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Udvarhelymegye az inség ellen 
Székelyudvarhely, aug. 12. 

„Ég a napmelegtől a kopár szik sarja." A 
forró napsugár leperzseli a fűszálat a réten s a 
televény föld égő parázshoz hasonlatos, a mely-
ben valósággal megsül a növény gyökere. A 
burgonya összetöpörödik, a kukoricza elfonnyad, 
a répa elcsenevészedik, a hüvelyes vetemény el-
szárad. Népünk táplálékát és jószágunk takarmá-
nyát igy elpusztitja az országos csapás: a szá-
razság. 

Az országos szárazság kétségtelenül szomorú 
sorsot igér e haza polgárainak már a közel 
jövőben. A legnagyobb szükség közvetlenül a 
kisgazdákat fenyegeti, de megérezzük azt közvetve 
mindnyájan, mert rettenetes és általános drága-
ságra, az eddig is nehéz megélhetési viszonyok-
nak, még súlyosabbra való változására lehetünk 
elkészülve. 

Nagyon természetes, hogy ez ellen védekez-
nünk kell már jóelöre. Gondos és Öntudatos 
politika ebben a kérdésben csak az lehet, hogy 
ha már a tényt, annak bekövetkezését megelőzni 
nem tudtuk, akkor legalább annak következmé-
nyeit tegyük elviselhetőbbé. 

Mert ha ma — ebben a pillanatban — 
nem is érezzük az országos csapás kedvezőtlen 
és súlyos hatását, annál nagyobb erővel és annál 
nagyobb teherrel nehezedik az majd reánk a tél 
elkövetkezésekor, amikor tudvalevőleg uj nyers 
termények produkálásáról szó sem lehet, hanem 
az ilyenkor összegyűjtött készletet használjuk el. 
Most azonban ugy áll a helyzet, hogy készle-
tünk nem lesz, mert az anyaföldből a napsugár 
kiégetett mindent. A föld hiába szomjúhozta az 
üditő, nevelő és termelő esőt: az elmaradt és 
kiszáradt minden az eltikkadt földből. 

Az agglegény. 
Éjfél már elmúlt. A czigány álmosan játszott 

hegedűjén, — az egész banda elázva, félig részegen 
húzódott meg egy sarokasztalnál s veszekedtek az 
osztozkodás miatt A szót a báró vitte, — kire is-
ten a tudója, hogyan ragadt ez a főúri titulus, — 
de így hívta mindenki a kontrást, a ki már nagyot 
hallott, de azért hűséges tudatlansággal kezelte tü-
relmes hangszerét. A többi czigány is mind álmosan 
bóbiskolt s ugyancsak kellett nógatni őket, hogy 
játszanak. Így van ez már vidéken, hol a czigány 
úr lesz a sok kényeztetésben. 

A füst reáfeküdt a nagyteremre. A gázlámpa 
gyéren világította meg a társaságot, mely a hosszú 
asztalnál az ablak mellett foglalt helyet. A levegő 
borgőzzel van tele, — a lélegzés nehéz. Az egé-tz 
társaság elmerülve vitatkozik. Asszonyokról van szó, 
és néha férjekről, kik mindig csalnak. Ez utóbbiak 
többségben vannak, minthogy egy férj se veszi ko-
molyan az „örökhüség" szent fogadalmát. 

— Ah! a nők! — szólt az egyik — azok az 
isten furcsa teremtményei. Csak arra jók, hogy össze-
visza kuszálják ezt a tülöuben is furcsa életünket. 
Az embernek száz szive kellene, hogy legyen s talán 
ú<;y so szerethetne eleget. A házasság után pedig 
nyakára nő az embernek a gyermek s vele a gond. 

— Bri! — házasság! — szólt az erdész, a mi 
agglegényünk, összerázkódva — rosszul érzem ma-
gam, ha ballom említeni, mert a házasság a legke-

Felelős szerkesztő : B e c s e k A l a d á r . 

Szinte azt mondhatjuk, hogy katasztrófa, 
súlyos katasztrófa érte ezt a nemzetet. Mert ha 
nyögtünk is eddig a megélhetés súlyos terhe 
alatt; elviseltük, eltürtük mindaddig, mig a 
földben pártfogónkra leltünk. 

De most, hogy a természet rendelése szerint 
az is ellenünk fordult, valóban a legszörnyűbb 
nyomorúság ólálkodik az ajtónk küszöbe előtt és 
alig egy-két hónap múlva betolakodik a szobánkba 
és megveti ott a lábát, hogy azután ki tudja 
mikor mutathatunk neki ismét ajtót. 

De hiszen mindezeket tudjuk mindnyájan 
és ha nem tudnók, akkor az elkövetkező hely-
zet a megérkező inség uieg fog reá tanítani. 
Nagyon természetes tehát, hogy ha valaha, ugy 
most össze kell tartani az egész társadalomnak 
és vállvetve kell arra törekednünk, hogy enyhít-
sük a nyomorúságot, ugy és akként, ahogy az, 
az adott viszonyok közepette egyáltalában 
lehetséges. 

A takarmányhiányon, a mely egész állat-
állományunkat sújtja, föltétlenül segíteni kell. 
Segíteni kell nemzetgazdasági és szocziális szem-
pontból egyaránt. De nem közömbös az, hogy a 
mit az állam az ország számára segítségül besze-
rez, milyen áron szerzi, itt minden fillér száz-
ezrekre megy és ekképp milliókra menő különbö-
zetekről van itt szó, a melyeket utóvégre szintén 
az országnak kell megfizetni. 

A kormány titka tehát drága titok. S a 
kormány ennek bizonyára teljes tudatában van. 
Tudja, kétségtelenül, hogy felelős a segedelemért, 
a melyre az országnak szüksége van; de tudja, 
hogy felelős azért az árért is, a melyen a 
segedelmet megszerzi az ország számára. 

A nyomorúság különösen Udvarhelymegyé-
ben lesz érezhető, ahol az egy búzán kivül jó-
formán semmi sem termett. Takarmány abszolúte 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér. — Megjelenhetenként egyszer, 6 oldalon vasárnap 

A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda 

nincsen, burgonya, kukoricza, mely népünk 
egyik különösen főtáplálékát képezi, szintén 
nincsen, szóval nagy veszedelemnek nézünk elibe, 
mely nem csak gazdaközönségünket, de magát 
az iparos, kereskedő és tisztviselő osztályt is 
fölötte érzékenyen sújtja. Ily körülmények között 
a bekövetkezendő nyomor enyhítésére megtenni 
minden lehetőt filántropiai kötelésség. E szép 
kötelesség megvalósítására Ho 11 a k i Arthur, me-
gyénk tevékeny, közszeretetben álló főispánja e 
hó 9-ikére az inségügyi bizottságot ülésre hivta 
össze, a megyeháza kistermébe. Ez értekezlet 
czélja a bekövetkező állapotok elleni lehető 
védekezés megbeszélése volt. 

Ezen az értekezleten — melyről másik 
helyen beszámolunk, számos oly javaslat történt, 
amelylyel mindenesetre már is részben enyhítve 
lenne a közelgő baj ereje és hatása. Természete-
sen, csak lokális intézkedésekről lehet szó, mert 
most minden törvényhatóságnak talpra kell 
állania és kemény harezot indítani a nyomorú-
ság ellen Örvendünk, hogy e tekintetben 
Udvarhelyvármegyéé a kezdeményező lépés. 

Az értekezlet nevezetesebb határozatai, hogy 
a közellátására szorultaknak segélyt kémek, a 
munkakép38 egvének részére 60 ezer kor. értékű 
viczinális útépítés engedélyezését kérelmezik, 
kérni fogják a minisztert, hogy a Székelyvasut 
részvényeiből megvásárlásra kilátásba helyezett 
összegből mintegy 50 ezer kor. értékű részvényt 
már most vegyen át, s végül a mészárosokkal 
olcsóbb húsárak megállapítása végett tárgyalásba 
bocsátkoznak. 

Az ilyen időkben válik meg a gazdasági 
szakszervezetek életrevalósága is. Gazdasági egy-
letünk, mely készséggel vezeti és irányítja gazdáin-
kat, álljon talpra, mc-njeu a gazdák segítségére 
iuformácziók szerzésével, adásával, a belső takar-

gyetlenebb intézmény. Örökre összeköt embereket, 
kik talán az első héten szétválnának, hozzászoktatja 
az embert a nőhöz, melyet már nem becsül úgy, 
mint mikor nem élt vele, — két ember czipeli egy-
más örökös jelenlétének kényelmetlen voltát és ve-
szekedés, czivakodás után haláláról megjelenik az a 
stereotyp jelentés: boldog házasságának ennyi és 
ennyi évében elhunyt. Isten nyugosztalja, — de jobb 
szegénynek odalent. Hiszen itt láttalak magam körül 
titeket mind mint legényembarekef, és itt vagytok 
íme most is, mikor éjfélen túl jár az idő, czigány és 
bor mellett, s oda haza vár egy szerető hitves, a ki 
nem tudja e pillanatban, hogy az éjjeli czipőt, vagy 
még ennél rosszabbat vágja a fejetekbe. Ti nem 
változtatok, csak a helyzet, és én ezt nem irigylem 
s nem kérek belőle. 

Beszélt még tovább ez az agglegény nagy ha-
tározottsággal, megdönthetetlen érvekkel, melyeket 
benne egy hosszú élettapasztalat érlelt meg. Csodás, 
legendás mese kelt külömben szárnyra róla. ő — a 
ki soha se szerette az asszonyt, sőt húzódott tőlük 
— a legnagyobb tisztelettel nyilatkozott róluk. Soha 
se értettem meg, hogy ez a megcsontosodott aggle-
gény, miért nem követi azok példáját, kik minden 
asszonyról tudtak egy-egy sikamlós törtéaetet. ó 
neki mintha nem lett volna soha se kalandja, mintha 
az a tisztelet, a mit a nők iránt érzett, valami más 
lenne, mint a többié. Mintha abban az egészben azt 
az egyet tisztelné, kire én gondoltam. 

A czigány játszott, a pohár összecsendült s 

ittak. Egyik pohár feldőlt s a bor lassan csepeget 
le a földre. Végre oszolni kezdtek. A társaság 
elment, csík a czigányok maradtak ott, a kik a bil-
liárdasztalon gyorsan elvégezték az osztozkodást. 

