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Augusztus végén. 
Székelyüdvarhely, augusztus 26. 

A szép, virágokkal pompás, napsugaras 
augusztusnak végét érjük. Következik szeptem-
ber, amikor megnyitja kelyheit az őszi rózsa. 
Amikor vége a vakácziónak és a vidéki fiuk 
könnyes szemekkel búcsúznak ismét a szülei ház-
tól. Az édes anyától, aki őket fölnevelte,  a 
szeretet meleg érzésével dédelgette. Az édes 
apától, akinek munkás karja dolgozik most is az 
ő jövendőjükért. 

Ilyenkor mindig felvetődik  az a kérdés 
otthon a szülői házban is, az újságokban is, 
hogy mi legyen a fiukból,  a szülök és a nemzet 
zsendülő, reményteljes virágaiból. És mindig el-
mondjuk, hogy rettenetes nagy baj az nálunk, 
hogy mindenki urat akar nevelni a gyermekei-
ből. Hivatalnokot, ügyvédet. A falusi  tanitó, az 
iparos, sőt ma már a kisgazdák nagy része is 
ugy gondolkodik, hogy ez a gyermek, akit annyi 
szeretettel neveltünk, akinek kedves gögicsélése 
mint a madárdal édes örömmel töltötte be kis 
házunk eresze aljait, ne legyen kénytelen olyan 
nehéz, robotoló, a tenyerén kérgeket növesztő 
munkával megkeresni kenyerét, mint aminőben 
nekünk részünk volt 

Nagyon szép, fölségesen  szép a szülői szere-
tetnek ez a megnyilatkozása, amely azonban a 
legtöbb esetben olyan túlzásokba ragad, amely-
nek azután a gyermek jövendőbeli élete boldog-
sága adja meg az árát A szülők legtöbb eset-
ben nem veszik számba gyermekeik szellemi 
képességeit, sőt mikor már ennek gyöngeségéről 

az iskolai bizonyítványokból is meggyőződtek, 
akkor is hajszolják őket: Tanulj, mert neked 
úrrá kell lenned! 

Úrrá ? Hát a sok tízezerből egy néhány száz 
csakugyan úrrá lesz. A többiről pedig mit beszél-
jünk. Itt a csillogó, ragyogó, de a bűnök sötétsé-
gével is teljes nagyobb városokban látjuk, hogy 
kabátban járnak ugyan, de sorsuk keseivesebb az 
utolsó földet  turó embernél. Ezeknek lelkéből 
szakad ki gyakran az igazán jogosult, elkesere-
dett sóhajtás, hogy miért nem hagyott engem az 
apám iparosnak, parasztnak. Minek támasztotta 
fel  lelkemben a vágyakat, melyek életem alko-
nyulatáig teljesítetlenek maradnak, Budapest ut-
czáin, de az országban is sok ezer urnák neve-
zett eksziztenczia tenfereg,  a ki, ha nem erős 
lelkű, bűnbe esik, börtönbe kerül és szégyenére 
válik azoknak, akik egykor őt szeretettel ápol-
ták, nevelték s nagy emberré akarták nevelni. 
Az anyáknak a komolyabb gondolkodásra hiva-
tott apáknak mindezt meg kellene fontolniok 
most, akkor, mikor gyermekeiket az életutnak 
első, de válságos göröngye elé vezetik. 

Mi magunk is annak a felfogásnak  hívei 
vagyunk, hogy minden embernek be kell vennie 
az iskolai tudásnak ismereteit agyának sejtjei 
közé. Ma már erre a tudásra bizonyos mérték-
ben mindenkinek : földmivesnek,  iparosnak s ke-
reskedőnek szüksége van. Csak az a kérdés, 
hogy ki mennyit hörpintsen ennek a tudásnak 
kelyhéből. Mert sokan vannak, akiknek ebből a 
sok sem árt meg, de százezren, vagy millión 
vannak a kiknek a kevesebb is megárt. Sokan 
emelkednek a tudás szárnyain magasra, de sok 

százezren vannak, a kik lezuhannak az élet for-
gatagának örvényébe. És ennek oka az is, hogy 
Magyarország tanrendjében úgyszólván végtele-
nül meg van nehezítve a pályaválasztás kérdése. 
Aki itt a gimnáziumba, reáliskolába, vagy pol-
gári iskolába kerül, ott mindenegyik intézmény-
ben úgyszólván csak egyoldalú kiművelést nyer-
het, amely őt csak egyes pályákra képesiti, a 
melyekre talán nem is érez, de nincs is hiva-
tottsága. Az ilyen emberekből lesznek azután a 
legszerencsétlenebbek. Proletárok, akik a di-
plomával a zsebükben is elzüllenek. 

Nekünk nincs egységes középiskolai rend-
szerünk. A kormányzat keresi erre nézve a meg-
oldást, de azt a mi tudósaink mindekko-
ráig nem találták meg. Pedig ott van Olaszor-
szág példája, a hol az egységes középiskolai 
rendszer ugy van megoldva, hogy annak már 
második, negyedik, hatodik, nyolczadik osztályá-
ból az ifjú  önálló keresetet biztosító életpályára 
léphet, melynek előfeltételeit  már az iskola pad-
soraiból meriti. Nálunk a nyolczadik gimnázi-
umból kikerült ifjú  is leggyakrabban tanácsta-
lanul, tehetetlenül áll meg az élet forgatagában. 
Ambicziója sok, de tudása alig van. S hogy 
boldogul a legtöbb ilyen ember, mikor a legtöbb 
tudományos pálya már annyira zsúfolva  van ki-
váló férfiakkal  hogy azokon még a legerősebb 
tehetségek is alig szoríthatnak helyet. Mikor 
e dologról irunk, önkénytelenül eszünkbe jut 
egy felköszöntő,  a melyet nem is olyan régen 
egy iparos gyűlés után tartott lakomán hallot-
tunk, Arról szolt abban egy előkelő iparosunk, 
hogy azért niucs nekünk erős iparunk, mert az 

Regébe való. • . 
Hegébe  való a szerelmünk, 
Olyan hü, tiszta,  végtélen, 
Szép gyermekábránd  valóra válva, 
A minek nem lese sohase párja, 
Mint  néked  nem lesz kedvesem. 

