, miután a 48-iki alkotmányunk szerint, 
a politikai vezetés a parlameut feladata. 

Tanárok gyűlése. 
Sz.-udvurhely, julius 9. 

Az országos középiskolai tanáregyesület tagjai 
városunkban gyülekeztek tanácskozásra. A most be-
fejezett  iskolai esztendő fáradsága  mellett is érdek-
lődnek nem élethivatásuk kérdései iránt és a fel-
vetett kérdéseket nemes hévvel tárgyalták, melyek-
nek fontosságuk  nem annyira tárgysorozatukban 
rejlik, mint a találkozások föczéljában,  a középisko-
lai tanárok szellemben való egyesülésében. Közép-
iskoláink ügye, nem tagadhatjuk, nem áll fényesen. 

Az okokat és a gyógyítás módját keresni, valameny-
nyiüuknek föladata,  elsősorban a tanároké. Csak ők 
segíthetnek igazán a bajokon. Megkövetelhetik, hogy 
adjuk meg nekik a módot hozzá, nevezetesen szün-
tessük meg az osztályok zsúfoltságát,  ez minden ja-
vulás conditio sine qua non-ja. De a többi rajtuk 
áll. Nekik maguknak kell dolgozniok az egész ta-
nárság szellemi 'színvonalának emelésén, hogy a tu-
dománynyal haladjanak, hogy a tanítás legjobb mód-
ját keressék, hogy a tanárok tanári önérzetét emel-
jék. Még mindig vannak, akik a tanárságot csak ál-
lásnak, ellátásnak tekintik, melynek fejében  ők a 
munkának azt a minimumát adják, melyre rászorít-
ják őket. Ha a tanár a maga munkáját nem tekinti 
sacerdotium-nak, várhatjuk-e tőle azt a mélységes 
hatást, melyen a jövő nemzedék erkölcsi és szellemi 
java megfordul  ? Miféle  iskola az, mely nem neveli, 
mely át Dem alakítja, mely meg nem termékenyíti 
a tanuló lelkét? 

De ezt a czélt a tanárság csak ugy érheti el, 
ha szövetkezik, ha közös akaratának, közös eszmé-
nyének orgánumot teremt, mely minden egyesnek 
erejét hatványozza. Ezért tartjuk oly fontosnak  a 
tanáregyesület működését, évi közgyűlését, ahonnét 
mindig termékenyítő eszmék és hevítő érzések árad-
nak szét, ahol a tanárságnak annyira kívánatos ön-
érzete, nagy hivatásának tudata megerősödik. 

Ezt a czélt szolgálta ez alkalommal a tanári 
közgyűlés, melyről tudósításainkat alábbiakban fog-
laljuk össze. 

A közgyűlés vasárnap vette kezdetét. Az ut-
czák képe már reggel ünnepélyes hangulatot mu-
tatott. A vendégek nagy csoportja lepte el az 
u'czákat. A házak tetején még ott lengette a 
forró  nyári szellő a teguap nagy számban kitett 
trikolorokat, amoly igy impozáns szint kölcsönzött 
a város méltóságának. Az egész város diszbe öltö-
zött, hogy méltó keretül szolgálhasson az ország 
minden részéből idezarándokolt népnevelés apos-
tolainak. 

A Közgyűlés. 
A vármegyeház dísztermébe ünnepélyes han-

gulat vonult be, s szép nyári verőfény  sugárzott be 
a diszterem nagy, széles ablakain, bearanyozva a 
fiatal  menyecskék, üde szép leányok viruló társasá-
gát ott, a sűrűn benépesített karzaton. 

Az elnöki emelvény közepén Beöthy Zsolt fog-
lalt helyet, míg mellette jobbról Boncz Ödön minisz-
teri tanácsos, IloUaki  főispán,  balra Rombauer Emil 
alelnök és Négyessy  László főtitkár  ültek. 

Beöthy Zsolt magas szárnyalású beszéddel nyi-
totta meg a gyilést. Tisztelt közgyűlés, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület közgyűlésére összesereg-
lett kartársainkat — vezette be beszédét — a nem-
zeti művelődés munkájának azzal az olthatatlan lel-
kesedéssel köszöntöm, a mely bennünket itt össze-
gyűjtött, hogy az esztendőnek alig bevégzett munkája 
után uj munkában kerossünk erőt folytatására.  Kü 
lönösen itt, a székelységnek, az ősi magyarságnak 
ebben a vendégszerető fészkében,  melynek váromla-
déka ősi erőnknek őrzi emlékét, mig uj virágzása 
fajunk  alkalmazkodó és haladó képességének hirde-
tője. A gyönyörű kép, melyet e zöld hegyek koszo-
rúja keretbe foglalt:  régi dicsőségünk és harczaink 
emléke együtt a sürgő művelődési és gazdasági munka 
alkotásaival, fölemeli  lelkünket s egyenesebb, hatá-
rozottabb és vigasztalóbb szót intéz hozzánk, mint 
a napi politika kavargó jelszavai. Nem azt mondja-e 
ez a kép: hogy a mint a mult a miénk volt a mul-
tunk erényei által, ugy a jövő is a miénk marad a 
jövőnek a jelenben munkájában kiképződő és meged-
ződő erényei által. Beszédét igy fejezte  be: A mit a 
német tanárok darmstadti gyűlésén, ez év tavaszán, 
Paulsen oly nagy erélylyel hangoztatott, mint az is-
kola mivelő feladatának  elengedhetetlen követelmé-
nyeit : mennyivel több okunk lenne nekünk pana-
szolni! De ime, az idők tanúságot tesznek és szót 
emelnek mellettünk. Az ő tanuságtéteiükből és sza-
vukból bizonyára egész jelentőségében meg fogja  ér-
teni nemzetünk, hogy a mit az iskola kér, azt a 
haza kéri, a nemzet jövője kéri. 

Ezzel a hittel nyitom meg Egyesületünk jelen 
közgyűlését. 

Az általános figyelemmel  és nagy tetszéssel 
hallgatott beszéd után Boncz Ödön osztálytanácsos a 
miniszter nevében, IloUaki  főispáu  a megye nevében, 
Dr. Solynossy  Lajos kir. igazgató a helyi Tanári kör 
és Sinka  Sándor debreczeni igazgató az Orsz. Ref. 
tanáregyesület nevében üdvözölte a közgyűlést. 

Ezután Alexander  Bernát a jeles bölcsész tar-
totta meg emlékbeszédét Ilofer  Károly elhunyt alel-
nök fölött. 