* 

Másnap aztán felpakolództuk és elmentünk va-
dászni — hárman. Az erdész, a doktor, meg én. 
Velünk jött egy öreg tárogatós czigány, ki a nagy 
havasok közepén olyan mélységes érzéssel játszott, 
mintha a kuruezok szétdobált tárogatóinak vala-
melyike szólalt volna meg a sűrű fenyves rengeteg-
ben. Reánk esteledett, mikor elértük éjjeli szállá-
sunkat a nagy erdő közepében. Az erdőőr fenyő-
galyakból csinált sátort s tüzjt gyújtott a száraz 
ágakból. Mi csendesen néztük a tűz ördöngös tán-
czát, a néma, csendes esthomályban. 

Hallgattunk. A messziségbe néha megvillant 
egy-egy pásztortűz fénye, a messze lévő falu ha-
rangja mint lassú, elfojtott, hosszú kongás hallatszott, 
alant mélyen a patak zuhogott egyik szikláról a 
másikra, rohanva ment a messziségbe s gyors útját 
c.<ak egy vékony ezüstös esik mutatta a fekete föl-
dön. A hold is feljött s belesütött a vízbe s vissz-
fénye olyan volt, mintha onnan egy sápadtfényü 
arany tányér csillogna ki. A galyak között nem moz-
dult semmi, — néha roppant a száraz ág, mikor 
egy-egy vén ravasz megindult éjjeli kenyérkereső 
útjára. A fenyő koronája elveszett az éj homályban 
s a hold besütött az ágak között a földre s különös 
képek rajzolódtak oda. 



mányforgalom szervezésével. És főleg vesse ma-
gát összes erkölcsi erejével a kisgazdákra, hogy 
marhájukat és takarmányukat el ne fecséreljék. 
Magukra a hitelintézetekre is nagy föladatok 
várnak e tekintetben. Sok múlik az olcsó és 
okosan adott hitelben abban a tekintetben, hogy 
a szorongatott gazdák állataikba fektetett tőké-
jük megtartásával átküzködhessék az uj termésig 
való időt. A mai viszouyok között a hitel-
intézeteknek is első rangú érdeke az, hogy a 
gazdák tőkéjét a gyenge aratás és takarmány 
meg ne támadja. 

Valóságos szerencsének mondhatjuk, hogy 
a beruházási törvény alapján végzendő munkák-
kal a kormánynak módjában lesz közvetetlenül 
is megakadályozni az ország egyes részein alig 
elkerülhető Ínséget vagy szükséget. Az utak, 
vízszabályozási munkák segítségével legalább 
részben pótolható lesz a mezei termelés sze-
génysége folytán megcsappanó pénzforgalom 
Pótolni is kell legalább annyira, hogy a munkás-
kezek ínségtől ne erőtlenedjeuek el s az ipar és 
kereskedelem a föld népének rendkívül alászállott 
vásárlási képessége miatt még a földmivelőknél 
is nagyobb ínségre ne jusson. 

Mindenesetre lényeges és üdvös intézkedé-
sek ezek, azonban mi mindezek mellett szükséges-
nek tartjuk, hogy a kormány és a hatóságok a 
kiosztásra megvásárlandó termények mennyiségét 
és általában a segély-akczió mibenlétét a 
lehetőségig ne a nagy nyilvánosság tudomásával 
készítsék elő, mivel a spekuláczió már így is 
lesbe állott. Ezt bizonyítják a mai piaczi árak, 
melyek már is horribilis magasra szöktek fel, 
noha az inség eddig még csak szóban és Írás-
ban köszöntött be. 

Tény az, hogy a spekuláczió tárgya a 
nyomor és az inség is, sőt semmi sem alkal-
masabb önző spekuláczióra, mint oly baj és 
betegség, a mely nagy néptömegeket fenyeget, 
avagy egy egész országot támad meg. Egy szó a 
kormány ajkán, egy nyilatkozat valamely minisz-

ter szájából, a mely kilátásba helyezi az állam 
segitő beavatkozását, alkalmas arra, hogy a spe-
kuláczió malmára hajtsa a vizet és az országnak 
amúgy is nagy károsodását uj kárral tetézze. Az 
a hír, vagy az a gondolat, vagy az a föltevés, 
hogy a kormány takarmányt készül vásárolni, 
szertelenül felszöktette a börzén az összes 
takarmányfélék árát. Az ország kényszerhely-
zetben van s ezt kihasználja a spekuláczió a 
maga czéljára. 

A bizottságok és egyesületek tehát nagyon 
helyesen cselekszenek, ha terveiket nem árulják 
el, pláne ha az csak termény vásárlásra irányul 
A fődolog az, hogy törődnek a közönség 
sorsával és cselekszenek annak érdekében. 

Munkájuk nyomán sok éhes száj kapja meg 
a csak agyán bekövetkezendő Ínségben a kenyeret, 
és sok szegény ember áldása fogja kisérni 
ténykedésüket. 

Belföld. 
— Politikai szünet. — 

Budapest, auguszt 12. 

Mozgalmas, nehéz napok, irtózatos viharok 
után a képviselő urak a hét közepén havi pihenőre 
oszoltak szét. Erre a pihenőre valóban rászolgáltak, 
de rászolgált az a kormányelnök is, a kinek Pod-
maniceky Fiigyes báró, a szabadelvű párt agg elnöke, 
a körülötte sereglett képviselők lelkes éljenzése kö-
zepette mondott köszönetet a szabadelvű pártkör 
tanácskozó termében, a miért az országot egy az 
alapokat megrázkódtató váltságból kivezette. 

Minő más ma az ország képe 1 Rend, nyugalom 
honol az egész országban, a parlament pedig telje-
siti a maga alkotmányos és fontos köteles&ségeit. 

Ám Tisza  István grófot mindez nem kábitja 
el. Az ő hideg nyugodalmával, biztos szemével és 
mélyreható Ítélőképességével tisztán látja a helyzetet. 

— Nehéz és fáradságos ösvényen indultam el, 
modta a kormányelnök néhány nap előtt. Az első 
hadjáratot megvívtuk sikerrel. Vegye ki belőle min-
denki azt az érdemet, mely őt megilleti. Ám én jól 
tudom, hogy az az eredmény, a melyet eddigelé 
elértünk, nem sokat jelent A parlament munkaképes-

ségének helyreállítása, ugy lehet, csak muló efemer 
jelenség. Az első jelentős sikert én magamnak csak 
akkor fogom bevallani, ha a magyar képviselőház 
munkaképességét állandó és biztos alapokra helyeznem 
sikerült. 

így nyilatkozott a miniszterelnök, a kinek ezt 
a nyilatkozatát az indiszkréczió vádja nélkül meg 
lehet írnunk, mert ő a felfogásából egyáltalában nem 
csinál titkot. 

E nyilatkozatból pedig nem .olvasható ki egyéb, 
mint az, hogy Tisza István gróf egyik első és leg-
fontosabb feladatának tekinti a házszabályok czél-
szerti és a tanácskozás menetét megkönnyítő módo-
sítását. Lehet, sőt valószínű, hogy a képviselőház 
őszi munkaprogramja még nincs megállapítva, az 
azonban igen valószínű, hogy a házszabályok reví-
ziója ebben a programmban helyet fog foglalni. 

A képviselő urak nyári ülése alatt a miniszté-
riumokban tevékeny munka fog folyni. Valamennyi 
miniszternek van készülő előterjesztése, mely a pol-
gárok egy-egy fontos érdekkörét fogja felölelni. 
A nyári szünet politikai csendjében lesz rá alkalmunk, 
hogy e készülő munkálatokra visszatérjünk, ezúttal 
csak arra akarunk utalni, hogy a belügyi munka 
előtt a háznak mindenképen rendezoie kell még 
majd a függő gazdasági kérdéseket, a kiegye-
zést, a tarifát és a külföldi szerződéseket. A véderő-
törvény revíziójára, ugy lehet, csak később kerül 
sor, az előbb emiitett javaslatok azonban fontossá-
guknál fogva minden egyébnél — költségvetés kivé-
telével — elsőbbséggel birnak. 

Ilyenképen az őszi ülésszak programmjának 
megállapítása csak szük keretek között mozoghat, 
mely keretet a dolgok természetes menete szabja 
meg. A szabadelvű párt erős, őszinte és becsületes 
támogatására pedig Tisza  István grófnak az ősszel 
is szüksége lesz; nagyobb szüksége, mint valaha. 
Az ellenzék kemény csatát fog vivni valamely pon-
ton ; a kiegyezésnél-e, a házszabályok kérdésében-e, 
azt még mondani nem lehet. De ütközet lesz, erős 
és nagyhorderejű. Hadvezére lejz hozzá a többség-
nek, az ma már kétségtelen, A szabadelvű párt ed-
digi magatartásából ítélve, a hadvezérnek serege is 
lesz. Elszánt és erős meggyőződésű. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, aug 12. 

Tegnap tartotta a magyar országgyűlés 

Az öreg czigány kezébe veszi tárogatóját s ját-
szik, mult idők, letűnt dicsőségek korából, mikor a 
bujdosó kurucz az ilyen vad, elhagyatott rengeteg 
közepében, mohával borított földön heverve búson-
gott, kesergett nagy Bercsényi s a fejedelem után. 
Ilyen este megnő a képzelet, az árnyak is nagyobbak 
lesznek, a levegőt a városi levegőhöz szokott tüdő 
gyors lélegzéssel veszi be s szinte magittasul tőle. 
Az egész lénye átváltozik,— a fantázia szárnya 
megmozdul, — s az ember beszédes lesz. 

A tűz körül ültünk. Nagy lánggal lobogott s 
a fenyőgalyak pattogva, sisteregve lobbantak fel. 
Későre járt az idő. Mult időkről emlékeztünk. Távol 
az emberektől — az emberekről beszélgettünk. És 
egyszerre hirtelen megszólalt az erdész, az agglegény. 