Rövid  ruhás leányka  voltál, 
Eleven,  édes,  csintalan, 
De szép szemedben  egg világ lángolt, 
Gyermekded  arczod  ragyogás  volt, 
Mikor  csevegtél  gondtalan. 

Körülrajongott  hódolóan 
A gyermek  ifjak  nagy hada, 
Boldog  volt  a ki  egy fordulóra, 
Egy molygásra,  ostromló  szóra 
A közéledbe  juthata. 

Csak  én nem szóltam bókolóan, 
Én voltam csak hideg,  kimért, 
Mert  éreztem hogy a vallomásom 
Megtört  egyetlen  szemsugáron, 
Mi  lopva a lelkemhez  ért. 

Aztán bolyongtam  messze földön 
Az idegenben,  egymagam, 
A lelkem  óvtam a pusztulástól, 
Világ  zajától,  hervadástol, 
lieád  gondolva  untalan. 

S hogy megjövék  évek multával, 
Rám szóltál  büszkén,  hidegen: 
„Mit  akarhatsz  még te büszke vándor, 

Hogy  mersz beszélni szerelmi vágyról, 
Világod  én nem ismerem 

Ekkor  vettem lantot  kezembe, 
— Oh hogy remegett  a kezem, — 
Erőtlen  kaptam  a rideg  húrba, 
Feljajdult  mégis a lelkem  búja 
Zokogva,  esdve,  hidegen. 

De nem tudtam  soh'  ddálolni 
A legeslegszebb  bus dalom, 
Mig  egyszer ajkam ajkadhoz  forrva 
E dalt  beloptam titkon  a csókba, 
En édes,  szép menyasszonyom! 

Glats  Károly. 

Egy s i m á i 
Egy derék, puritán jellemű embert temettünk 

el, kit egész életén keresztül az az ambiczió éltetett, 
hogy hasznos tsgja legyen a társadalomnak. Hant 
borítja immár a Csehély  Adolf  koporsóját, annyi 
töiekvésnek, akaratnak, munkának sirját. 

Csehély Adolf  ismert alakja volt nemcsak a 
vármegyének, de iparművészeti dolgaival a központ-
ban is szép tekintélyre tett szert és a kinek várat-
lan elhunyta mély részvétet keltett mindenfelé.  Ra-
vatalára a család koszorúin kivül a főreáliskola 
tanártestülete és a városon időző tanítványai is tet-
tek le koszorút. 

Temetése e hó 20-ikán történt meg. A rövid 
egyházi gyászszertartáj után a koporsót gyászkocsira 

tették, s harangok zúgása mellett kikísérték oda, 
ahonnan nincsen visszatérés . . . 

* 

A sírnál Nosz  Gusztáv az elhunyt barátja, 
kollegája a következő beszéddel búcsúztatta el a 
derék embert: 

Az élet Géniusza lefelé  fordítja  fáklyáját, 
jeléül annak, hogy egy fáradt  halandó ismét be-
fejezte  földi  pálya futását;  de sajnos, hogy ezen 
fáradt  halandó Te vagy, felejthetetlen  jó Adolf 
barátom . . . 

Még csak néhány napja, hogy a halál sejtel-
métől gyötörve, a halál gondolatával kibékülve, 
engem kértél fel  arra, hogy ha majd fáradt  szemeid 
örökre becsukódnak, sírodnál én tartsam a búcsúzta-
tót és én bár fájó  és szorongó szívvel, kénytelen 
voltam neked ezt megígérni. Te, a ki a jóság 
maga voltál, miért lettél oly kegyetlen, hogy ily 
szomorú feladatot  róttál reám. Te, a ki mindig 
oly türelmes voltál, miért siettetted most annyira 
az alkalmat, hogy igéretemet beváltva, neked ezen 
utolsó baráti szolgálatot megtegyem ? 

A legmélyebb megilletődéssel, egész bensőm-
ben megrendülve állok tehát koporsódnál és rövid 
pillanatra feltartóztatlak  utolsó utadon. Hadd 
tolmácsoljam mindnyájunk fájdalmát.  Hadd mond-
jak utolsó „Isten hozzádot" zokogó özvegyed, árva 
gyermekeid, lesújtott rokonaid nevében, a kik 
Benned oltalmazójukat, támaszukat, atyjukat, 
mindenüket veszíttették ; a kiken Te szived egész 
melegével, léted összes gyökérszálaival a leg-
forróbban  csüngtél és a kiktől most örökre el-
szakadtál. 

Búcsúztatlak ezen város előkélősége nevé-



iparos sem akarja nálunk fiát  iparossá, hanem 
csak ügyvéddé, orvossá, katonatisztté, pappá, 
tanárrá nevelni. Éz azért van például Német-
országnak erős ipara, mert ott az iparos ipa-
rossá neveli fiát  és századokon át egy család 
tagjai fejlesztik  az ősapák által megalapított 
üzleteket. Sok és mély igazságot találtunk eb-
ben a felszólalásban,  azért emlékezünk meg róla 
itt e helyütt is. 