Nosz  Gusztáv e czimen tartott értekezést: 
Eszmék a magyar nyelv és különösen az irodalom 
sikeresebb tanitásához. A magyar nyelvi és irodalmi 
oktatás a nemzeti történelemmel kapcsolatban első 
sorban van hivatva a tülajdonképeni nemzeti neve-
lésnek faladatát  megoldani. E tanításnak fontos  sze-
repe van a középiskola törekvéseinek körében. A 
nemzeti nyelv a nemzeti géniusz. Azt kellene joggal 
hinni hogy egy VIII. oszt. tanuló már önállóan tud 
gondolkodni és hogy képes gondolatait teljes szaba-
tossággal kifejezni  s egyáltalában a saját lábán megál-
lani. A tapasztalat mást bizonyít; a tanulók legtöbbje 
gyámoltalan ismeretének reprodukálásában. Hol mi-
ben rejlik a hiba ? A létező bajok azonban deprimáló 
voltuk daczára, ha teljesen nem is orvosolhatók, de el-
lensúlyozhatok kellő czéltudatos eljárás mellett. Az uj 
utasítások intenczióinak megvalósítása nagyobb ered-
ménnyel kecsegtet. A tankönyvekben és kommentá-
ros kiadásokban foglalt  kritikák csak korrektivumai 
legyenek a tanítók önalkotta Ítéleteinek. A kötelező 
magánolvasmányok kötelező voltának ridegsége eny-
hítendő. Számos érdekes megfigyeléssel  egészítette ki 
még szerző tetszéssel fogadott  felolvasását. 

Schürger  Ferencz beregszászi főgimnáziumi  igaz-
gató indítványait hallgatták meg ezután az érettségi 
vizsgálat reformjáról. 

Bevezetésében Schürger ismertette a kérdés kö-
rül két év óta folyt  vitát. Óva int az elhamarkodás-
tól, a nemzet közművelődését oly közel érintő dolog-
ban. Ezúttal elégnek tartja a főszempontok  megala-
pítását, melyeket 7 pontban foglal  össze. 

Az e körül felmerült  vitában Sinka  Sándor, 
Pogány  Kornél, Rados  Ignácz vettek részt. 

Ezután Beöthy elnök az ülést bezárta, s annak 
folytatását  hétfőre  tűzte ki. 

A banKett. 
A gyűlés végeztével a társaság a Budapest-

szállóban bankettre gyűlt össze. 
Az első felköszöntőt  Beöthy Ákos mondott a 

királyra. Ezután Ilollaki  főispán  Beöthy Zsoltra 
emelte poharát. Dr. Solymossy  Lajos: Berzeviczy 
Albertet, Nosz  Gusztáv: Boncz Ödönt, Alexander 
Bernát: Ilollaki főispánt  és a megyét, Boncé  Ödön : 
a megyét és Székelyudvarhely várost, Damokos An-
dor alispán a vendégeket, Rombauer Emil: Damokos 
Andort és az iskolákat, Sinka  Sándor: a helyi tanári 
kört, Dr. Török  Albert: a tanítókart, Madzsar  Gusz-
táv : az orsz. ref.  tanáregyletet és Siokát, Dr. Soly-
mossy Lajos: Dr. Török Albertet, Lefler  Sámuel a 
nőket, Gönczi  Lajos igazgató: Alexander Bernátot, 
Beöthy Zsolt a székelységet, Tiber  Ágost a rendező 
bizottságot és Nosz Gusztávot éltette. Ezután pedig 
a tosztok árja meg indult és a társaság késő 
délutánig együtt naradt. A bankett végeztével a 
társaság egy része Szejke fürdőt  tekintette meg. 

A hangverseny. 
A helyi tanári kör, a vendégek tiszteletére va-

sárnap este hangversenyt rendezett. A Budapest-
szálló dísztermébe soha nem látott nagy közönség 
gyűlt be, kik között a vendégek teljes számmal és 
a megyei közélet vezető férfiai  is jelenvoltak. 

A műsor első számaként egy ezen alkalomra 
alakult vegyeskar Brahms „Czigánydaloku-at adta 
elő Morascher  Hugó zenetanár vezetése és betanítási 
mellett. A nehéz, klasszikus darabot a vegyeskar 
oly tökélylyel énekelte, hogy azért a szereplők vala-
mennyiét, de méltán illeti teljes elismerés Morascher 
karnagyot, ki szerencsésen tudta az énekekben elő-
forduló  szólókat kiosztani, melyből külöoösen a má-
sodik Péterií  István szólója, (szoprán és tenor) na-
gyon kellemesen lepte meg a hallgatóságot. A da-
rabhoz a nehéz zongora kíséretet Molnár  Margit a 
legnagyobb pontossággal játszotta. Most dr. Damokos 
Andor alispán lépett az emelvényre, ki újra elragadta 
közönségünket és a vendégeket igazán tüneményes 
virtuozitásával. Wieniawski: Polonaise brillanté, op. 
21. játszotta, s a legnehezebb kettős fogásokat,  oktáv-
futamokat  oly könnyen, oly nyugodtan és olyan biz-
tosan adta elő, mintha ez a legegyszerűbb dolog 
volna. A megbűvölt közönség tomboló tapsviharral 
adott elragadtatásának kifejezést,  mit a műkedvelő 
művész egy ráadással hálált meg, mely szintén mély 
hatást keltett. A műsor következő piécéje Jánosy 
Iluska énekszólója volt, kit zongorán Roediger  Mela-
nie kisért. Jánosy Iluskát is ismeri az ilyen hang-
versenyeket járó közönség. Most Konti „Fecskék" 
czimü operettjéből a „Levéláriát" énekelte, rend-
kívül lágy és kellemes organiummal, mely hajlé-
konyságánál fogva  minden moduláczióra képes. Éne-
kével nagy tetszést aratott, s a szűnni nem akaró 



tapsvihar nyomán még kétszer kellett énekelnie. 
Roediger Melanie a zongorakiséretet igen ügyesen 
játszotta meg. Özv. Groákné Szabó Kata Várady: 
„Iskárioth" tragédiájából egy jelenetet adott elő és 
ugy tehetségének elemi erejével, előadásának elragadó 
hevével, mint külső megjelenésének egész varázsával 
juttatta érvényre a nehéz drámai részletet. Nagytet-
széssel fogadták  Dr. Solymossy  Lajosné zongorajáté-
kát is. Moskowski: Walse Brillanté müvét játszotta, 
élénk bizonyságát adva fejlett  technikájának és Ízlé-
sének. Az óvácziót magyar népdal ráadással hálálta 
meg, melylyel szintén szép hatást ért el. A sikerült 
műsort a boldogfalvi  székelyek által előadott székely 
lakodalom zárta be. Hangverseny után tánczmulat-
ság következett, amely eltartott a legjobb hangulat-
ban jóformán  reggelig. 