— Én nem tudom mi van velem, de mikor 
az erdőbe lépek, úgy tetszik, hogy a családomhoz 
jövök. Ezek a fák nemcsak élnek, de mozognak is. 
Ágaikat felém nyújtják s hajlongva köszöntenek. 
Szerelmes vagyok az erdőbe és azért járok őrökké 
itt, mert itt nagyon jól lehet gondolkozni, emlékezni. 

Elhallgatott s maga elé bámult. Szürke kis 
apró szeme élénken villant meg, széles válláról le-
fordult vadásztáskája, kalapja kiesett fejéből s reá 
sütött a tüz őszülő hajára. 

— Különös teremtés az ember — szólt halkan. 
Oda bent a váróban, a létért való önös küzdelemben 
nem is tudják azt, mi az igazi boldogság. Arczok 
mosolya, szava és szerelmök hazugság, s ezért nem 
is lehetnek boldogok. És mégis, mindannyi a bol-
dogság, megelégedés után töri magát, pedig az e 
földön el nem érhető. 

— Miért ? — kérdeztem szinte önkénytelenül. 
— Mert az ember soha se elég okos arra, 

hogy tudja, valójában mikor nyujt3a ki érte kezét, 
hogy megragadva, többet el se engedje. S a hiába 
való küzdelemben megérlelődik bennünk egy filozó-
fiai elv, a mely hamis alapon ugyan, de lenéz min-
dent, a mi az ember boldogságára van kigondolva. 

— Az agglegények nézete? — kérdezte a 
doktor. 

Az erdész elmosolyodott s halkan jegyezte meg : 
— Ma már agglegény sincs, mert az, ki meg 

nem házasodott, mert már magát erre gyengének 
érezte, nem igazi agglegény. Az én ideálom, hogy 
minden kényszerítő körülménytől távol, saját aka-
ratából legyen a férfi az. A mai férfiak szeretnek, 
csalódnak, ismét szeretnek és ismét csalódnak, — 
így bukdácsolnak a szerelemben a házasságig, sőt 
még azon túl is. Pedig szeretni csak egyszer lehet 
igazán, — és mikor elvesztettük, akkor érezzük, 
hogy ez volt a legnagyobb, az igazi, — és akkor 
már késő. Tovább pedig nincs út azoknak, a kik a 
házasságot a szerelem szentségének nézik, nem mint 
azok odalent a városban, a modern fenegyerekek. 
— Tudok egy történetet is — szólt az erdész — 
szomorú, az igaz, de érdekes. 

Hallgatagon figyelve tekintettünk reá. A czigány 
egy bokorba félrehúzódva, tárogatóján kesergő ma-
gyar dalt játszott halkan, csendesen. A tüz nagyot 
lobbant, s a füst lassan szált végig a fenyves erdő felett 

— Egy ismerősöm erdészgyakornok koromban 
beszélte el ezt a különös történetet. Az is fiatal er-
dész volt, — nem szép, de féfias, jó arczu magyar 
fiu. Telve szenvedélylyel és rajongással pályája iránt. 
Egy alkalommal két heti kiküldetésen volt s egy 
havast kellett bejárni, ő hűségesen teljesítette kö-
telességét. Nyomában az erdőőr ment, ki alig győzte 
őt követni. Ott háltak a fenyők alatt, a patakban 
mosakodott s úgy aludt, mint más medvebőrös di-
vánon. Két hétig nem látott neháuy favágónál más 
emberfajtát. Egy este aztán beértek egy ismerős fa-
luba. Ez a fiatal erdész a földbirtokoshoz ment, hol 
ugyan már négy év óta nem járt, de azelőtt gyak-
ran megfordult. Mikor belépett, nagy jövés-menés 
volt a házban, s hamar átlátta, hogy nagyon rosz-
kor érkezett Már azon volt, hogy távozik, a midőn 
megkérdezte az egyik cselédet: 

— Mi baj van itt? 
A cseléd pedig halkan felelt: 
— Haldoklik Lenke kisasszony. 
A fiatal erdész megállott, mintha lába felmondta 

volna a szolgálatot. Valami különös érzés ragadta 
meg, hogy oda menjen ahhoz a beteghez, kivel 
együtt játszotta el gyermekkorát. Egyszerre meg-
ujult benne a mult minden emléke, eszébe jutott az 
a zavartalan boldogság, mikor kéz a kézben szaladtak 
végig a nagy kert rózsafái között. Beszéltek jövőről, 
szép szines álmokról, melyuek valóra váltására egyik 
se gondolt. 

Belépett a szobába. A leány ott feküdt az 
ágyon. Arcza a láztól piros volt, halvány kis keze 
mozdulatlanul feküdt a takarón. 

Fekete haja kuszáitan omlott homlokába s 
nagy kék szemében mintha már nem is lenne élet, 
merőn szegeződött egy pontra. Az apa ott állott a 
leány ágya mellett összetörten, kétségbeesetten, né-
mán. Mikor belépett, ugy néztek reá, mintha csak 
tegnap ment volna el innen, egyik se volt megle-
pődve. A leány elmosolyodott, s halkan megszólalt: 

— Nézd atyám, ki van itt. No hát jöjjön köze-
lebb, — aztán szomorúan kérdezte: ugy-e bár, te-
metésre jött? 

S az a fiatal ember szótlanul nézett arra a 
leányra, a ki e pillanatban oly szép volt, mint még 
soha. Ajka vérpiros lett, szeme megtelt könnyel és 
elkezdett beszélni halkan, alig hallhatóan. 

— Olyan jól e3ik, hogy itt van. Eszembe jut 
az az idő, mikor férjet és feleséget játszottunk a 
rózsalugasban. Maga nagyon rossz volt, mert mindig 
csókolódzni akart. Aztán egy napon vége lett a já-
téknak. Elment és itt hagyott egyedül. Sokáig ugy 
tetszett, mintha itt volna, csak azért nem jön hoz-
zánk, mert nem engedtem, hogy megcsókoljon, aztán 
végre mégis beláttam, hogy örökre elment. Egy ke-
vés ideig busuttam, aztán elfelejtettem. Azaz, még 
sem egészon . . . 

— Apa — szólt az édes atyjához — add csak 
ide a szekrényből a lapokat, melyeket külön tettem. 

— Nézze — szólt tovább, a mint ki vett egy 
régebbi példányt — eltettem ezt a számot, ebben je-
lent meg a kinevezése. És én akkor sok, sok bol-
dogságot kívántam magának. Elgondoltam, hogy lesz 
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képviselőháza utolsó ülését ebben a szeszszió-
ban. A Ház kapui bezártdnak és a törvény-
hozók elszéledtek a szélrózsa minden irányá-
ban. Körülbelül két esztendei szakadatlan munka 
utáu, mialatt hivatalos szünidejük a törvény-
hozóknak nem volt, körülbelül két hónapig nem 
lesz munkája a törvényhozásnak. 

A képviselőház, amióta a czivillista vitán 
áthaladt, illetőleg a mióta a kánikula meg-
kezdődött, oly rohamos gyorsasággal tárgyalta 
le az egyes tárczák költségvetését, hogy szinte 
idő is alig maradt egyiknek másiknak hirlapi 
taglálására. Különösen két, bennünket a leg-
inkább érdeklő tárczával, a földmivelésivel és a 
pénzügyivel bántak el oly hamar, hogy a gyorsa-
ság láttára, még maga Boscó is elszégyelhetné 
magát. 

De hiába! Ennek igy kellett lenni Ha 
annak idejében megakadt a törvényhozás rendes 
munkája, ha a folyam medrébe emelt gát vissza-
szorította a vizet: most a mikor eljött az az 
erős egyéniség, aki a gátat kimetszette s a fel-
gyűlt áradatnak a szabad folyás útját meg-
nyitotta, bizony annak a felgyűlt tömegnek gyor-
san kellett lefolynia. 

Az ország érdeke legalább igy kivánta. De 
ugyancsak az ország érdeke kivánja, hogy ha 
majd októbár közepén újra megnyílnak a parla-
ment ajtai, az ottani parlamentáris működésből 
a nemzet üdve fakadjon. 

* 

A választói jog minden bírálata, minden uj 
törvény a választói és minden törekvés a választói 
jog formálására különös figyelmünket érdemli 
meg most, hogy nemsokára egy uj választó tör-
vény tervezete kerül a magyar közvélemény elé 
és hogy a legközelebbi választások hihetőleg már 
a reformált választó-jog alapján történnek meg. 

Választó jogunk reformra szorul — ez 
kétségtelen Ha más ok nem is sürgetné a 
reformot, magában véve az, hogy a régi rend-
szerint a magyar fajta van a legkedvezőtlenebb 
helyzetben, elég arra, hogy uj törvény intézked-
jék a magyarországi népképviselők választásáról. 

Az uj törvényre nézve előre kevés a köz-
vélemény kívánsága és óhajtása. Egy óhajtásunk 
azonban van : a magyar törvény legyen ellentéte 
a Luegerék törvényének és a magyar értelmiség-

nek biztosítsa ebben az országban a döntő súlyt. 
A demagógiának — a mely itt ott felemelte a 
fejét — a nyakára kell hágni jó eleve. Magyar-
országot ne kormányozhassa soha fanatizmus, 
maradjoa itt az ur a magyar józanság. 

Attól a veszedelemtől, amely ellen a német 
konzervatív pártok védekezni készülnek, nálunk 
nincsen ok félni. Hiszen általános választói jog-
ról nálunk szó sincs, aminthogy a magyar parla-
ment talán az egyetlen népképviselet az egész 
világon, ahol a radikálizmusnak nyoma sincs, és 
hol a kormányzó párt liberálisabb az egész 
ellenzéknél. (Csak Bizony Ákosra hivatkozom és 
a Kossuth-párt klerikálisaira ) 

Általános választó jogról tehát szó sincs 
nálunk. A törvény határait azonban valamelyest 
mégis kell tágítani Magyarország választó 
polgárainak mai száma szégyenletesen kicsi és 
ha az analfabétákat joggal zárjuk ki a választás 
jogából, a népnek, nagy értelmes tömegei van-
nak, a melyek megértek már a politikai jogok 
gyakorlására és a melyeknek eddig csak az a 
joguk volt meg . . . hogy katonák legyenek és 
adót fizessenek. 