A tanuló ifjúság  pedig, mely a közeli na-
pokban szárnyra kel a szülői szeretet lángmele-
géből egy kétes jövendőnek ködébe, adja a Gond-
viselés, hogy váltsa be mindazokat a várakozá-
sokat, melyeket édes anyáik, apáik hozzája fűz-
nek s legyen azzá, a minek lennie kell, a haza 
valóra váló, a nemzetet tovább fenntartó  re-
ménysége. 

Belföld. 
— A helyzet Ausztriában. — 

Budapest, auguszt 26. 

A legnagyobb érdekkel bir reánk az, a mi ez 
idő szerint a szomszéd Ausztiában történik. A mig 
ugyanis nálunk ez idő szerint teljességgel pihen min-
den politika, odaát a szokottnál is élénkebben lük-
tet. Sőt valósággal politikai vihar dühöng, & mely-
nek láttára jogosult az a kérdés is, vájjon Körber 
dr. hányatott kormányhajója kibiija-e még ezt a meg-
próbáltatást is ? 

A szenvedelmek, mint azt Ausztriában már 
régóta megszoktuk, ezúttal is a nemzetiségi és nyelvi 
politika területén csaptak fel.  A mig azonban eddig-
elé a sértett és sérelmeiről erőszakos módon panasz-
kodó félnek  a csehek tűntek, e pillanatban a válto-
zatosság okából a németek vannak eltelve ádáz ha-
raggal. Az osztrák németség erőteljesen fujt  bele a 
bécsi kürtbe, kibontotta a háborús zászlót és aug. 
18-án, a király születésnapjának évfordulóján  emlé-
kezetes népgyűlést tartott a sziléziai Troppauban, a 
mely népgyűlés tónusát Volff  és Türk  urak adták 
meg, a melyben tehát határozatilag konstatálni jó- I 
nak látták, hogy a németek dinasztikus érzése csök-
kent. Mert a nagynémet urak egy-egy antidinasztikus 
tünretésre mindig szivesen keresnek alkalmat. 

És vaijon mi az oka az uj zene-bonának? Koer-

ber dr.  egy kormányzati intézkedése miatt tört ki 
a háború. Elrendelte ugyanis, hogy a Sziléziában 
levő két német tanítóképző intézetben szlávnyelvü 
párhuzamos osztálvakat létesítsenek. Ezt az intézke-
dést a németség hajlandó ugy tekinteni, mint nem-
zetiségi területének és birtoklásának súlyos meghá-
boritását és azért üzent hadat a kormánynak. A 
német parlamenti pártok végrehajtó bizottsága sze-
mélyesen is felkereste  Koerber  urat, de a kapott 
válasz nem elégítette ki őket. Ám a német urak ugy 
mondják, hogy egyéb okuk is van a Koerber-kor-
mány elleni elkedvetlenedésre. Nem találkozik tet-
szésükkel az a nemzeti irányú fejlesztés,  mely a had-
sereg terén történik, nem helyeslik azt sem, hogy a 
zágrábi egyetemen végzett ifjak  Ausztriában nosztri-
fikáltathatják  diplomájukat. Vájjon az uj helyzetnek mi 
lészen a következménye, azt ma még megmondani 
bajos. Annyi bizonyos, hogy a csehek örömmel lát-
ják a németeknen a kormánytól való eltávolodását 
és még szivesebben vennék, ha a bonyodalomnak a 
Koerber-kormány áldozatul esnék. 

Koerber  ur nemrégiben Ischlben járt a felség-
nél. Informálta  őt a helyzetről, azután Galicziába 
utazott politikai útra. A lengyelek, az egyetlen szláv 
párt, mely Koerber  urat támogatja, azért dédelgeti 
is őket mindenkép. Legutóbb a lengyel urak arra 
vállalkoztak, hogy Koerbert  összehozzák a csehekkel, 
előreláthatólag evvel is kapcsolatos lehet a kormány-
elnök jelenlegi utja. 

A németek pedig mindezt fokozott  bizalmatlan-
sággal szemlélik. Vájjon az őszre még cseh-obstruk-
czió lesz-e a reichstrahban avagy már a németek 
fújnak  réz-sipokat? Magyarország higgadtan nézi 
mindezt a bonyodalmat, de szárazon kell, hogy tartsa 
a puskaporát. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, aug. 26. 

Hetvennegyedik évét töltötte be királyunk. 
Szinte csodás az erő és a munkaképesség 

a mellyel az ősz uralkodó e magas korban bir. 
Ép ugy hajnalban kél, mint máskor — tömér-
dek millió alattvalója közül talán ő ébred leg-

I hamarabb — ép oly szorgalmasan dolgozik szinte 
reggeltől estig, mint akár harmincz évvel ezelőtt: 
épp olyan komolyan szinte áhítatos önfeláldozás-
sal végzi rendkívül nehéz kötelességét, mint 
egész életén át amióta csak cselekedni adatott. 

Nem ismer a király aggságot, amint magasz-
tos hivatásának gyakorlásában nem ismert semmi 
akadályt sem. Nem is öregedett meg, — csak 
megfehéredett.  A szivét, a lelkét, az agyát, az 
akaraterejét nem birta megfogni  az idő emésztő 
ereje, hanem a haját megszürkitette a sok 
nehéz csapás, amely érte, a sok bánat, amely 
reá nehezedett, — de egyebet vele nem tehetett. 