A gyüUs folytatása. 
A hétfői  folytatólagos  közgyűlésen is Beöthy 

Zsolt elnökölt. 
Négyessy  László főtitkár  terjesztette elő első-

nek évi jelentését. A lefolyt  évben az egyesület élete 
nem volt valami zajos, de az általános politikai és 
tanügyi helyzet képe lényeges változáson ment át. 
Változtak a feladatok  és szükségletek és változtak a 
vezető férfiak  is. A tanárság anyagi ügyeit az elmúlt 
évben fontos  változás érte. Örvendetes ebből a nem 
állami tanárok fizetésrendezésének  kilátásba helyezése. 
Az előmunkálatokban az egyesület képviselete is 
részt vett. A jelentést tudomásul vették. 

Madzsar  Gusztáv főgimn.  igazgató előadása kö-
vetkezett ezután ezen a czimen ; „A magyar irodalmi 
tanítás rendszere." Rövid előadásában — úgymond 
a felolvasó  — nem adhat tüzetes munkát, csak a 
tanitáskeretet kívánja felállítani  a szempontokat meg-
jelölni. 

Dr. Janicsek  József  eperjesi kir. katb. fő-
gimnáziumi tanár olvasta fel  „A gimnáziumi klasz-
szikus (görög-latin) auktorok az ethikai nevelés ok-
tatás szolgálatában" cz. értekezését. Felolvasó szerint 
a gyakorlatibb pedagógia, mely a morális követelmé-
nyeknek gondosabban akar eleget tenni, egyre job-
ban belátja, hogy az erkölcsi nevelés-oktatásra — 
mint a nevelés végczéljára — a humanióra tantár-
gyak tanításában az eddigiüél nagyobb súlyt kell 
fektetnünk.  Számos példát hoz még fel  arra, hogy a 
vallásosság, a faji,  a nemzeti és alkotmányos érzés 
miként ápolható a klasszikusokkal. 

Következett Kaposy  Luczián pápai tanár- felol-
vasása. Az előadó felolvasásának  bevezető részében 
rámutat arra az ellentétre, amely van a stilisztikai 
elmélet s gyakorlat között, rámutat arra, hogy gya-
korlatilag senki sem törődik a magyar nyelvstilus 
magyarosságával, szellemével, írunk ugyan magyar 
szavakkal, de nem figyelünk  a magyar stílus köve-
telményeire. Ezután számos magyartalanságot muta-
tott be az iskolai s épen stilistikai kézikönyvekből. 
Az indítványok néhány pontját elfogadták  s ezze' 
apróbb indítványok tárgyalása után a közgyűlést 
Beöthy Zsolt bezárta. 

Délben Hollaki  főispán  a vendégek tiszteletére 
ebédet adott. 

Kiránduláson. 
A Székel) föld  központjába sereglő tanárok 

tiszteletére, a tanári kör felkérésére  az EKE öt uti 
tervet is dolgozott ki, azonban vállalkozó csak a 
Tusnád-fürdői  irányra akadt 

Kedden, f.  hó 5-én reggel 6 órakor Szabó Ár-
pád vezetése mellett 10 kocsin indult az Orsz tanári 
közgy. 37 tagja Tusnádra. Homoródon l órai pihenőt 
tartva megnézték a fiirdöt  és megreggeliztek Szent-
keresztbányán I7i órai pihenő a'att a Lobogó és 
Dobogó fürdők,  az öntöde és hámor megtekintése 
után a bányatulajdonos' kedves neje Ldnczky  Sán-
dorné, gazdag villásreggelivel vendégelte meg az 
társaságot, miért a társaság hálás köszönetét Lefler 
nyiregyházai igazgató fejezte  ki igen szép szavakban. 
Ezután következett az élvezetes kocsizás a szép 
Nagyerdőn át Csíkszeredába, hol a Kossuth-szállóban 
megebédelve, 223 perczkor vonattal Tusnád fürdőre 
indult az egész társaság, mely a Gyimesből vissza-
térő és csatlakozó kollégákkal 48 tagból állott. 
Tusnádon az igazgatóság fogadta  és szállásolta el 
ingyen a vendégeket. A fürdő  megtekintése után 
társas vacsorára gyűlt össze a társaság a Gyógy-
teremben, hol a legkedélyesebb hangulat fejlődött  ki. 
Másnap reggel 6 órakor gyalog indult az egész 
társaság a Szent-Anna tóhoz. A Csornád tetőn, mely 
igen szép kilátást nyújt nemcsak a tóra, de az egész 
vidékre, 1 Va óra pihenő alatt megvillásreggelizve, 
néhányan visszatértek Tusnádra, a többiek gyalog 

mentek a Vallató fürdő  melletti kocsiúton várakozó 
kocsikra, melyekkel % 12 órára már Bálványos-
üredre érkeztek, a fürdő  és barlang megtekintése s 

a pompásan izlő társasebéd elfogyasztása  után a 
társaság vissza kocsizott részint a Bükszád-bálványosi, 
vasúti állomásra, részint Tusnádra, honann az utolsó 
csoport az estéli vonattal indult Brassóba. Brassó-
ban a további vezetést az ottani reáliskola tanár-
íara vette át. 

Újdonságok. 
Sz.-udvarhely, julius 10 

Kitüntetés. A király Soó Gáspárnak, a székely-
udvarhelyi róm. kath. főgimnázium  igazgatójának, a 
Ferencz József-rend  lovagkeresztjét adományozta. 
Királyi kitüntetés méltóbb embert aligha talált, mint 
Soó Gáspárt, kinek csak most ünnepeltük meg ta-
nárkodásának 25 éves évfordulóját,  amely alkalom az 
egész város társadalmának ünnepe volt, mivel Soó 
Gáspárt azaz általános tisztelet és ragaszkodás veszi 
körül, amely oly nagyon keveseknek jut osztályrészül. 

Kinevezések. A kultuszminiszter Burger  Arthur 
helyi róm. kath. főgimn.  helyettes tanárt ugyanezen 
főgimnáziumhoz,  a fennálló  szerződésből kifolyólag, 
rendes tanárrá kinevezte. 

A kultuszminiszter Schiller  Irma szászvárosi 
állami polgári iskolai rendes tanítónőt a szeptem-
berben megnyíló székelyudvarhelyi állami polgári 
leányiskolához áthelyezte és egyszersmind az igaz-
gatói teendőkkel megbízta. 

A földmivelésügyi  miniszter Franciscy  Vilmos 
helyi ideiglenes minőségű erdőgyakornokot a szé-
kelyudvarhelyi erdőhivatalhoz erdész jelöltté ki-
nevezte. 

Törvényhatósági közgyűlés. Udvarhelyvármegye 
törvényhatósági bizottsága f  hó (5 ikán, szerdán, 
Hollaki  Arthur főispán  elnöklete mellett rendkívüli 
közgyűlést tartott. A gyűlés egyetlen tárgya a megyei 
alkalmazottaknak fizetési  osztályokba és fokozatokba 
való beosztása képezte. Az előterjesztett javaslatot 
— melyet mult számunkban egész terjedelmében 
közöltünk — Hlatky  Miklós és Koncz  Ármin b. ta-
gok felszólalásai  után, a közgyűlés változtatás nélkül 
eltogadta. 