* 

Három esztendeje volt most, hogy Szilágyi 
Dezsőt a halál kiragadta sorainkból. Már három 
éve? — kérdezheti joggal a magyar ember. 
Ugy tűnik fel, mintha csak tegnap lett volna, 
hogy ez a hatalmas ember, a liberalizmus leg-
erősebb oszlopa nálunk kidőlt, hirtelen össze-
omlott és az örök homály birodalmába tért. 
Milyen nagy gyász volt akkor Magyarországon! 
Hegyen, völgyön, palotákban, kunyhókban, fönn 
azon a helyeken, ahova a nap örökösen süt és 
alant a mélységekben, ahova a napsugarak csak 
ritkán jutnak el, egyformán gyászt öltöttek 
Szilágyi Dezsőért. Nem volt eltérés abban a 
vé'eményben, hogy egyike volt azon embereknek 
és államférfiaknak, akik alkalmasak arra, hogy 
a zilált Magyarországot kivezessék a labirintus-
ból, amelybe a szolgaság vezette. Olyan erőt 
egyesitett önmagában, amely a nemzeti erőt 
képviselte é3 amelyre bámulattal és bizalommal 
tekintett föl minden ember. Hasonló volt Mira-
beauhoz, aki amikor haldokolva egy barátja azt 
kérdezte tőle: fáj-e a feje, azt felelte veszendő 
erejének tudatában: „Bár hagyhatnám ezt a 
fejet rád!" 

És ime három eszteudő után, már-már meg-
feledkezünk róla, ha a Kárpát-Egyesület nem 
eleveníti fel az ő emlékezetét. 

A magyar uemzet nagy halottjának Szilágyi 
Dezsőnek kedvelt üdülőhelye volt a Magas 
Tátra. Ez a hatalmas nagy szellem előszeretet-
tel tartózkodott a természet fenséges óriásai 
között, melyek méltók voltak magasröptű lelké-
hez, sziklaszilárd jelleméhez és hatalmas állam-
férfiúi egyéniségéhez. - Kedvelt helyét most 
emléktáblával jelölte a nagy szellemének hódoló 
politikai világ. — Kegyeletes emlék-ünnepély-
lyel leplezték le márványemlékét s az ünnepély-
nek előkelő niviót kölcsönzött, hogy részt vett 
azon a nemzet képvise'őházának és a kormány-
nak küldöttsége. 

* 

A mai világban, a mostani igények és 
viszonyok között igen nehéz a megélhetés. Az 
emberek legnagyobb része elégedetlen és minden 
alkalmat megragad arra, hogy sorsának nehéz-
ségein könyithessen. Az élet harczában ezrek és 
ezrek elbuknak, a másik rész napestig tartó 
munkája daczára csak teng és csak igen kevesen 
vannak, akik az életnek árnyékos oldalát nem 
ismerve, a megelégedés és jólét puha párnájára 
dőlve, gondok nélkül néznek a jövőbe. És ez az 
általános elégedetlenség oka nem a kor szellemé-
ben keresendő, bár igényeink messze felülmúlják 
jövedelmünket, hanem abban a határtalan rosz 
közgazdasági viszonyokban, melyek ma mindent 
megbénítanak. Ezen rosz viszonyokat a mindent 
elpusztító szárazság is okozza és aggódva látjuk, 
hogy a buza oly magasra emelkedett, hogy a 
Kanaánnak nevezett Magyarország népe mahol-
nap nem képes kenyerét megszerezni És bár a 
szegényembernek mindig nehéz a helyzete, a 
mostani napokban nem csoda, ha a kétségbeesés 
utolsó erejével küzd a megélhetés gondjaival. 

Egyszóval a mai élet nem mulatság, hanem 
nagy akadályokkal megrakott váudorut. A napi 

emésztő munkában, történjék ez ésszel, vagy 
kézzel mindjobban elernyedünk a sikerteleuség 
láttára. Dolgozunk, fáradunk és mégis csak alig 
élhetünk. Jön-e reánk jobb idő, vagy pedig 
napról-napra roszabb lesz helyzetünk, ki tudná 
megmondani. Biztatót nem találunk a jövőben, 
csak a sivár jelent, melyben nincsen semmi 
megnyugtató. 

Ember küzdj és bizva bízzál! 

Hogyan éljünk? 
Székelyudvarhely, aug. 13. 

Élni kell és élni jó. Hogy akármilyen rosszul 
is jó élni, arra nézve elég eklatáns példa az a sok-
sok ember, aki nyomorultul, betegen, akárhogyan 
teugeti életét és mégis fél a haláltól. Mint Grokij-
nak talán legmeghatóbb alakja az a nyomorék beteg 
asszony, a kinek férje elissza még a felesége teme-
tésére való költséget is s a ki utolsó óráiban azt 
mondja az őt vigasztaló zarándoknak, hogyha igazán 
olyan csendes, olyan nagyszerű lesz a túlvilágon, 
akkor tán jó volna itt még egy kicsit kínlódni. 

Istenem, hányszor van az ember ugy, hogy lát 
öreges, csúf beteges nőket és csodálkozik, bogy ezek 
miféle élvezetet találhatnak az életben 1 S különösen 
szép fiatal asszonyok a kik nagyon élvezik az életet, 
gyakran gondolják, ha ízetlen, sargabőrü összetöpö-
rödött asszony, vagy vénleány társaikkal találkoznak, 
hogy érthetetlen micsoda örömeik lehetnek ezeknek. 

Megesett már, hogy véletlenül msgismerkedtem 
egy-egy ilyen alakkal és óriási csodálkozással láttam, 
hogy daczára annak, hogy semmiféle szellemi élve-
zet nem pótolja az egyéb mulatságot nála, ö azért, 
nemcsak hogy uem talál mindent udalmasnak, hanem 
egy rongyos kis szalag, a mit a kalapjára tüz, rop-
pant nagy fontosságú az ő szemében. 

Senki a világon nem fogja észrevenni azt a 
változást, a mit az a sokáig kombinált felöltő vál-
toztat a külsején és ő mégis órákat tölt el annak az 
összeállításán. De nem 1 Meg van neki is a maga 
publikuma ! öreg asszonyok, szomszédok, barátnők, 
a kiknek semmi egyéb foglalkozásuk nincs, össze-
súgnak miatta s tán irigylik, hogy annyi pénze és 
ideje van. 

A jó öreg Isten, mikor az emberek reczeptjét 
elkészítette, gondoskodott arról, hogy azok szeressék 
az életet magát, kínlódva, fájdalmasan, ösztönszerű-
leg. Szeressen élni a fiatal, a vén, az egészséges, a 
beteg, a tuberkulotikus, a púpos, a féllábú koldus. 

Hogy mi gyönyört találnak ezek az életben, azt 
talán ők tudnák legkevésbbé megmondani. Ók nem 
ismerik a fényűzést, a jólétet, sőt még akárhányan 
a szerelmet sem, de vágyakoznak ezek után és azt 
hiszik, hogy még elérik. Vén leányok, kikben a hiú-
ság tartja még a lelket, mindig reménykednek még 
egy jövőben, a mely a sivár múltért kárpótolni 
fogja őket. 

S bizony az ember ha kicsit körülnéz a világ-
ban, sokszor csodálkozbatik, mert a nők között pél-
dául rendeseu sokkal kevésbbé boldogak a termé-
szettől legjobban megáldottak. Hogy ennek többnyire 
a hiúság az oka, azt mindenki tudja, még az is, a 
ki önmaga szenved miatta. 

De azért még nincs igazuk azoknak, a kik az 
úgynevezett nagyobbszabásu emberek, de még asszo-
nyok számára is ugyanazt tartják boldogítónak, ami 
kielégíteni, boldogítani tudja az egyszerűbb embereket. 

Beszéltem például olyan asszonnyal, a ki sokat 
élt, nem törődött a társadalomelőirta szabályokkal s 
különben igen érdekesen gondolkozó nő is volt. Na-
gyon érdekesen beszélgettünk arról, hogy hogyan 
boldogabbak a nők. Ha egyszerűek, csendesek, ott-
hon ülök, stoppolják a férjeik harisnyáit és ba ez 
megcsalja őket, kissé nagyobb emócziót a házon kí-
vül keresvén, arról ők mit sem tudnak. 

Vagy boldogabbak-e azok, a kik mindig érde-
kességeket keresnek, tetszeni vágynak, feltűnés után 
futkosnak s a kiknek feltétlenül nagyon sok kelle-
mes perczeik vannak, a mikor ki van elégítve a 
hiuságuk. De természetesen nagyok a csalódások is. 

Ö maga, a ki ugyancsak mozgalmas életet élt, 
feltétlenül a csendes boldogságot tartotta az igazinak 
s azt mondta, hogy lett volna alkalma visszavonulni 
a csendes családi életbe, de nem tette, mert hiába 
tudja, ismeri roagát, ő arra nem képos. 

Minden embernek más feltételei vannak a bol-
dogulásra. Talán csúnyának tartják sokan a morál-
hősök közül, ha a kielégített hiúság lehet boldog-
sága egy-egy embernek, de hiába! A hiúság is szen-
vedély és vannak szenvedélyes emberek, a kiket 
nyugtalan vérük a csendben szerencsétlenné fog tenni. 
Olyan ez, mint a részegség. Egy pár órai jókedvre 
napokig tartó fizikai rosszullét következik s mégis 
hányan vannak, a kik újra meg újra megteszik. 

Szenvedélyeiknek rabjai a hősök, a természet-
búvárok, a művészek is s tán egyúttal sokan közülök a 
bíuságuknak is, de azért szükség van ilyen emberekre 
is, mert ha mindenki csak csendesen és visszavonul-
tan akarna boldogulni, akkor ugyancsak keveset ha-
ladt volna az emberiség. 

Azért hát ha valaki kérdezi, hogy hogyan él-
jen, annak csak olyanformán lehetne felelni, mint 

egy felesége, a ki magát nagyon fogja szeretni . . . 
— Nem gondoltam soha a házasságra — szólt 

a fiatal ember tompán. 
— Igazán ? — kérdezte a leány élénken — hát 

csakugyan nem gondolt? Különben még úgyis fiatal. 
Csak nekem jutott az a szomorú sors, hogy meg kell 
halnom. 