Im ott áll, azon a szédítő magas polczon: 
rendületlenül. 

Ki minden dölt ki mellőle, még az is el-
rémül tőle, neki egészen hidegen tekint alá. A 
bűbájos fölséges  hitves; a hatalmas oszloppá 
serdült ifjú  ; jó barátok egész serege, ki a harcz-
téren, ki a kórágyon; meghittjei és bizalmasai, 
akik csak olyan rövid ideig tudták vele együtt 
húzni az élet leggondteljesebb munkaközének az 
igáját, elmentek kimerülten, vagy elpihentek 
örökre. 

Csak ő maradt meg a helyén, ahová végzete 
helyezte, lankadatlan erőben, szüntelen munkás-
ságban, olyan szilárdul, aminő szilárdul rálépett 
arra a polczra sok évtizeddel ezelőtt, válto-
zatlanul. 

* 

A napokban az egyik fővárosi  újság azt a 
nyilatkozatot adta Bánffy  Dezső báró szájába, 
hogy az ősszel a gazdasági kérdésekben negyven-
ketted magával obstrukcziót csinál a mostani 
kormányzat ellen. És csodálatosképen majdnem 
ugyan ezt hirdette Eötvös Károly is Nagy-
Körösön beszámoló beszédében. 

Bánffy  Dezső báró tehát Eötvössel és 
Eötvös Károly Bánffyval  az őszre obstrukcziót 
készít elő. Az egyik azt mondja 42 embere 
vau, a másik ötven emberre számit. Lesz tehát 
komoly politikai tanácskozás helyett megint 
obstrukczió és kárbavész Tisza István gróf  intő-
szava : 

— Veszedelemnek tartanám, ha gazdasági 
kérdéseket politikai sz empontokból birálnok, 
kezeinők! 

És meghirdették Bánffyék  — Eötvösék a 
harczot, még mielőtt tudnók, mit tartalmaz majd 
a kiegyezés és mit tartalmaz a Németországgal 
és Olaszországgal való kereskedelmi szerződés. 
Nekik harcz kell, és ez elég, hogy az obstruk-
cziót meghirdessék. Ilyen körülmények között 
aztán ki se csudálja, ha Tisza István gróf 

ben, mely eljött, hogy elismerését fejezze  ki annak 
szellemi életében, kulturális törekvéseiben kifejtett, 
— nem zajos bár, de annál intensivebb.közhasznu 
tevékenységedért. Bucsut mondok intézetünk nevé-
ben, a melynek Te egyik disze valál, és a melynek 
hirét, színvonalát emelted, nemes törekvéseid el-
évülhetetlen érdemeivel és áldásos munkásságod 
gazdag sikereivel. Eljöttünk mi, a Te volt tanár-
társaid, a kikkel szemben Te mindig a legigazibb 
kollegiálitás érzetét tápláltad. Mi meg mindenkor 
bámultuk tudásod rendkivüliségét, ismereteid sok-
féleségét,  esztetikai ízlésed finomságát,  feltétlenül 
meghódoltuuk puritán jellemed, fáradhatatlan 
munkaerőd, szeplőtlen erkölcsi egyéniséged, fenn-
költ gondolkodásod és kristálytiszta világnézeted 
előtt; szerettük lelked költői felfogását,  és ember-
baráti elveidet, tiszteltük lényed erkölcsi egyen-
súlyát és azt a neme? egyszerűséget, mely meg-
vetette a tömeg olcsó tapsait és a népszerűség 
tömjén füstjét,  hanem magába zárta egyéni értékét, 
mint a kagyló a gyöngyöt. 

Sajnos, nem jöhetett el, nem hozhatta 
koszorúit, nem áztatta azokat könnyeivel, hanem 
csak utólag fog  zarándokolni sírodhoz a tanuló-
ifjúság,  a melyet Te annyira szerettél, a melynek 
érdekeit hivatásoddal összeforrasztottad  és a mely 
Téged önzetlenül szeretett és mely most azzal a 
fájó  érzéssel fog  visszatérni az alma mater csar-
nokaiba: szeretett Csehély Adolf  tanárunk nincs 
többé. 

A sorsnak kegyetlenségét látom abban, hogy 
a Te szived, mely oly erős volt hitében, isteni 
félelmében,  mely oly erősen szerette közös aoyán-
kat, a magyar hazát, a magyar földet,  mely oly 
lángolóan rajongott a szép, nemes és jó eszmének 
kultuszáért, mely oly erősen gyűlölt mindent, a mi 
szennyes és aljas: hogy ezen erős sziv oly gyenge 
volt testi szervezetében és hogy ép ezen sziv 
oltotta ki életed lángját. A sors kegyetlensége 
nyilvánul abban, hogy a Te szived, mely mindenki-
nek csak jót akart, mely a közügy javaiért min-

den dobbanásában oly lelkesen hevült és a mely-
től minden rossz indulat és sértő szándék oly tá-
vol állott : hogy ezen jó, ezen nemes szív éppen 
csak neked, csak saját magadnak okozta a leg-
nagyobb fájdalmat  . . . De most már tul vagy min-
den föld  gyötrelmen, neked most már nem fáj 
semmi, most csak a mi lelkünk húrjai rezdülnek 
meg fájdalmasan,  a Te veszteséged érzetének kí-
nos érintésétől. 