Balogh Vilmos miniszteri tanácsos, székelyföldi 
miniszteri megbízott., folyó  hó 7-én egy napi tar-
tózkodásra városunkba érkezett. A miniszteri biztos 
megelőzőleg Parajdon volt, hol a székelyakczió egy-
némely helyiérdekű dolgában tárgyalt. 

Kiállítás az állami Szakiskolában. A helyi Áll. 
kő- és agyagipari iskola rajz- és muukakiállitását 
ez évben is megtartotta. A kiállítás az intézetnek 
mintegy öt termét foglalja  le és a legnagyobb elis-
merés illeti a szép k'állitásért azt a becsületes tö-
rekvést, melyet ott a rendező tanárok és tanítók a 
növendékek érdekében kifejtettek.  A kiállítás két 
részre osztható. Rajz- és munkakiállitásra. A rajzok 
két termet loglalnak le és szép bizonyságot tesznek 
az intézet nemes hivatásáról, amelynek megvalósí-
tása körül fölhasználta  az intézet tanári kara mind-
azokat az eszközöket, melyek czéluk keresztül vite-
lénél rendelkezésükre állottak. Már az első évfolyam 
növendékei meglepő szép. dolgokat produkáltak, nem 
is említve a IV-od éveseket, kiknek rajzai határo-
zottan művészi színvonalon állanak, ugy a kő-, mint 
az agyagipari í-zakon. A munkakiállitás mintegy há-
rom termet foglal  le, melyben a közönség miudjárt 
a növendékek folyamatban  levő műhelygyakorlatának 
is szemlélője lehet. A kőipari szakon egy pár ízlé-
ses sirkő köti le a belépő figyelmét,  melyet a szak-
tanárok utasításai alapján maguk a növendékek ter-
veztek és faragtak  ki, mig az agyagipari szak kiál-
lítása egy egész kis boltnak felel  meg, hol szebbnél-
szebb cserép kályháktól és a meter magas disz kor-
sóktól le egészen a miniátur görög vázákig minden 
e szakmába vágót találhat az ember. A kiállítás 
noha művészi nívón áll, kizárólag iparfejlesztési 
czélokat vau hivatva szolgálni. Ha a kiállítás czél-
ját, az intézetnek a közönség által való megismeré-
sét is tartjuk szemelőtt, ugy nem szabad íelületesen 
áttekintenünk az intézetnek eme ténykedésén, mely 
valóban tanulságos és megdönthetetlen bizonyítékul 
szolgál az Áll. kő- és agyagipari szakiskola azon 
hivatása mellett, hogy az országnak, mely erre va-
lóban rászorul, képzett kiváló jó iparosokat neveljen, 
és ebben az intézet tanári kara, művezetőivel, élén tevé-
keny igazgatójával, Hargita  Nándorral, mint a szép 
eredmény mutatja, nem hiában fáradozik.  A tanulsá-
gos kiállítást, melyet e hó l én nyitottak mrg, a 
mai nap zárják be. 

Városunk vendégei. Az országos középiskolai 
tanáregylet közgyűlése alkalmából városunk a mult 
szombaton, vasárnap és hétfón  igen szép vendégsere 
get fogadott  magába. Az ide sereglett vendégeket 
a r. bizottság jórészt magánházaknál szállásolta el. 
hol őket aztán a szíves vendéglátás minden jelével 
igyekeztek elhalmozni. A város külső képe is ünne-
pélyes hangulatot árult el, s a házak tetején a nyári 
nap trikolorokkal enyelgett. A közgyűlés iránt is ál-
talános érdeklődést tanúsított a közönség, s a dísz-
termet szép és előkelő közönség töltötte meg. Vasár-
nap este sikerült hangversenyt rendeztek a vendégek 
tiszteletére, mig ez nap délben bankett volt, szom 
baton este ismerkedési estély. Szombaton, vasárnap 
délután kirándulásokat rendeztek a Solymossy Endre 
sósfürdőjébe  és a Szejkére, mig hétfőn  délben Hol-
laki  főispán  látta vendégszerető házánál ebédre a 
gyűlés vezetőségét, a helyi intéző bizottságot és kö-
zépisk. igazgatóit. A vendégek szives vendéglátástól 
nagyon meg voltak lepve, amint azt egyik gyűlésező 
maga mondja el a Budapesti Hírlapban, ahol a töb-
bek között igy ir: „. . . Tapasztalatunk az volt. 
bogy a székelyek ritka vandégszeretettel, kedvesség-
gel, tisztelettel fogadták  a magyar tanárokat és mind-
végig élénk érdeklődéssel részt vettek az egyesület 
minden ténykedésében. A megye főispánja,  alispánja, 
a város polgármestere már a vasútnál vártik a ven 
dégeket. Különösen a főispán,  Hollaki  Arthur járt 
elől mindenben. Hollaki,  ki a politikai küzdelmek-
től feldúlt  megyében oly gyorsan és alaposan hely-
reállította a békét, a modern magyar főispánnak,  ki 
csak „első szolgája a megyének", rendkívül érdekes, 
szimpatikus t'pusa. Igen müveit, jó és tartalmas 
szónok, fiuom  modorú, a melleit állása, hivatása, fe-
lelőssége önérzetét mutató féiflu.  Voltak a tanár-
egyesületnek gyűlései, melyeknek már első napján a 
főispánt,  alispánt stb. „halaszthatatlan teeudők" el-
szólították a megye székhelyéről. Hollaki mindvé-
gig kitartott Az előadások nagy részét is meghall-
gatta és búcsúzásra vendégül hitta magához az 
egyesület vezetőit és a helybeli igazgatókat, kik itt 
egy finom  lelkű magyar uri hölgynek, a főispán  ne-
jének kedves vendégszeretetét élvezték. DB az alis-
pán is, Daniokos Andor dr., kinek fiatalsága  csupa 
élet, mozgékonyság, hasonló érdeklődést tanúsított, 
úgyszintén a még fiatalabb  polgármester, Szakáts 
Zoltán..." Mindezekhez nekünk mégcsak anyi a hoz-
zátennivalónk, hogy elismerésünket fejezzük  ki a 
helyi Tanári kör tagjainak, de különösen Dr. Soly-
mossy Lajos elnök és Nosz  Gusztáv titkárnak, kik 
lankadatlan tevékenységgel munkáltak azon, hogy e 
gyűlés itt legyen, s vendégeink jól találják magukat. 

Hivatalos órak a megyénél. Udvarhelymegye 
központi hivatalában a hivatalos órák, julius hó 1-től 
kezdve, augusztus hó végéig, reggel 7 órától déli I 
óráig tartatnak meg. 