Az apa sirni kezdett. 
— Ne sirj apa, igy van jól. Mindig vallásos 

nő voltam, én hiszek a feltámadásban. Erdész ur, 
adja ide csak a kezét. 

A fiatal ember odaadta, de összerándult. A kéz 
már hűlni kezdett. Reá nézett a leányra s valami 
melegség járta át szivét, valami furcsa gondolata tá-
madt jövőről, boldogságról s ugyanabban a pillanat-
ban érezte a halál hidegségét. 

— Meg fog gyógyulni Lenke — szólt a férfi 
szinte suttogva. 

A-leány arczán egy mosoly vonu'.t végig, meg-
szorította kezét s halkan felelt: — Mindjárt . . . 
mindjárt meggyógyulok . . . 

Aztán többet nem mozdult. Meghalt mosolyogva 
és mintha arczára is reáfagyott volna a mosoly, mert 
mikor szemfedővel letakarták, akkor is ilyen volt. 

Az a fiatal erdész pedig, annál az ágynál va-
lamit megfogadott magának és ugy érzi, hogy bol-
dog, hogy megtartotta. Abból is olyan zsörtölődő 
agglegény lett, ki csak azért szidja a házasságot, 
mert nem lát olyant, a milyenről ő álmodozott egy 
hosszú életen keresztül azzal a halvány leánynyal, a 
kibe halálos ágyán lett igazán szerelmes. 

Az erdész elhallgatott. A czigány egy kesergőt 
játszott halkan, csendesen, mi pedig belebámultunk 
a sötét füstfelhőbe, mely a tűzből lassan szállt fel s 
a képzelődés s a különös történet folytán ugy tet-
szett, hogy e ködös, átláthatatlan sötétségben egy 
halvány nő jelenik meg s mosolyogva tekint le reánk. 
Egy rrősebb szélroham kioltotta a tüzet s széthordta 
a füstöt. A doktor és én néma bámulattal néztük az 
agglegénynek a hold által megvilágított alakját. 

Mzabö K A l m á u . 



Luther felelt azoknak, a kik azt kérdezték, hogy 
mit csinált a jó Isten az alatt a hosszú idő alatt, a 
mi tudvalevőleg megelőzte a világ teremtésének 
munkáját ? 

Egy bükkfaerdőben ült, igy mondta Luther és 
korbácsot faragott az ostoba kérdezősködők számára. 

Mert ostobák a kik kérdezősködnek, yagyis 
szubjektív kérdezősködnek ebben a dologban. Altalá-
nosságban lehet felelni erre a kérdésre, még pedig 
ugy, hogy ezt csak mindenki maga tudja a legjobban. 

Ezért nincs is igazuk azoknak a filozófusoknak, 
a kik azt mondják, hogy a ki világot rendelő csele-
kedeteket akar véghez vinni, annak le kell mondania 
a boldogságról. 

Nem és százszor nem ! Annak az a boldogsága, 
az az egyetlen mód arra, hogy ő megelégedettnek és 
hasznosnak érezze magát. 

Roppant rövidlátó például az az ember, a ki 
rendes beosztott életet élve, azt mondja, hogy ez nem 
élet, ha valaki nem fekszik le a rendes időben. 
Hátba annak a másiknak éppen az ö minden válto-
zás és emóczió nélkül való élete lenne a legkínosabb. 

Stoikusok csakúgy, mint az epikuréusok a bol-
dogságot keresték. Tévesen hiszik sokan, hogy a 
stoikusok le akartak mondani a boldogságról. Ok 
csak a lemondásban keresték a boldogságot. Mert ez 
az örökös emberi vágy. A boldogságot megtalálni. 

Sezt minden ember ugy keresse, hogy ismerje 
ki önmagát s tudja, hogy neki milyen feltétel szük-
séges a boldogsághoz. És ha arra a kérdésre, hogy 
hogyan éljünk, egyenes választ nem ia lehet 
adni, azért mégis van egy nagv életfilozofii: Ha az 
ember olyan helyzetbe került, hogy az, a mit ő bol-
dogságnak tart a maga részére, az nem érhető el az 
ő számára, vagy pedig csak ugy érhető el. hogy az-
zal szemben sokkal nehezebben nélkülözhető dolgok-
ról kell lemondania, hogy akkor tudjon megalkudni 
a körülményekkel. Tudja önmagával elhitetni, hogy 
ugy van legjobban, a hogyan van. 

Számitó egoizmussal, vagy kedves szerénység-
gel, mindegy, de mindenki a maga módja szerint el 
kellene, hogy hitesse önmagával, hogy az a mije van, 
a legjobb, a legkellemesebb s a mije hiányzik, a mi 
a másiknak van, a legkevésbbé szükséges, a legköny 
nyebben nélkülözhető, s a legfeleslegesebb. Mert ha az 
emberek eleinte mosolyognának talán, később bizto 
san inkább irigyelnék a biztos megelégedéséért, büszke 
öntudatosságért, a mivel élvezni tudja a meglévőjét. 
S az ember bitetlenül sokat tud elhitetni másokkal, 
és önmagával is. 

S ez a bizonyos előkelő méltóság az, a mivel 
mindig fölötte marad a tönkrement mágnás a gaz-
dag párvenü fölött,. Ilyenek az életariaztokraták. 
Hogy ezek ritkán fordulnak elő, az csak természetes, 
mert a tönkrement mágnásnál is sokszor talán mes-
terkélt arroganczia, tettetett megelégedés az az ön-
tudat, s az ilyen arrogáns főúr tán sárga az irigy-
ségtől, a mikor azt a másik halandót dúskálni látja, 
még pedig ügyetlenül azokban a jókban, a miket ő 
sokkal elegánsabban tudna élvezni. Dé mindegy. 
Legalább szebben viseli azt a mit el kell viselnie. 

S a jó indulatok szülik a rosszakat: a szere-
lem a féltékenységet, az ambiczió az irigységet. És 
ezekre a rossz indulatokra szükséges a bün, hogy 
annál élénkebben világítson az erény. 

A ki a hiúságban leli örömét, annak szüksége 
van a mások irigységére, a ki szerelmes, az kell 
hogy féltse, a kit szeret, mindazoktól, a kik annak 
árthatnának. 

És a mikor a hideg, érzéketlen papiroson, 
szivünkön a cbirurgus jégkérgével, elbeszélgetünk a 
szenvedélyekről, a melyek lóerőben vagy lőporban 
kifejezve, elég erősek volnának, hogy az egész vilá 
got a levegőbe röpítsék : vájjon e pillanatban hány 
ember van a földön, a ki tud élni és ha már tudná 
is, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, igy is él és 
boldog e mellett ? 

A kielégített vágyak mellett ott kuporog 
szégyenkezve a ki nem elégített és követeli az osztó 
igazságot. De igazság épp oly kevéssé van a földön, 
mint boldogság, s tán vigaszul szolgálhat, hogy a 
modern Diogenes villamos lámpásával a kezében ha 
bekopogtatna a szivekbe, bizonyára szintén azt mon-
daná: „Boldog embert keresek". 

Mouche. 

Újdonságok. 
Székelytidvarhely, augusítus 14. 

Az állami tisztviselők óvadéka. A pénzügymi-
nisztériumban, mint a P.É. jelenti, végleges megálla-
podásra jutottak az állami tisztviselők óvadéka vísz-
szafizetése tárgyában. Első sorban azok a tisztvise-
lők kapják vissza óvadékukat, kik a legkisebb rész-
leteket fizették be. A visszafizetés három éven ke-
resztül van tervbe véve, de a legnagyobb valószínű 
ség szerint a miniszter nem fogja fölhasználni a 
rendelkezésre álló időmaximumot, hanem a teljes 
visszafizetést a lehető legrövidebb idő alatt lebonyo-
lítja. Az eddigi megállapodások szerint a visszafize-
tés októberben kezdődik meg. 