Lelked előtt, mely szomjúhozta a világossá-
got, ime megnyíltak az örök világosság kapui; 
elméd, mely mindenkor fürkésfcte  az emberi élet 
jelenségeinek titkait, az emberi lét megfejthetetlen 
problémáit, ime, már nem töpreng többé e rejtélye-
ken ; előtte már nincs probléma, hanem csak meg-
oldás. A tudományban mindenkor csak az igazság 
tanait hirdetted, az igazság rendithetetlen bajnoka 
valál; most szemben állasz az örök igazsággal, a 
melyben nincs csalódás, nincs fogyatékosság. 
Feltétlenül meghódoltál minden előtt, a mi tör-
vény és törvényszerűség és ime most engedel-
meskedtél a legszigorúbb törvénynek, a mulandó-
ság örök törvényének. 

Az életben, a természetben, a költészetben, 
a művészetben kerested és szeretted a harmóniát, 
gyűlölted mind azt, a mi visszatetszést szül és 
ime, most megtaláltad a legnagyobb harmóniát, 
melyet semmiféle  dissonántia nem zavar többé. 
Bensőd aeolharfáját  nem bántja többé a világ 
sivár zaja, az emberi gyűlölködés sértő hangja. 
Oda lenn örök összhang, örök béke, örök álom. 
Oda lenn már nem fáj  semmi. Te most boldog 
vagy. Most teljesen boldog vagy. Hiszen, büszkén 
tekinthetsz vissza egy nemesen eltöltött életpálya 
gazdag tartalmára. Mindenkor szent volt előtted a 
haza. Szülőfölded  égbenyúló bérczei megtanítottak 
Téged égő honszerelemre, mely nem csak csengő 
de ürea szavakban, hanem a közjóra irányított 
tettekben nyilvánult. Mint keresztényt jellemezett 
Téged a mély meggyőződésen és bensőségen alapuló 
törhetetlen hit és vallásosság ; a mindenható Isten 

neve soha profán  módon nem hangzott el ajkadon. 
Mint tanár mintaképe volt a megalkuvást nem 
ismerő kötelességtudásnak, és erkölcsi felelőség-
érzetnek, a legnemesebb ambitióval párosult ügy-
buzgóságnak és a pedanteriával határos pontos-
ságnak és lelkiismeretességnek. Mint ember a leg-
ideálisabb humanizmust igéit nem csak hirdetted, 
hanem gyakoroltad is azokat, ott a hol csak 
lehetett. Mint barát, rokon, férj,  apa gyöngéd, 
szeretettel teljes áldozatkész, jóságos valál. El-
múltál kedves Adolf  barátom, de nem haltál meg, 
mert nem hal meg az, a ki generácziókra szórja 
lelke kifogyhatatlan  kincseit. Nem hal meg az, a 
ki mély nyomokat hagy maga után. 

Vagyont nem gyűjtöttél, hisz tanár ember-
nek erre niocs módja, de gazdag szellemi tőkéd 
kamatait gyümölcsöztetted a vezetésedre bízott 
ifjúság  életelveinek irányításában. Nyugodtan 
pihenhetsz sírodban, boldogan szőheted tovább 
szép álmaidat. Nem haltál meg, mert emléked 
élni fog  az intézet annaleseiben, élni fog  tanár-
társaid szeretetében és a növendékek hálaérzeté-
ben. Az a szeretet, mely neked szövétnekül szol-
gált egész pályafutásodon,  továbbra is ragyogni 
fog,  el nem halványodik fényben;  iskolánk életé-
ben és a mi törekvéseinkben. 

Ti kis madarak, a kik itt a közelben énekel-
tek, daloljátok Csehély barátomnak a legszebb 
éneket, mert költői lelke szerette a madárdalt 
Ti virágok, a melyek itt illatoztok, hozzátok 
feléje  a legszebb illatot, hisz poétikus kedélye fel-
melegedett a természet ölén és Te sir, add meg 
neki a megérdemlett örök nyugodalmat, hisz rit-
kán zársz magadba nemesebb hamvakat... És most 
Isten veled, Te derék hazafi,  hitbuzgó keresztény, 
kiváló tanár, igazi ember, jó barát, gondos apa, 
gyöngéd férj.  A könny, mely szemembe tolul, 
megszenteli a fájdalmat,  mely keblemet dúlja. 
Isten veled Adolf  barátom, legyen Neked a föld 
könnyű.. . 
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kormányelnök most már komolyan a házszabály-
revízióval jön, mert ha azok az urak komolyan 
gondolják az obstrukcziót, akkor Tisza Istvánt 
belekényszeritik, hogy a házszabályokat revide-
álja, mert kötelessége is, hogy a Ház munka-
képességét biztosítsa És ezt meg is cselekszi. 
Akik Tisza Istvánt ismerik, tudják róla, hogy 
gondolatait végig gondolja, már pedig a ház-
szabály revízió eszméjét nem ejtett el, és ha 
elejtette volna is, most a körülmények kénysze 
ritenék reá hogy elővegye. Ha tehát Eötvösék, 
Bántfyék  az utolsó pillanatban nem riadnak vissza, 
akkor az ülésszak legelső pontja a házszabály-
revízió lesz, amiben a kormányt az adott 
körülmények között az úgynevezett kaszinópárt 
is támogatja, mert hiszen az Andrássy grófok  is 
ellenségei az obstrukcziónak. Akárhogyan álljon 
is a dolog, annyi tény, hogy az ősszel mozgal 
mas ülésszakra vau kilátás. 