A szolgálat érdekében. Hollaki  Arthur főispán 
dr. Pdlfy  Jenő kereszturjárási szolgabírót, a szol-
gálat érdekében, a központba berendelte. 

Épitik a telephont. A pár év óta vajúdó inter-
urbán-telephon ügye végre megoldást nyert. A há-
lózatot ugyanis Segesvár Székelykeresztur között ki-
építették, s az egész vonalon, fel  Székelyudvarhelyig 
a vezetéket is kicserélték, tehát az iuterurbán kap-
csolása megtörtént. A telephon azonban még e hó 
folyamán  nem megy át a közhasználatba, mivel elő-
ször a városi vezetéket is átalakítják, amennyiben 
a huzalokat a háztetőkre alkalmazandó vas-állvá-
nyokra helyezik át, a melynek munkálatait még e 
héten megkezdik, a midőn majd eltűnnek az utczá-
kat most elcsúfító  telephon oszlopok is. A postai 
központ gépét is kicserélik, s a mostani 25 előfize-
tőre alkalmas gép helyére egy 100 előfizető  kapcso-
lasára alkalmas gép körül, s hogy a mostani néha 
előforduló  késedelmes kapcsolásokon is segítsenek, a 
postai központ egy telephon kisasszonyt is kap. Az 
interurbán telephont áugusztus 1-én adják át a for-
galomnak. 

Halálozás. Gombos Sámuel közszeretetben álló 
keresztúri unitár, gyimn. tanárt és nejét szül. Len-
gyel  Rózát súlyos gyász érte. Szeretve féltett  leáuynk 
Gombos Erzsi, III. éves nőképezdei növendek, éle-
tének 18-ik évében f.  hó 6-án, hosszas betegség 
után jobblétre szenderült. A örök láthatatlanhoz siető 
lelket nem tarthatá vissza a legnagyobb erő: a sze-
retet. A megboldogultat bánatos szülőin kivül test-
vérei : lióza,  János  és Eszti,  valamint kiterjedt ro-
konság gyászolja. 

Székelyek felsegélyezóse.  A székelyakczió ke-
retében Dorner Béla, a vármegyénkbe küldött gaz-
dasági intéző, mint a székelyakczió helyi megbízottja, 
legutóbb is igen életre való dolgot végzett. Ugyauis 
a mezőhegy esi állami uradalomba nem kevesebb, 
mint kilenczszázötven jobbmódu székely kisgazdát 
küldött ki, kik mint arató munkások lettek ott napi 
2 korona napszám mellett alkalmazva. Mindenesetre 
örömmel veszszük e hirt, mivel abban székelynépünk 
nem csekély anyagi javulását látjuk. E munkás szál-
lításnál Dornernek az sem kerülto el figyelmét,  hogy 
ne hogy a gazdasági munkás kézben itthon hiány 



28. szám. Udvarhelyi Híradó. (5) 1904. julius 10 
álljon be, s ezért oda csakis székely kisgazdákat 
küldött ki, kiknek alkalmuk van ott mintagazdasá-
got látni, s igy ismereteiket bővíteni, s azután itt-
hon értékesíteni. E székely kisgazdák munkájukat 
azonban ez által itthon sem hanyagolhatják el, mivel 
az aratás nálunk csak egy jó pár hét múlva kez 
dődik meg, tehát akkor, amidőn ott munkájukat már 
elvégezték. E székely munkásokról a napokban megye-
szerte az hiób hir terjedt el, hogy valami robbantás 
nál mintegy 600-an életüket veszítették. A hir megye-
szerte érthető izgatottságot keltett, azonban csak-
hamar kitudódott, hogy az egész azért kelt szárnyra, 
hogy a székelyek kedvét az ilyen és hasonló vállal-
kozásoktól elvegye, ami mindenesetre sajnálandó kö-
rülmény volna. 

Eljegyzés. T. Bányay Róza kisasszonyt elje-
gyezte Wcigél  Albert. 

Az udvarhelyi unitárius egyházkörnek folyó  hó 
28-ik napján reggeli 8 órakor kezdődőleg rendes köz-
gyűlés lesz Lókodban. A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Névsorolvasás és a tisztviselők számba-
vétele. 3. Jegyzőkönyvolvasás. 4. Uj tisztviselők es-
kütétele. 5. Esperesi jelentés. 6. Templomozás 7. 
Bizottságok jelentése: a) iskolavizsgálatokról; b) va-
sárnapi nyári tanításról; c) egyházi pénztárról és 
DF. emlékalapról; d) segélyezésekről ; e) zsinattárói; 
f)  eg) házköri gyámoldáról. 8. Felsőbb leíratok. 9. 
Időközben érkező tárgyak. 19. Indítványok, javasla-
tok. 11. Jövő közgyűlés helyének meghatározása. 12. 
Jegyzők öoyvhitelesitő bizottság kinevezése 13 Be-
záró, és végül kőzebéd. 

A sz.-udvarhelyi csizmadia-ipartársulat ma. va-
sárnap délután 2 órakor kezdődőleg a temetkezési 
scg*l)- lap javára a Gergely Ferencz-féle  sósfürdön 
zártkörű nyári tánczmulatságot rendez. Belépti dij 
személyenkint 1 kor., családjegy 3 személyre 2 kor. 

Nyilvános köszönet. A következő sorok közlésére 
kérettünk föl.  Most hogy az orsz. középiskolai tanár 
egyesület közgyűlésének mozgalmai már lezajlottak, 
az ünnepélyesebb hangulat újból köznapi jelleget 
öltött és kedves vendégeink, akik itten oly jól talál 
ták magukat, ismét otthonaikba tértek vissza, maguk-
kal vivén a legkellemesebb emlékeket: nem tehetjük 
hogy e helyen hálás köszönetünket ki ne fejezzük 
mindazokkal szemben, a kik a közgyűlés sikere 
érdekében egyik másik tekintetben közreműködtek 
vagy azon fáradoztak,  hogy vendégeink részére az 
ittlétet élvezetesé tegyék. Első sorban is mély hála 
illeti meg mélt. llollaki  Arthur főispán  urat, a ki 
kezdettől fogva  a legnagyobb rokonszenvvel fogadta 
a közgyűlés itt leendő megtartásának eszméjét és a 
ki oly lelkosen üdvözölte a közgyűlést a vármegye 
nevében ; mély hálával tartozunk nagys. Dr. Damokos 
Andor alispán urnák azért a nagy előzékenységért, a 
melylyel a vármegyeház nagy termét a közgyűlés 
czéljaira átengedni kegyeskedett, de még nngyobb 
hálával adózunk azért a remek hegedüjátékért, a 
melylyel a julius 3-án rendezett hangverseny kereté 
ben a nagyszámú közönséget gyönyörködtette ; őszinte 
köszönetre vagyunk kötelezve nagys. Ssakáts  Zoltán 
polgármester urnák, hisz őt illeti az érdem, hogy a 
tanáregyesületet a város nevében meghívta és mind-
végig az ügynek meleg pártfogója  volt; fogadják 
legőszintébb köszönetünket azon nők és férfiak,  a 
kik a hangversenyen közreműködvén, annak erkölcsi 
és anyagi sikerét biztosították és vendégeinknek 
néhány kellemesen eltöltött perczet szereztek; kö-
szönet legyen nagys. Lántzky  Sándorné úrnőnek 
szentkeresztbányai bánya tulajdonos nejének azért, 
hogy a Tusnád-felé  kirándult tanárokat vendég-
szerető házánál leköte'ező szívességgel fogadta;  és 
végül hála legyen a város mindazon nagyra becsült 
lakosainak, a kik szívesek voltak az ország minden 
irányából összesereglet tanároknak szállást adni és 
szórakoztatásuk érdekében minden lehetőt a leg-
önzetlenebbül megtenni. Dr. Solymossy  elnök, Nosz 
titkár. 