Egy hó közigazgatása. Udvarhely vármegye köz-
igazgatási bizottsága 10-én tartotta folyó havi ülé-
sét Hollaki Arthur főispán elnöklete mellett. Hollaki 
főispán röviden üdvözölte a megjelent tagokat, majd 
bejelentette, hogy Sziklay P. Gyula tanfelügyelőt a 
miniszter szept. 1-ével nyugdijaztd és a helyettesí-
téssel Dr. Solymossy Lajos kir. igazgatót bizta meg, 
mit a bizottság megnyugvással tudomásul vett. 
Tárgysorozat rendén elsőnek Dr. Damokos alispán 
tette meg jelentését. Alispáni iktatóra érkezett jul. 
hó fo'yamán 85ö ügydarab, melyből 749 nyert elin-
tézést. Egy évre érvényes útlevelet 103-at adtak ki. 
Megemlékezett az útlevelek kiadásánál történt azon 
újításról, hogy ezután azokat nem a miniszter, hanem 
az illető törvényhatóság adja ki, ml lényeges egysze-
rűsítést jelent. Az in'erurbín telephon bekapcsolása 
megtörtént. A személyzetet illetőleg annyiban történt 
változás, hogy Lakatos Tivadar közig, gyakornok a 
vizsgát a kitűzött egy év alatt nem tette le, s igy 
állásából elbocsáttatott. Az országszerte felmerülő 
tüzesetek következtében szigorú óvrendszabályokat 
bocsátott ki. Az alispán jelentéssel kapcsolatban 
Ugrón János biz. tag szólalt föl, melyről másik he-
lyen emlékezüuk meg. — Barabás András árvaszéki 
elnök jelenti, hogy iktatóra érkezett 484 ;drb, mely-
ből 114 van elintézés alatt. A hó végén 11454 kis-
korú volt gyámság, 623 pedig gondnokság alatt. — 
Dr. Lengyel József főorvos jelentéséből kitűnt, hogy 
a közegészségügyi állapot kedvezőtlen volt, ameny-
nyiben az emésztő és légzőszervi hurutos bántalmak 
nagy számban merültek föl. A h.-sztmártoni önálló 
gyógyszertár a forgalomnak átadatott. Orvosrendőri 
hulla vizsgálat 11 esetben tartatott. A közkórházban 
190 beteget ápoltak, kik közül a hó végén vissza-
maradt 57 féi fi, 29 nő. — A tanfelügyelő jelentését 
Ádám Albert tb. főjegyző terjesztette elő. A jul. 
havi munkálatot tantervek, órarendek és költségveté-
sek felülbírálása képezte. Megemlékezett a személyi 
változásokról; jelenti, hogy 27 évi szolgálat után 
a miniszter szep. 1-ével ideiglenesen nyugdíjazta; 
végül a bizottság további munkálkodására sikert kí-
ván. — Molnár Lajos jelenti: egyenes állami adóban 
befolyt 55534 kor., hadmentességi dijban 717 kor., 
bélyegdij- és jogilletékben 13127 kor., fogyasztási 
és italadóban 63956 kor., dohány jövedékben 38000 
kor. E jelentésnél Dániel Lajos szólalt föl, ki szük-
ségesnek tartja, hogy tekintettel az Ínséges viszo-
nyokra, a bizottság irjon fel a miniszterhez, hogy 
az adóvégrehajtásokat függessze föl és adjon fizetési 
halasztást. Molnár pü. igazgató szerint a fölirat tel-
jesen fölösleges, mivel a miniszter ez ügyben már 
intézkedett, s igy 1905. szep. l-ig fizetési halasztást 
engedélyez; ezen miniszteri rendelet a községi elöl-
járóságokkal közölve lett, melyek minden egyes fel-
merülő esetben díjmentes jegyzőkönyvet tartoznak 
felvenni, s a pü. igazgatóságnak bejelenteni. Tudo-
másul vették. — Diemár Károly kir. ügyész jelen-
téséből kitűnt, hogy a törvényszék és a két járásbí-
róság fogházában 6 vizsgálati és 79 elitélt fogoly 
volt letartóztatva. — Diószeghy Samu kir. főmérnök je-
lenti, hogy ugy az állami, mint a törvényhatósági útak 
és tartozékaik jók voltak, közlekedési akadály nem 
merült föl. — Zonda József állatorvos jelentése sze-
rint a nagy számban fellépett száj- és körömfájás 
folytán az állategészségügy kedvezőtlen volt. — Dr. 
Mezei Ödön biz. tag. a szüzgulya állomány beteg-
sége ügyében intéz kérdést, hogy az ott fellépett 
betegség, megszűnt-e, ugy hogyan lehetséges, hogy 
a gazdák azt az értesítés nyerték, hogy onnan álla-
taikat szállítsák el. Zonda állatorvos azt a választ 
adja, hogy a járási állatorvos jelentése szerint a ezáj-
és körömfájás a szüzgulyában nem lépett föl, hanem 
a legelő gyengesége és elégtelensége folytán az álla-
tok egészen lesoványkodtak, s a gazdák ezért kapták 
azt az értesítést, hogy onnan azokat elszállítsák. — 
Daniéi Lajos közgazd.-előadó jelenti, hogy a száraz 
időjárás következtében a takarmány csaknem telje-
sen megsemmisült. A próbacséplések szerint a buza 
5 métermázsát adott holdanként; az árpa is kielé-
gítő ; a kukuricza tönkrement; krumpli féltermést 
ad. Javasolja, hogy a minisztertől, a takarmány hi-
ányra való tekintettel, segély kéressék, termény vá 
sároltassék és kedvezményes áron a Gazdasági-egylet 
utján kiosztassék. Ily értelemben ielirnak a minisz-
terhez. — Tárgysorozat rendén tárgyalták Ajtay Já 
nos és társainak fenyédi kőszénbánya kutatása ügyé-
ben tett felebbezésére a megye alispánja által hozott 
határozatot, mely szerint a miniszter a fellebbezést 
azzal küldi vissza, hogy a határozat feloldassék, s 
az eljárás végett, mivel fellebbezőknek kutatási en-
gedélye van, visszaadassék a főszolgabírónak. Tárgy-

sorozat 43 pontból állott, melyek letárgyalása kora 
délelőtt véget ért. 

A városi telephon hálózat. A törvényhatósági 
telephon hálózatot, mint megírtuk, a mult hó fo-
lyamán bekapcsolták az interurbán hálózatba. Hogy 
ez lehetséges lett, legalább is harmincz városi egyén 
vagy iroda előfizetése volt szükséges. Azonban ennek 
a meglehetős nagyszámú előfizető közönségnek tele-
phonvezetékét már nem lehetet az utczákra beásott fa-
oszlopokra elhelyezni s igy uj vastartók váltak szüksé-
gessé. Ezeknek az uj vastartóknak a házak tetejére 
való elhelyezése most van folyamatban, s előrelátha-
tólag a munkálatokkal mintegy két hét alatt készül-
nek el. 

Az inségügyi bizottság ülése. Ahol a nyomor 
beköszönt az ajtón, ott minden jó tulajdonság kirö-
pül az ablakon. A becsület, a bará'ság, a szerelem, 
a kötelességtudás, a fegyelem nem férnek össze az 
üres gyomorral. A bün és a nyomor egy anyától 
születtek. A rendnek szeretete a törvénynek tisztelete 
s az Isten félelme is megszűnik, ha nincs mit enni. 
A nyomorgó embernek uj szentháromsága van: „a 
koszt, kvártély és mosás" ; ha ez elhagyja, az éhség-
ben és hajléktalanságban a piszok ráragad a lelkére 
is és kisarjad belőle, mint a szennyből a penész-
gomba, a bűnös szocziálizmus s az anarchia. S a ke-
nyérnek és húsnak megdrágulása nemcsak odalent 
fenyeget a nép legalsó rétegeiben. Az uri nyomor 
ép oly kinos és veszedelmes. Ez nem kiált kenyérért, 
mikor nincs. Panaszos ajkát lezárja az uri szégyen. 
Nem sülyed le a pinczelakásig De lesülyed becsü-
letben, züllik s eladja mindenét, végül erkölcsét is, 
hogy megmentse az uri látszatot. Szóval nagy baj-
ban vagyunk. Azonban, ismételjük, az élelmiszerek 
megdrágulására ma még semmi jogos ok nincs. A 
húsnak a takarmány hiány miatt természetszerűleg 
olcsóbbnak kell lennie és az, az inségügyi bizottság 
ülése nyomán mir be is következett; a marhahús -
mészárosaink csütürtök óta 80 fillérért árulják. A 
kenyér és liszt drágulását sem igazolja az idei rossz 
takarmány termés, hisz buza megyénkben is, de az 
ország minden részében elsőrendű és elég bőven ter-
mett. De a kereskedői élelmesség előre ki akarja 
zsákmányolni azt a szükséget, ami ezután fog be-
köszönteni. E bekövetkezendő szükségért hivta össze 
Hollaki Arthur főispán az inségügyi központi bizott-
ságot. A bizottság 9 ikén délelőtt a megyeház kis-
termében jött össze. Elnök üdvözölte a megjelente-
ket, majd röviden ismertette a veszélyt, amely az 
idei szárazság nyomán bekövetkezik. Ezután hosz-
szasabb eszmecsere után a bizottság elhatározta: 
1. A közellátásra szorult szegények részére a mi-
nisztertől inségsegélyt kér. 2. A munkaképes egyé-
nek felsegélyezésére a megye mind három járásában 
20 — 20 ezer korona értékű vicziuális utak építését 
kéri a minisztertől. 3. Ugyancsak kérelmezi a mit 
nisztertől, hogy a részben megvásárlandó székely-
vasut részvényekből már most vegyen át mintegy 
50 ezer kor. értékűt, amely összeggel szintén utakat 
építtet. És végül 4. Szombatfalvy  Lajos főkapitányt 
megbízták, hogy a mészáros mesterekkel a marhahús 
árakat illetőleg tárgyalásba bocsátkozzék. Részlet-
kérdések ezek, azonban kétségenkivül nagy hord-
erejűek és megyénk népének nagy részét vannak hi-
vatva az Ínségtől megmenteni. 

Székelyek példaadói. A szerdai közigazgatási 
bizottsági ülésen az alispáni jelentés után Ugrón 
János országgyűlési képviselő, biz. tag, szóvátette a 
kultúrmérnöki hivatal által megyénkben végzett 
munkálatokat. Ekkor történt, említi, hogy a Küküllő 
mentén dolgozó vizmesterek az illető malomtulájdo-
nosoktól munkás-segitséget kértek, melyet ők, malomtu-
lajdonosok, tudomása szerint valamennyien készséggel 
adtak meg, noha erre kötelesek nem lehettek. En-
nek daczára egy lapban olyan nyílttéri közlemény 
jelent meg, amely a valósággal homlokegyenest ellen-
kezik, amennyiben azzal rágalmazza meg az összes 
malomtulajdonosokat, hogy a vizmérésekhez kért 
munkás segítséget megtagadták, noha mint később 
kiderült, az illető munkások valami tutajfák szállí-
tásához kellettek. Abszurd dolognak tartja, hogy 
mikor az ember olyan kérésnek tesz eleget, mely 
lényeges pénzbe kerül és arra tulajdonképpen köte-
lezve sincs, minden alapot nélkülözve, holmi világ-
lapban megnyiltterezzék. Jövőre való tekintettel a 
maga és birtokos társai érdekében szükségesnek 
tartja az ügy tisztázását. A bizottság ugy határozott, 
hogy megbízták az alispánt, hogy tisztázza az ügyet, 
ha váljon a malomtulajdonosok a befizetett dijon 
felül tartoznak e vizmunkák végzésénél még munkást 
is állítani a kulturmérnökség részére 
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Sziklay P. Gyula nyugdíjban. Lapunk mult szá-

mában megyénk népoktatása ügyének érdekében sür-
gős és elengedhetetlen kellékül hangsúlyoztuk, hogy 
a megye népoktatásügye a jelenlegi vezetés mellett 
tovább meg nem állhat és éppen ezért Sziklay tan-
felügyelő ur sürgős áthelyezését, avagy nyugdíjazá-
sát kértük. Megnyugvással vesszük, amiképp9n hisz-
szük, megyeszerte igy veszik a hirt, hogy a kultusz-
miniszter most Sziklay P. Gyula tanfelügyelőt 27 
évi szolgálat után szept. 1-ével nyugdíjazta. Az igy 
megüresedett állás ideiglenes vezetésével dr. Soly-
mossy Lajos kir. igazgatót bizta meg a miniszter. 