* 

A miniszterelnök, mint belügyminiszter a 
városokhoz leiratot intézett. Mindegyiktől „a 
város vagyoni helyzetét, jövedelmi forrásait,  be 
vételeit, kiadásait s ezeknek arányait, valamint 
a városi tisztviselők, alkalmazottak s a szolga-
személyzet illetményeit" feltüntető,  hiteles adató 
kat kéri. Miután nem valószínű, hogy a belügy-
miniszter ezzel a maga kívánságát akarja kielé-
gíteni, s az se valószínű, hogy mindezen adato-
kat a belügyminiszter tisztán, egy érdekes 
statisztikai kimutatás kedvéért szedeti össze; 
valószínűnek kell tartanunk, hogy a minisztérium 
ban komolyan készülnek a városok uj törvényeire. 

Kétségkívül igen jelentős dolog az, hogy 
az állam kezébe veszi a városok dolgát, igy adja 
meg a sokat sergetett állami támogatás egy 
részét. Tisza István gróf  rendelete, bizonyára 
országszerte örömet kelt, ahol a hozzáértők fel-
ismerik nagy jelentőségét. Rubrikákat alighi 
töltötték ki még olyan szívesen, mint ahogy 
most a hatalmas táblázat sürü léniái közé irják 
a számokat. S talán ez egyszer nem ok nélkül 
való a reménykedés, hogy a régi reform  tervezet-
ből törvény, hasznos életre való törvény lesz 

* 

Temperámentuma szeriut:vagy káromkodik 
egyet a magyar ember Beck báró és Albori 
báró beszédén, vagy uyugodt lenézéssel vállat 
von. Védelemről, vagy éppen helyeslésről 
természetesen szó sem lehet. 

Ezek a katonai beszédek, ha nem rossz-
indulatuak, akkor együgyüségek. Beck báró Bécs-
ben holmi Verhetzüngok-ról beszél, amelyek a 
hadsereget bántották. Albori báró Szerajevóban 
a közös hazát emlegeti. Ugyanazt a — régi 
katona sziveknek kedves, — de ócska, avas és 
szuette ideált imádják mindakettén, ugyanazt a 
magyar füleknek  sértő motívumot variálják ke-
mény harsonaszóval. 

Ha ezek a beszédek csak együgyüek vol-
tak : akkor a két magasrangu katoua csakhamar 
tapasztalui fogja  és mégérti hogy politizálni 
hozzáértés nélkül épen olyan kevéssé lehet., 
mint hadat vezetni. Sőt alighanem megérti azt 
is, hogy katonának egyáltalában nem okos dolog 
politizálni A katona nyerje meg a csatát, ha 
rákerül a sor, addig pedig igazgassa például 
Boszniát, ami éppen elég feladat  Albori báró-
nak, vagy igazgassa a vezérkart, ami viszont 
Beck bárónak elegendő feladat,  de ne politizáljon. 

Ezzel az okulással mi is megelégedhetünk, 
ha egyszerűen valami ügyetlen, vagy együgyű, 
vagy naiv katonai elszóllásról van szó. Az orszá-
gos felzudulás  akkor éppen elegendő tiltakozás, 
válasz és leczke a két bárónak. 

Ha államiságunk és jogaink ellen komoly 
támadást merészelne intézni valak', azt Tisza 
István megfauitja  rá, hogy ilyesmire senkisem 
vetemedhetik büntetlenül. Tanú rá az az előkelő 
idegen, aki sajnos, olyan jó ismerősünk. 

Addig pedig nézzünk el nyugodtan a 
Beckek és Alboriak feje  felett  és tekintsünk 
nyugodtan a jövendőbe. Az ősszel a magyar 
fiuk  számos százai vonulnak be a katonaiskolába. 

Az öregek, a copfosok,  a régi ideálok 
imádói eltűnnek, elmúlnak, helyükbe a mi ifja-
ink lépnek, és ha minden osztrák generális szét-
pukkad is dühében, a hadsereg a mienk lesz. 

Az érdekházasság ellen. 
Székelyudvarhely, aug. '27 

Ma, midőn lépten-nyomon a nőemanczipáczió 
ról csiripelnek még a verebok is, midőo nőszabadság, 
egyenrang- és jogulágról hangzik minden szó, csodá 
latosan terjed egy ragály, mely már régen is pusz-
tított s most a huszadik században veszedelmesen 
hódit a társadalom minden rétegében. Most, a mi-
kor nőszabadságharezra kelt a világ minden asszonya, 
most veszik magukra nálunk legtöbben a legsulyo 
sabb rabságot. E veszedelmes ragály, e minden nőre 
lealázó rabság: az érdekházasság. 

Ezelőtt csak az uralkodóházak tagjai s a leg-
magasabb körök kötöttek érdekházasságot. E házas-
ságtól függött  sokszor országok léte, nyugalma. E 
nók mártírok voltak, születésük, raugjuk mártírjai 
A mi uralkodóházunkban ez ma már megszűnt. Fel 
séges jó öreg királyunk visszaemlékezve saját sze-
relmi boldogságára, jogot ad házában a sziv sza 
vának. 

Létezett még érdekházasság a parasztok között. 
Őket a műveletlen lélek kicsinyesség! késztette erre, 
a parasztgőg, ki rangján alulinak tartotta lányát, 
fiát  magánál szegényebbel párosítani. Ma azonban a 
magyar parasztlány is eldalolja a neki nem tetsző 
legényről: „ . . . De van egy nagy hibája, Semmi 
kép sem bolondulok utána . . . " 

Most a középosztály leányai kötnok érdekhá 
zasságot. A legjobb akarat sem találhat ebben va 
lami nemes intencziót. Nem szólok azon lelkiszegény 
leányokról, kiket a szü'ök biztató szava : „majd meg-
szereted", visz minden vonzalom nélkül az oltár elé. 
De szólok azokról a magasabb intelligencziáju leá-
nyokról, kik ismervén az életet, biztos, nyugodt ex-
iszteDezia, szép ruhák, kínálkozó szórakozások remé-
nyében nyújtják oly férfiaknak  kezeiket, kiket nem 
szeretnek s nem is hiszik, hogy valaha szeretni fog 
ják. Szólok azokról a leányokról, kik önálló állást, 
független  életmódot biztosithatnak maguknak, 3 min-
dezt eldobva maguktól, hozzáfűzik  sokukat a első 
férfihez,  ki utjukba akad, hogy mint asszonyok job 
ban s biztosabban mozoghassanak a világban. 