Ritka érettségi találkozó. A Székelyudvarhelyi 
r. kath. lőgimnáziumban 1864-ben érettségizett egy-
kori növendékeknek életben levő tagjai közül nyol-
czan jelentek meg f.  hó 5-én a 40 éves találkozóra; 
névszerint: Tompa  Ignácz ügyvéd (Kolozsvár). Görgy 
Pál kir. tanácsos, p. ü. igazgató (Marosvásárhely). 
Eperjesi  Pál birtokos (Kézdivásárhely). Pap János 
főesperes  (KőSzoványosremete), Ferenczy  Lajos 
plébános (Kajántó), Böjthy  Endre árv. elnök (Csík-
szereda), Antal  József  ny. telekkönyvvezető (Csik-
szentmárton), Sebessy Ákos kir. közjegyző (Segesvár) 
és Szombatfalvy  Lajos főkapitány  (Székelyudvarhely). 
Ünnepélyes összejövetelük a plébánia templomban 
d. e 10 órakor megtartott hálaadó isteni tisztelettel 

kezdődött, melyen az ünnepélyes szent misét a fő-
oltáron Ferenczy  Lajos mondotta, mig az elhunyt 
tanuló társakért Pop János a Mária oltáron mondott 
csendes misét. A főgimnázium  igazgatójának Soó 
Gáspárnak elnöklete alatt a régi gimnázium (most 
Internátus) akkori nyolczadik osztályában tartott 
gyűlésen, még 1889 ben tett alapítványokat, 80 
koronával egészítették ki. Találkozásuk a „Hungária" 
kertjében rendezett szűkebb körű ebéddel folytatódott. 
Adja Isten, hogy megállapodásuk szerint 5 év múlva 
viruló jó egészségben ismét találkozhassanak az ős 
„Alma Mater" falai  között. 

Tűzvész. A vasárnapi hangverseny tánczoló kö-
zönsége jókedvét egy pillanatra píui ijedség váltotta 
fel.  Tüzet jelentettek. A tűz az úgynevezett Róka-
városban ütött ki és valószínűleg gyújtogatás ered-
ménye volt A gyors segély a tüzet annyira lokali-
zálta, hogy mindössze dr. Nagy  Samu ügyvéd takar-
mánnyal rakott csűre égett le; a kár, mely 1200 k -ra 
tehető, biztosítás folytán  csaknem egészen megtérül. 
A hangverseny közönségét a tüz állapotáról és jel-
legéről csakhamar megnyugtatták, s a mulatság igy 
zavartalanul folyt  tovább. 

Gépbemutató a Székelyföldön.  Az Országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesület a mult évben városunk-
ban egy gépbemutatást rendezett a kisgazdák által 
használni szokott legegyszerűbb és legolcsóbb gazdasági 
gépekből. A bemutató mely miut annak időjén meg 
irtuk, teljes mértékben sikerült, arra indította most 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, hogy a 
fólyó  évben is egy hasonló gépbemutatást, rendez-
zen. A bemutatót az idén a csikmegyei gazdasági 
egyesülettel karöltve Csíkszeredán  rendezik. 

Erdély az Urániában. Az Uránia-Színház a leg-
közelebbi szezonban, mint nekünk irják, szinrehozza 
Erdély-nek  az (ismertetését is. A földmüvelésügyi  kor-
mány székely kirendeltsége tette az eszmét már évek 
előtt aktuálissá. Most Balogh  Vilmos miniszteri taná 
csos, a székely ügyek vezetője vette kezébe az elejtett 
fonalat  s Molnár  Viktor miniszteri tanácsos, az Urá-
nia elnöke a legkészségesebben karolta fel  a terv 
megvalósítását. A darab, mely felöleli  Erdély minden 
irányú méltatását, valószínűleg rövid időn belül színre 
fog  kerülni. Szövegét Jakab  Miklós készíti el, ki az 
Uránia Szinház fényképészeivel  a napokban megyénkbe 
érkezett, hogy a darabhoz szükséges képeket és moz-
gókat elkészíttesse. 

Építsünk Székelyudvarhelyen templomot I A közművelő-
dés oltárán Isten dicsőségére áldoz, ki a Székelyudvarhelyen 
építendő unitárius templom költségeihez hozzájárul. Az egy-
házközség elöljárósága a következő kegyes adományokat vette 
és hálás köszönettel nyugtázza: Hollaky Arthur főispán 
10 korona. Junius hó 1-én rendezett hangverseny tiszta jöve-
delme 469 korona 40 fillér.  Weisz Ármin 8 korona. László 
Gyula 382. sz. gy. ivén: László János, László Domokos 2—2 
korona; László Gyula és családja 1 korona 52 fillér;  Zahn-
menszkyné 52 fillér;  Császár József,  Berki János 40—40fillér; 
László Anna, László Pálné, László Pál, Márk Gizella, Vánky 
Viola 1—1 korona; Deák Mózes, ifj.  Jancsó István, László 
Vilmika, Ferenczy Pál, Makr"i Albert, Grosz Amália, Barabás 
Ilonka, Makovics Kálmán 20—20 fillér;  Grosz Ida 10 fillér; 
Joneszku Erzsébet 4 fillér;  Petres Ágnes 2 fillér.  Együtt 14 
korona. Dimény Andor real. isk. II. oszt. tanuló emlékére az 
édes anyja adott 1 koronát. Csifó  Salamon 341 sz. gy. ivén: 
Erdélyi bank 10 korona; Első magyar általanos biztosító tár-
saság 10 korona; Moore Etelka, Csifó  Salamon 2—2 korona; 
Nagy Elemér, László Sándor 1 — 1 korona. Együtt 26 korona. 
Az 1.—XLII1. közlemény összege 6628 korona 27 fillér.  E köz-
leméuy összege 528 korona 40 fillér,  összesen : 7156 korona 
67 fillér. 