A járási számvevők. A vármegyei pénztárak 
államosításáról szóló 1902. évi III. törvényczikk ér-
telmében a járási számvevői intézményt fokozatosan 
három év alatt kellett volna életbeléptetni. A mult 
évben azonban a zavaros politikai helyzet lehetet-
lenné tette a járási számvevői állások szervezésének 
megkezdését. A belügyminiszter és a pénzügyminisz-
ter most kiadott körrendelete szerint a járási szám-
vevői intézmény Arad, Bács-Bodrog, Baranya, Bars, 
Bereg, Bihar, Brassó, Csik, Fogaras, Gömör és Kis-
hont, Háromszék, Heves, Hont, Hunyad, Kis-Küküllő, 
Kolozs, Krassó Szörény, Liptó, Máramaros, Maros-
Torda, Nagy Küküllö, Nógrád, Pest Pilis-Solt-Kis-
kun, Sáros, Szatmár, Szilágy, Temes, Torda-Aranyos, 
Torontál, Trencsén, Turócz, Ugocsa, Vas, Veszprém, 
Zemplén és Zólyom vármegyék összes járásaiban 
(272) ez év október elsején, a többi 26 vármegye 
147 járásban s igy Udvarhely vármegyében, pedig a 
jövő év folyamán fog életbe lépni. A járási számve-
vők hivatását és szolgálati viszonyát, munkakörét, 
ügykezelését, a községi vizsgálatoknál és a kikülde-
téseknél követendő eljárást tüzetesen szabályozza. 
Következetesen az az elv érvényesül, hogy habár 
személyi és fegyelmi tekintetben a járási számvevő 
a pénzügyminisztérium hatósága alá tartozik: a szol-
gálati viszony, a munkakör és az ügykezelés szem-
pontjából a járási számvevő épp, ugy, mint a többi 
járási tisztviselő, a főszolgabirónak előadó szakközege 
és annak rendelkezését az Utasítás korlátai között 
feltétlenül teljesíteni köteles. 

Bartók Gyula síremléke. Mindjárt négy éve lesz 
annak, hogy Bartók Gyula törvényszéki jegyző vá 
rosunkban elhunyt. A csaknem minden rokonság 
nélkül elhunyt derék agglegény emlékét asztaltársa-
sága emlékkel óhajtván megjelölni, kollegái köré-
ben gyűjtést rendezett. Az összeg csakhamar eggytitt 
volt s igy a síremléket a helyi áll. Szakiskolában 
meg is rendelték. Az emlékkel a Szakiskola a napok-
ban készült el, s azt már a katholikusok temetőjé-
ben, a hol az öreg Gyula, amint barátai nevezték, 
el van temetve, fel is állították. A költségeket illető-
leg az elszámolást közelebbről közzétesszük. 

„Panasz könyv." A következő sorokat vettük. 
T. Szerkesztő ur! A Kossuth-utcza elkeskenyedésé-
nél egy áteresz van épitve, amely alatt a Csere ut-
czában összegyűlt víz kellene, hogy lefolyon. Igen 
ám, de az a viz nem folyik le, hanem az áteresz 
alatt megállva, elposványosodott, s igy az amúgy is 
rossz levegőt még rosszabbá teszi, veszélyeztetve a 
körülötte lakók egészségét. Kívánatos lenne ha az 
illetékes hatóság az árkot ott újra lejtméreztetné, 
mert képtelenségnek tartom, hogy amíg az egyes 
udvarokban a tisztaságra, igen helyesen, nagy gon-
dot fordítanak, addig egy utczarészt igy elhanyagol-
janak. Soraim szives közlését kérve, vagyok tiszte-
lettel : —a. 

Adóelengedések. A héten tartott közig, bizott-
sági ülésen Dániel Lajos biz. tag, a pénzügyigaz-
gató jelentése kapcsán szükségesnek találta, hogy a 
bizottság irjon fel 8 miniszterhez, hogy az adóvégre-
hajtásokat függesze fel, s adjon fizetési halasztást. 
Molnár pénzügyigazgató válaszában azt fölösleges-
nek vélte, mivel a miniszter ez ügyben már 
korábban leküldte ily irányú rendeletét. Eanek da-
czára czélszerűnek tartjuk, hogy most, midőn a leg-
több gazdát mély gondok környékezik, hogy miből 
foeja a rossz tfrmés folytán költségeit fedezni, a 
gazdakö/önség figvelmét felhívni az 1883 évi XLIV. 
törvénycikk 49. §-ára, hogy elemi csapások által 
okozott károk rendkívüli eseteiben mikor van adó-
elengedés helye. Az elemi csapások közé soroztatik : 
a) Jégeső, árvíz s tüz. b) A terményeknek rovarok 
általi elpusztítása nagyob kiterjedésű egész dűlőket 
magukban foglaló területeken, c) Szántóföldeknél adó-
elengedésre igényt nyújtó elemi csapás a rozsda is. 
(Pénzügyi bíróság 1482. sorszámú határozata.) d) 
Folytonos esőzésből származó árvíz szintén elemi 
csapást képez ; a földadó leírása iránti kérvény ak-
kor nyújtandó be midőn az ár legnagyobb fokát 
elérte. (Pénzügyi biróság 327. sorszámn határozata.) 
e) Tartós  szárazság, mely egész dűlőket magában 
foglaló nagyobb területeken a bevetett földeknek 
termését oly módon és időben semmisiti meg, hogy 
a megkárosított földek azon évben már ujabb vete-

ményezés által jövedelmezőkké általában nem tétet-
hetnek. Ezen esetekben van tehát adóelengedés iránti 
kérelemnek helye; az eljárásra vonatkozólag a bir-
tokos, vagy ennek képviselője a községi elöljáróság-
nál ezen bejelentés vételétől számított három nap 
alatt helyszíni szemle jegyzőkönyvet tartozik felvé-
tetni, melyben meghatároztatik az elemi csap is ter-
mészeti minősége, felsoroltatnak mindazon dülő és 
helyrajai számoí, melyekben a termés károsult, vagy 
amelyen a termés leégett, vagy az árvíz által elpusz-
títtatott. A községi elöljáróság a felvett szemle jegy-
zőkönyvét, valamint a birtokosnak kárbejelentését a 
pénzügyi igazgatósághoz tartozik azonnal beküldeni 
s ennek alapján a pénzlgyi igazgatóság tartozik a 
további eljárást megindítani. Ha a pénzügyi igazga-
tóság által megállapított adóleirási tételek ellen a 
károsult fellebbezéssel óhajt élni, a felebbezés másod-
fokban 15 nap alatt a közigazgatási bizottsághoz, 
hármadfokban pedig a pénzügyi közigazgatási bíró-
sághoz nyújtandó be 30 nap alatt. 

Az iparosok figyelmébe. A következő felhívást 
vettük. A megyei önálló iparosokat értesítjük, hogy 
a tanonczok beosztása a vármegyeház kis tanács-
termében folyó hó 31-én délelőtt 9 órakor fog esz 
közöltetni. Ez uton is felhívjuk azon azon ipxrosokat, 
kiknek tanonczokra van szükségök, hogy irt helyen 
és időben jelenjenek meg. Iparfejlesztő bizottságtól. 
Ilollaki Arthur főispán, elnök. 

A marosvásárhelyi községi közigazgatási tan-
folyamra felvehető, aki: a) a főgimnázium, vagy fő 
reáliskola nyolcz osztályát vagy ezen középtanodák-
kal egyenrangú más középfokú iskolát, vagy megfe-
lelő katonai tanintézetet sikeresen végzett; b) az 
iskolai tanulmányok befejezése után valamely község-
jegyzői (községi vagy körjegyzői, vagy rendezett 
tanácsú városi jegyzői) irodában mint aljegyző, (se-
gédjegyző, jegyzősegéd) jegyzői irnok, vagy jegyző-
gyakornok legalább egy évig gyakorlatot töltött; c) 
az állam hivatalos nyelvét szóval és írásban bírja; 
d) fedhetlen előéletű; e) tanfolyamhallgatási szándé-
kát aug. 25. és 31 ik. napja között az igazgatónál 
okmányainak bemutatása mellett szóval vagy írásban 
bejelenteni. Az e) pontban meghatározott rendes ha-
táridőn tul jelentkezők felvételét a belügyminiszter 
engedheti meg. Az évi tandíj 40 kor., a mely összeg 
félévenkéut előre fizetendő. Szegénysorsu hallgatók 
tandíj engedésben részesittetnek. Belügyminiszter 
folyó évi julius hó 27-én 65743 szám alatt kelt le-
iratával a tanfolyam részére benlakással egybekötött 
tápintézet felállítását engedélyezvén, ezen intézet az 
1894—5-iki tanévvel egyidejűleg megnyílik. Ezen 
táp ntézeti internátusnál szegénysorsu, jó igyekezetü 
és kifogástalan magaviseletű hallgatók segélyezése 
czéljából 15 hallgató részére, ugyanannyi egészen 
ingyenes; és 10 fél fizetéses hely létesíttetik. 
— Ez utóbbi hely után havi 20 korona, az egész 
fizetéses hely után pedig havi 40 korona fizetendő. 
Az intézet fűtés, világítással egybekötött lakást, reg-
geli, ebéd és vacsorából álló ellátást nyújt. 

Közgazdaság. 
— A községi faiskolák. — 

Sz.-udvarhely, aug. 12. 

Udvarhelymegye tegtöbb községében valósággal 
uj szellemnek kell feltámadnia, hogy a községi fa-
iskolák dolga előbbre menjen. Különösen azokban a 
községekben, amelyekben a fajmagyarság lakik. 

A székely ember szive szerint nem faültető. 
Falusi kertjeinkben van fa, sőt az udvarokon is. De 
valami különös gond nincs rá, hogy jó fajta gyü-
mölcsfa legyen a kertben és az udvarban még kevésbbé 
arra, hogy a fák rendesen ápolódjanak. Azt tartjuk 
általában, hogy a gyümölcs nem sokat ér a gazdaság-
ban; gyereknek, malacznak, baromfinak való. 