Szólok végre azokról a lányokról, kik férjhez 
mennek minden mélyebb érzés, minden lelkirokonság 
érzete nélkül, csak azért, hogy ne maradjanak vén-
lányok s megmeneküljenek jóindulatu nénikék gú-
nyos mosolyaitól. 

E rengeteg, különböző okokból létrejött érdek-
házasság főleg  két okból ad okot aggodalomra. 

Először azért, mert végtelenül kevesbíti azok-
nak a számát, a kiket az igaz, mély szerelem vezet 
össze. Veszni kezd a felfogás,  hogy a házasság egy 
templom, melyben két igazán szerető sziv érzelmei 
alkotják az oltárt s a szerelemnek kell a lángnak 
lenni, mely az oltáron tüzet gyújt s azt folytonosan 
éleszti. Ma a házasság defiuieziója  az, hogy a házas-
ság szerződés, mely mindkét szerződő félnek  jogokat 
és kötelességeket ad. 

Tudjuk nagyon jól, mily sok baj, küzdelem, 
tövis akad eiéak az élet útjait járva. Mennyire na-
gyobbaknak tűnnek fel  e bajok, nehezebbjüknek e 
küzdelmek, vérzőbbeknek e tövisek, ha csak a köte-
lesség sokszor lesújtó érzete s nem a szeretet min-
dent gyógyító irja segit azt elviselni. 

Okot ad aggodalomra a sok érdekházasság 
másodszor azért, mert e nők kezébe van letéve a 
jövő leánynemzedék nevelése. 

Hogy legyenek az olyan leánynak ideális élet-
elvei, ki szüleinél mindig anyagi érdeket lát előtérbe 
lépni; ki azoknál önfeláldozást  nem tapasztal; ki 
azon elvek között nő fel,  hogy az apa kötelessége 
pénzt keresni, az anyáé pedig azt elkölteni. 

Hogy lehessenek helyes nézetei hitvesszeretet-
ről, családi körről az oly leánynak, ki szüleinél 
örök czivódások tanuja s előbb-utóbb kénytelen köz-
tük önmaga előtt igazságot tenni. 

Hogy tudjon az olyan leány a nőemanczipáczió 
ösvényén haladni, előnyökért, önállóságért küzdeni, 
kinek minden törekvése magának minél előbb férjet 
s-zerezni, mert hisz arra nevelték, hogy ez a leány 
egyedüli életfentartási  eszköze. 

Sokan mondhatják, hogy rossz házasélet, hely-
telen nevelés előfordulhat  oly házastársaknál is, ki-
ket a legforróbb  szerelem egyesitett. Igaz! De az 
édes, bMdog emlékek mindig megmaradnak s vissza-
vetitik melegítő sugaraikat. Láttam házastársakat, 
kik az élet küzdelmei között nehéz harezokat vivtak, 
<ik nehéz vitákkal keserítették életüket s mégis a 
béke szent óráiban szedetni tudták egymást az édes 
mait emlékében. S ezek ideális életfelfogásban  ne-

velték gyermekeiket, nem akarván őket megfosztani 
attól a boldogságtól, melyet ők ifjan  élveztok. Az 
ilyen házaspár gyermeke, hanem találja meg párját, 
ha nem jön el é-te a C ip'ie Rózsikát felébresztő 
királyfi,  felemelt  fővel  halad a nőemáczipáczió u'ján 
az önállóság fa'é,  mert tulja. hogy nem csupán az 
asszony czimben rejlik a boldogság. 

Egy amerikai úrral volt alkalmam nem régiben 
az ottani viszonyokról beszélgetni. A nőkérdésről lé-
vén szó, elmondá, hogy Amerikában a nők nagy 
tiszteletben részesülnek. Ott nem tartják szerencsét-
lenségnek, mint nálunk, ha valakinek 4 - 5 lánya 
van, mert az amerikai nő épp oly becsült tagja a 
társadalomnak s épp ugy megkeresi mindennapi ke-
nyerét, mint a férfi.  Ott a nő nem vetély-, de egyen-
rang- és jogú társa a férfinak.  Egy amerikai lány-
nak férjet  ajánlani sértés, ők maguk választják 
férjeiket. 

Ezt kellene nekünk is elérnünk. A mig áll az, 
hogy a nők bármily tudással s bármily kedvező 
helyzettel bírnak *Í8, feláldozzák  szabadságukat a 
nélkül, hogy igaz mély vonzalom késztené őket erre, 
addig nem tudunk egyenrangúságra jutni az annyira 
irigyelt amerikai s németországi állapotokkal. 