Uj tiz-koronás bankjegyek. A tíz koronás bank-
jegyekből rendkívül sok hamis van forgalomban,  mi-
nek következtében az osztrak-magyar bank már 
régebben elhatározta, hogy ezeket a most forgalom-
ban lévő tiz-koronás bankjegyeket bevonja és 
helyettük uj tiz koronás bankjegyeket bocsát ki, a 
melyek nem lesznek oly könnyen hamisíthatók. Az 
uj tízkoronás bankjegyek azonban csak a jövő tavasz-
szal kerülnek forgalomba.  Az uj bankjegyek már 
készülnek, s hogy tavasznál előbb nem juthatnak 
forgalomba,  annak elsősorban az az oka, hogy nagy 
mennyiségre van belőle szükség, s hogy nagy tarta-
lékkészlet kell belőle tartani. A nyomtatás ennél-
fogva  hosszabb ideig tart. A mostani tízkoronás 
bankjegyből 1903. deczemben 31-én 15,319,969 darab 
volt forgalomban  153,199,690 korona értékben. A 
tízkoronás bankjegyből, mivel sokat forog,  nagyobb 
készletet kell tartani az elhasznált és forgalomból 
kivont darabok pótlására, mint más papirospénzből; 
hónaponkint ezerhétszáz csomag kell erre a czélra 
és minden csomagban ezer darab van. A tízkoronás 
papirospénz előállítási ára körülbelül négy fillér 
darabonkint. 

* 

Fogorvos. Perl József  (American dentist) szom-
baton Székely udvarhelyre érkezett s a „Budapest-
szállodában" (l. sz. ajtó) rendel naponta d. e. 
8-12-ig és d. u. 2-5-ig. 

A baromfi járványok rendkívüli nagy károkat okoznak 
minden gazdának a nélkül, hogy ezek ellen védekezni tudna. 
Ugy a védekezés, mint a gyógykezelés módját szakszerűen tár-
gyalja Parthay Gézának „Szárnyasaink* czimü lapja, mely 
nemcsak az egyedüli magyar nyelvű szaklap, hanem e mellett 
nagy tudássál és valódi lelkesedéssel foglalkozik  a baromfite-
nyésztés valamennyi ágával. Mutatványszámokat szívesen küld 
a kiadóhivatal Budapesten, Rottenbiller-u. °0. sz. 

Uj Idők, szépirodalmi, művészeti és társadalmi képes 
hetilap, szerkeszti Herczeg Ferencz. Az „Uj Idők" beköszön-
tésével — ezelőtt tiz esztendővel — uj idők köszöntöttek rá a 
magyar közönségre. Egy csapásra fölszabadult  a magyar olvasó 
közönség az idegen, jobbára silány, irodalmi termékek nyűge 
alól. Oly lap került az Uj Időkkel az olvasó kezébe, amilyen 
sem azelőtt, sem azóta Azaz dehogy is nem. Szebb és jobb 
lapot kap az olvasó azóta minden héteD, mert minden ujabb 
száma az Uj Időknek jobb és szebb az előbbinél. Művészeti, 
társadalmi, tudományos czikkek tarkítják még az Uj Idők 
füzeteit,  melyek tele vannak aktuális fotográfiákká!,  eredeti 
képekkel, művészi reprodukcziókkal. E mellett helyet talál az 
Uj Időkben mindaz, ami érdekeset, kiválót a modern külföldi 
irodálom termel. Az Uj Idők előfizetési  ára negyedévre 4 kor 
Kiadóhivatal Budapesten, Andrássy-ut 10. sz. 

Előfizetési  felhivás.  A Budapesten megjelenő „Hazánk"-
ra IdOi. julius elsejével uj előfizetés  nyílik és amennyiben t. 
olvasóink nevezett lapot megakarják szerezni, forduljanak  an-
nak kiadóhivatalához (Budapest-, VIII. Szentkirályi-u. i8/a.) a 
mely készséggel küld mindenkinek 6 napon át ingyen mutatvány-
szamot. A ,Hazánk"-at Budai Barna szerkeszti és áz egyedüli 
magyar agrárpolitikai napilap. Az ev végén megkapja minden 
előfizető  az „Agrár-Albumot", mely az elmúlt év agrár-esemé-
nyeinek hü tükrét képezi. A „Hazánk" előfizetési  ára negyed-
évre 7 korona. Tessék mutatványszámot kérni. 

A ki közállapotainkról mindig a leleplezett igazságot 
akarja megtudni, olvassa a „Magyar Szó" czimü napilápot 
(Budapest, Andrássy-ut 48.) Előfizetési  ára egy évre 28 korona, 
félévre  14 korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 korona 
46 fillér.  Egyes száma Budapesten 8 fillér  vidéken 10 fillér. 

Szerkesztői üzenetek. 
Névtelen levelekre nem tálszolunk. — Kéziratok nm adatnak viiüia 

K L. Kozölhetetlen. 
M. 0. Lapunk mult számának vezérczikkét szerkesztőnk 

irta 
M. Verseit nem közöljük. 

T á v i r a t o k . 
Budapest, julius 9-

(Erk. d. u. 6 ó.) 

Országgyűlés. 
A képviselőház mai ülésén P e r c z e 1 Dezső 

elnökölt. 
Szokásos elnöki beterjesztések után L e n g y e l 

Zoltán kifogásolja,  hogy czivillistát együtt tárgyal-
ják a kisebb tárczákkal. 

Elnök hivatkozik eddigi gyakorlatra. 
Ezután a Ház áttér a kisebb tárczák költség-

vetésének tárgyalására. 
H e r t e l e n d y Győző felolvássa  az első tételi, 

mely az udvartartásról szól. K e m m e r e r előadó is-
merteti a czivillistát kijelentve, hogy a felemelés 
megokolt. 

T i s z a miniszterelnök kötelességet teljesít, 
úgymond, amikor már most felszólal,  hogy felvilágo-
sításokat adjon. Javaslatot ugyan elődje terjesztette 
be, de szóló magáévá tette, csupán annyit változta-
tott a javaslaton, hogy az emelés ne 1902-től hanem 
1903-tól számittassék. 

Teljesen alaptalan azon feltevés,  mintha czivi-
lista emelés arra kellene, hogy a király vagy királyi 
család valamely tagja jobban költekezheasék. Az 
udvartartás költségei jelentékenyen emelkedtek, mig 
ő Felsége háztartási kiadásai nagymértékben csök-
kentek. Emelés azért kell, mert az udvartartás sze-
mélyzetének fizetését  javították. 