Már pedig, ha tudjuk azt, hogy például egyik 
szomszéd vármegye népe a mult őszön két millió 
koronát vett be gyümölcsért és hogy a magyar-
országi édes, zamatos gyümölcsnek nagy a kelete, 
akkor ennek a felfogásnak meg kell változni. A 
gyümölcsfára minden házzal, udvarral biró embernek 
töi.b gondot kell fordítani, több hasznot kell a 
gyümölcsfából húzni, mint ahogy most szokás. 

A meglevő állapotok gyökeres változása az uj-
nemzedékek kora gyermekségétől való megfelelő ok 
tatásától várható. Általában a fiatalságnak kell rá-
vennie nálunk a meglett embereket a gyümölcs-
tenyésztés ismeretére és a fa megszeretésére, nem 
pedig megfordítva. 

A községi faiskolák arra valók volnának, hogy 
bennük az iskolásgyermekek megismerjék a község-
ben jól tenyésző gyümölcsfákat; megismerjék a neme-
sítés teendőit és megbecsüljék a fát. De arra is, hogy 
belőlük a községi utczákat és tereket be lehessen 

fásitani és a községi lakósok olcsó pénzen jó cse-
metéket kapjanak. 

Ilyen derék czélja lévén a faiskolának, ugy 
kellene a dolognak igazság szerint lenni, hogy a 
faiskola kedvelt helye legyen a község értelmes 
gazdáinak. Olyan helynek, ahová az ember üres ide-
jében szívesen elnéz; megnézegeti, hogy tanul benne 
a fiatalság, micsoda módon nevelik a csemetéket és 
miféléket; sót egyszer-egyszer meg is fogja a kapát, 
oltókést. A faiskola csak ilyen szeretet mellett felel 
meg igazán a czéljának. 

Sajnos, kevés községünkben var ilyen helyzet. 
A legtöbben a faiskola rossz helyen, gondozatlanul, 
vagy másnak használva teng. 

A mezőgazdasági törvény elrendelte, hogy min-
den községnek legyen legalább is egy negyed katasz-
teri hold faiskolája; amelyik községben ez nem lehet-
séges, egyesüljön a szomszédokkal. Az is el van 
rendelve, hogy a tanító kezelje a faiskolát. Vannak 
már járási faiskola felügyelőink is. De bizony a 
községi faiskolák ügye olyan nehezen megy előre, 
hogy évenkint alig akad annyi jó faiskola, a mennyi 
jutalmat a magyar földhitelintézet kitűz a faiskola-
kezelők részére. Mert a legtöbb helyütt fölösleges 
tehernek tartják a faiskolát. Sokalják például a be-
kerítést, kutásást, a mi nélkül faiskola nem lehet; 
haszontalan kiadásnak tartják a kezelő csekély java-
dalmazását, az állandó faiskolai napszámos fizetését, 
egyszóval minden fáradtságot és költséget, ami fa-
iskolára menne. 

Hát bizony vétek lenne a faiskolára is többet 
költeni, mint a mennyit gazdaságilag megérdemel. 
De annyit költenünk kell rá, amennyi a czélja biz-
tosítására szükséges. Hogy tudniillik tanulhassanak 
a községi gazdák. Ennyi pedig minden nagyobb köz-
ségből telik. 

A fával báuás megtanulása, a jó gyümölcsfák 
elterjedése olyan czél, melyért ha áldozunk a köz-
ségi faiskolára, hasznos befektetéseket teszünk. A 
sok meglévő haszontalan gyümölcsfát csak a községi 
faiskolák segélyével tudjuk olcsón és jól jobbakkal 
kicserélni. Sőt az eperfát, amelynek levelével a jöva-
delmevő selyemhernyót tápláljuk, szintén a községi 
faiskolákban kell szaporítanunk. 

Ha nem is jutunk hamarosan oda, mint Szász-
ország egyes községei, hogy csak az utmenti fákból 
ezreket vesznek be évenkint, ha csak annyit érünk 
is el, hogy az udvarokon és belső kertekben levő 
fáink nemes fajtájú, biztosan termő fák lesznek és 
lesz a községünkben elég eperfa, aminek a levelét 
a selyemhernyó táplálására használjuk föl: máris 
szép hasznot teremtünk ott, ahol most semmi sincs. 

A községi faiskolák helyes kezelése, szeretete 
és gondozása nélkül pedig ezt a czélt alig közelít-
hetjük meg. Vegyék a községek értelmes gazdái a 
kezükbe a faiskolák ügyét. 

Táviratok. 
Budapest, aug 13. 

(Érk. d. u. 5 6.) 
Császka a ravatalon. 

Császka kalocsai érsek holttestést ma felrava-
talozták budavári palotájában. A ravatalt temér-
dek koszorú borítja. 

Délelőtt rengeteg embertömeg tekintette meg 
az elhunytat A kormány összes tagjaitól részvétirat 
érkezett a gyászoló családhoz. A holttest beszente-
lését ma délután hat órakor végzi Kohl püspök, mely 
után este vonaton Kalocsára szállítják a koporsót. 

Egyházi körökben Császka utódjául Gróf S z é-
c h e n y Miklós győri püspököt emlegetik. 

Trónörökös az oroszoknál. 
Pétervárt ma reggel czári kiáltványt tettek 

közzé, mely a czár fiának születését juttatja tudomá-
sul. A czár felszólítja az összes orosz alattvalókat, 
hogy vele egygyüt imádkozzanak a mindenhatóhoz 
fii jólléteért, ki hivatva van az orosz czárnak isten-
kegyelméböl adott hatalmat örökölni. 

A trónörökös czim, mely eddig Mihály nagy-
herczeget illette, az orosz állami törvények szerint, 
most az újszülött nagyherczegre háramlik. Czárné és 
SLZ újszülött állapota kitűnő; a lelkesedés óriási. 

A harcztérröl. 
Párizsból Pétervárról érkezett távirat szerint 

jelentik, hogy az orosz portárthuri hajóhad a japán 
hajóhaddal megütközvén, súlyos veszteséget szenve-
dett. Hir szerint a Balada és két másik hajó elsü-
lyedt. Az orosz hajóhad többi részét japánok minden 
iranyban szétverték. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája. 



14—15 éves, jó házból való fiu ta-
nulónak azonnal felvétetik Jakab 
István fűszer és csemege kereske-

désében Székelykereszturt Egy 
W I L H E I M I f i N A C 

MÉRNÖK 

BUDA°EST, VIII., Kender-utca 6. sz. 
Elvállal minden néven nevezendő föld-
mérést, térképezést, birtokrendezést. 
Továbbá megegyezés szerint vasúti nyom-
jelzéseket szabványos és keskenyvágányu 
•• vasútak részére keresztül vezet •• 
áirtokbecsléseket, szabadalmak kiesz-
közlését és értékesítését jutányos dijazís 
••••••••• ellenében végez ••••••••• 

5zíVes ajánlatodat a fennti címre K r̂i. 

JKlső kézből legjobban vásárol. 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 
réz-, fa-, fuVó- és Vonós hangszereden. 

S t o w a s s s r 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 

jtarnoniliáK 
legjobb, elpusztíthatatlan hangok-
ka). Különlegesség: aczélhangn 
hangverseny-harmonikák, saját 

minták 

a legjutányosabb árban, 
előnyös feltételek mellett. 

K é p e n Á r j e g y z é k e k 
és pedig külön külön: a) hangszerekről, b) harmoniumokról 

c) harmonikákról, 
i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

A Richter-félo 

L in Imiit.  CU(JS.  cm. Horgony - Paln - Expeller 
egy régi kipróbált házuzer, a mely 
már több mint 33 év óta n.eg 
bizKatóbmlörzHÖléHŰl alkujmaztatik 
kiuvMjKl, csornai é» Mfkiitukid. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt J J-.IJ bevá̂árláHkoróvatowik le-
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „B«|««f" véd jegy gyei 
én »„lk*«r" ecegê yMHiel fogad-
junk el. - M f., Ik.40f.ée2k. 
árban a WgtéM gjirj 
kapható, ftraktár: Török 
József 
Budapesten. 
hlebter F. Ál U lirsi, 

CIÚ1 rt  kir. udvari ••allitök. 
. , Wudolntndt. _ . . 
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SCHICHT-SZAPPAN 
„Szarvas" vagy „Kulcs" 

j^erygryel . 
A legjobb, legkiadósabb, s igy a legolcsóbb szappan, minden ártalmas keveréktől ment. 

MINDENÜTT K A P H A T Ó . 
A vételnél tessék vigyázni, hogy minden darabon a Schicht-név s a fennt látható 

két védjegy rajta legyen. 

Gyár: NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) 
„ VÖCLABRUCK (Felső-Ausztria.) 

Sürgönyczim: Eternit, Budapest. 
Telefon 12 -92 . 

ETERNIT-PALA ASBEST-CEMENT 
P A L A 

I l i T S C H E K L A J O S «zal>. 

Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűsálló tető-fedanyag. 
Eternit müvek HATSCHEK LAJOS, Budapest, VI., Andrásy-ut 33. 

Kérjen ismertetést. 
Elsőrangú referenciák. — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. 

« Kilíityai 
S I s S M a g y a r í é s z V é n y S ö r f ő z d e 

Ajánlja 
főraktára ^ 

a legjobb minőségű kőbányai söröket, u m. Márcziusi Udvari álá Fiizeni és 
kétszeres Márcziusi % és % hektoliteres hordókban, ngysziutén naponkint 
frissen és tisztán töltött palaczkokban előnyös ár s pontos kiszolgálás mellett 

Ü z l e t ü n k b e n k a p h a t ó n a p o n t a f r i s s t ö l t é s ű , j é g b e h ű l ö d : 
1 p a l a e z k M á r c z i u s i s ö r 3 6 ü l i . , 1 p a l a c / . k 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 szíves 

megrendeléseit várva, maradunk kiváló tisztelettel 

R ö s l e r é s G á b o r 
£lső Magyar RcszVény Sörfőzde föraKtára. 

K ő b á n y a i s ö r ! 

K y á r i m e n e t r e n d . 
Érvényes 1004. május 1-lü 

9 C Kitűnő tninősSgii $s legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PORTLAND CEMENTGYÁR 
Brassóban 5z€HclyttdVarhclytt Kapható flísler cs Gábor uraKnál. 