Az udvartartás évek óta krónikus deficzittol 
küzdött, a hiányát ő felsége  magánpénztárából fe-
dezték. A budai várpalota építése költségvetésében 
is szaporítani kellett a személyzetet, továbbá felál-
lították a magyar darabont testőrséget. A lényeg az, 
hogy a király minél többet időzzék magyar székes-
fővárosában,  mire nézve elkerülhetetlenül szükség 
volt a budai várpalota kiépítésére. 

Ugy kell alakítani társadalmi viszonyainkat, 
hogy vonzóerőt gyakoroljunk mindenben az udvarra, 
hogy az szívesen időzzék körünkben. 

Kéri a javaslat elfogadását. 
I t á k o s i Viktor a Kossuth-párt nevében nem 

fogadja  el. 
Utánna gróf  jA p p o n y i Albert beszélt a ja-

vaslat ellen. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
T e l e f o m z á u i  14. 



Faeladási hirdetmény. 
A Kecset kisfalud  község kecseti közbirtokossága (Udvarhelymegye) a tu'ajdonát 

képező I. határrészben fekvő  erdejének földmivelésügyi  m. kir. Miniszter ur 1903 évi 
95345 számú magas rendeletével egyszerre való kihasználásra engedélyezett, az üzem-
tervben 1. számmal jelölt osztagot képező 102. 6 k holdnyi területén található 6970 
darab tölgyfa  készlete, mely 12760 m. 3 tölgymüfára  és 2840 m. 3 tűzifára  brcsültetett 
Kecset község házánál 1904 évi juÜUS 18-án, délelőtt 10 órakor tartandó zárt ajánlatok-
kal egybekötött nyilvár os szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek ol fog  adatni. 

Kiáltási ár 100884 korona az az egyszázezornyolczszáznyolczvannégy korona. 
Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/0-a. 
Részletes becslési és árverési feltételek  a korondi m. kir. járási erdőgondnoksAguál 

(Székelyudvarhelyen) és alólirottnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Kecset 1904. évi julius hó 2-án. 

Bak Péter, 
községi biró birtokossápi megbizott. 

Sz. 4078—1904 
tlkvi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék mint tik-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy az Udvarhely-
megyei takarékpénztár végrehajtatónak Elekes Sán-
dorné Szabó Juliánná végrehajtást szenvedő elleni 
350 kor. — fill.  tőkekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében. A k.-kisfaludi  I. R. 44 sz. tjkvben 
A+ 97, 99, 1013, 1014, 1073/1( 1074/x, 1114, 1124, 
1134, 1179, 1380, 1381, 1654/,, 1668, 1701, 1821/,, 
1902/,. 1908/,, 1902/2, 1908/g, 2066, 2078, 2l3li, 
2177, 182/, hrsz. ingatlanokra 3001 kor. ezenn-l 
megá'lapitott kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy fennebb  megjelölt ingatlanok az 1904. évi 
szeptember hó 22-ik napján d. e. 9 órakor a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Székelyudvarhely. 1904. junius hó 21. 

J l i h A l } , kir. tftrvszéki  egyes biró. 

Olcsó pénzt 
I j g T j e l z á l o g r a 

a segesvári jpartaHarfls 
is flSlegezísi  egylettől 

SIEGMUND JÓZSEF 
borkereskedő Székelyudvarhelyt 

E l s ő Uéztoől l e g j o b b a n v á s á r o l . 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 
ríz-, fa-, fuVó- és Vonós hangszereden. 

Sfowasser g. 
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 

TÁnOGATÓK 
30 írttól feljebb 

iskola és zongorakiséret ingyen 

jtamoniliáls 
legjobb, elpusztíthatatlan hangok-
kal. Különlegességaczélbangn 
hangverseny-harmonikák, saját 

minták 

Teljes zenetár felszerelései 
a legjutányosabb árban, 
előnyös feltételek  mellett. 

Képes árjegyzékek 
ée pedig külön-külön: a) hangszerekről, b) hartnoniumokról, 

c) harmonikákról, 
ingyen én bérmentve . 1 

Faeladási hirdetés. 
A Szenttamás község közbirtokossága (Udvarhelyvármegye) a tulajdouát képező 

Szenttamás II. h. részben fekvó  „B" legelőerdő üzemosztályában az 1903 évre kijelölt 
26 3 k.-holdnyi területen kihasználásra kibélyegzett 764 drb. luezfenyő  fakészlete,  mely a 
korondi m. kir. járási erdőgonduokság becslése szerinr 196 m3 első osztályú, 270 m3 má-
sod osztályú fürészárut  és 236m3 épületi fát  tartalmaz, az 1904. évi julius hó 18-án dél-
előtt 9 órakor Szenttamás községházánál íyilvános szóbeli és zárt írásbeli ajánlat utján 
együttesen el fog  adatui. 

Kikiáltási ár 1735 korona azaz Egyezerhétszázharminczöt korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Bánatpéuz a kikiáltási ár 10 százaléka. 
Részletes becslési és árverési feltételek  a korondi m kir. járási erdőgondnokság-

nál (Székelyudvarhelyen) és alólirottnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Szenttamás, 1904. julius hó 3-án. 

Menyhárt Lajos, 
közbirtokossági elnök. 

3865—1904 sz. alisp. Udvarhelyvármegye alispánjától 

Pályázati hirdetmény. 
Udvarhely vármegye törvényhatósága által alkotott és a kereskedelemügyi m. kir. 

miniszter ur által is jóváhagyott szabályrendelettel szervezett viczinális útfelügyelői ál-
lásra pályázatot hirdetek. 

Az útfelügyelői  állás székhelye Székelykercsztur község. 
Javadalmazás: évi 800 korona törzsfizetés,  320 korona uti átalány és 20 korona 

iroda átalány. 
Az útfelügyelői  állás egyelőre egy évig ideiglenesen töltetik be s a véglegesítés 

csak egy év leteltével, az utmesteri vizsgának sikeres letétele s megfelelő  szolgálati ké-
pesség beigazolása esetén fog  kimondatni. 

Felhivom ez ezen állást elnyerni óhajtókat, hogy saját kezűleg irt pályázati kéré-
seiket, eddigi szolgálataikat, erkölcsi maguk viseletét, testi alkalmatosságukat és életkoru-
kat igazoló okmányokkal felszerelve,  hozzám folyó év augusztus hó l-éig bfeárólag 
adják be. 

Székelyudvarhelyt, 1904 junius 24. 

Dr. Damokos, alispán 

Kitűnő tninösígii és legmagasabb szilárdságú portiam! czementet ajánl olcsö áron a 

B R A S S Ó I P O R T t A N D C E M E N T G Y Á R 
Brassóban Sẑ KctyudVarhclytt Kapható ftöslcr  és Gábor nraHnál. 