Neveljük leányainkat ugy, hogy tudják, misze-
rint a nő kgszebb, legnemesebb hivatása az, hogy 
feleség  s anya legyen. De tudják azt is, hogy e hi-
vatásuknak kellően csak akkor tehetnek eleget, ha 
házasságUKban nem aayagi érdek vagy más előnyök, 
hanem a szerelem játszsza a főszerepet.  Ha nem 
ta'álják mog azt a férfiút,  kit szeretni s általa vi-
szontszerettetni tartják életük boldog feladatának, 
akkor adjanak hálát Istennek, hogy a mai korban 
születtek, a hol közel vagyunk s napról-napra köze-
lebb leszünk ahhoz az időhöz, midőn a nő nemcsak 
a szük családi körben, hanem az egész társadalom-
ban találhat magának sokoldalú, egész életet betöltő 
hivatást. Gondoljanak a mai kor leányai erre, s ha 
nem jön el értük a megváltó királyfi,  igyekezzenek 
maguknak ily hivatást szerezni, de ne hajtsák fejü-
ket a minden nőre oly lealázó rabságba, az érdek-
házasság igájába. M . M . 

Újdonságok. 
Sz.-udvarhely, aug. 28. 

Kinevezés. A kultuszminiszter Lendvay  Máriát 
a helybeli állami polgári leányiskolához segédtanitó-
nóvé kinevezte. 

Házasság. Kardos  Miksa újvidéki főgimn.  ta-
nár e hó 20 án tartotta esküvőjét Szántó  Teréz ta-
nárjelölttel, özv. Szántó  Lajosné kedves leányával. 

Eljegyzés. S. Pildner  Ottó mérnök, lütőházi 
főnök,  Steinburg  Ottó takarékpénztári igazgató fia, 
a napokban eljegyezte Forberger  Ilonka kisasszony 
Iglón. 

Emléket az agyagfalvi  réten. A székelyemlék 
alap javára Gróf  Antal és Angyal Mátyás útmester 
urak 1—1 kor. adakoztak, ezt hozzáadva az idáig 
befolyt  5389 kor. 16 fillérhez  ez alapösszege tesz 
5391 kor. 16 fillért.  Fogadják a nemes szivü adako-
zók hazafias  adományukért a végrehajtó bizottság 
hálás köszönetét. Ferenczy  János végrh. biz. pénzt. 

Iparoktatás a középiskolában. Az ország saját-
ságos gazdasági viszonyai következtében mindinkább 
átmegy a köztudatba, hogy ipar nélkül nem tudunk 
boldogulni. Ahhoz, hogy gazdag, erős nemzet legyünk, 
okvetetlenül szükséges, hogy minél könnyebben és 
minél gyorsabban csináljuk meg az átmenetet arra, 
hogy mezőgazdasági államból iparos állam legyünk, 
mert csakis az ipar teremti meg az erő, a gazdaság 
föltételeit.  Ez a tudat, mely immár megvan a társa-
dalom minden rétegében, arra ösztönzi az embereket, 
hogy foglalkozzanak  ezzel a fontos  kérdéssel és nem 
csekély azoknak a száma, a kik különféle  módókat 
eszelnek ki, hogy miként volna a kivánt czél elér-
hető. Licskay  Lajos k. jegyző szintén foglalkozott 
az ipar kérdésével és arra a következtetésre jutott, 
hogy a legmegfelelőbb  mód arra az, ha az iparokta-
tás kötelező lesz a középiskolákban, Erről tezenhat 
szakaszból álló törvényjavaslatot is készített és azt 
még tavaly benyújtotta a vallás- és közoki atásügyi 
miniszternek, a ki köszönetét fejezte  ki neki. A ja-
vaslat szerint csak a katonai iskolába vagy egyházi 
rendbe lépett és a leánytanulók mentendők föl  az 
ipartanulás alól, a többi középiskolai tanuló mind 
köteles szaktanító vezetése alatt valamely iparágat 
megtanulni. A középiskola négy első osztályának 
elvégzésekor az iparhatóság jelenlétében folyik  a 
vizsgálat, melyet, a ki jól állotta meg, segédnek mi-



nősittetik. Ezzel nem azt akarja Licskay elérni, hogy 
minden tanulónak iparosnak kell lenni, csak módot 
akar nyújtani, hogy bárki is akár hivatásból, akár 
szükségből iparossá lehessen. 

Köszönet. Szeretett jó férjem  halála alkalmából 
minden részről hozzám érkező őszinte meleg részvét 
általános megnyilatkozása mélyen meghatott és ez-
úton mondok azért hálát mindazon testületeknek, egy-
leteknek és egyeseknek, kik nehéz óráimban rész-
vétökkel nekem vigaszt nyújtani, s feledhetlen  férjem 
nemeslelküségét és szivjóságát oly lélekemelő módon 
méltatni kegyesek voltak, özv. Csekély  Adolfné. 

Körjegyzői gyűlés. Az Udvarhelymegyei Kör-
jegyzők-egylete holnap, hétfőn,  Gálffy  István elnök-
lete mellett gyűlést tart. 

A ref.  kollégiumban a beiratások szeptember 
1., 2. és 3-ik napjam délelőtt 9—12-ig és délután 
2—3-ig eszközölhetők. A pótló-, javító és felvételi 
vizegálatok a beirási napokon délután 3—6-ig tar-
tatnak meg. Az iskolai esztendő ünnepélyes megnyi-
tása szeptember 4 ikén délelőtt 10 órakor lesz az 
intézet dísztermében. — A városi (helybeli) szülők 
kéretnek, hogy gyermekeiket szeptember első napján 
szíveskedjenek beíratni, hogy 2-ikán és 3-ikán a 
vidéki  tanulók tömege"; jelentkezése miatt késedelmet 
ne szenvedjenek. A tanítás szeptember 5 ikén (hét-
főn)  megkezdődik. Az igazgatóság. 

Horváth Ignácz emlékkönyve. Horváth  Ignácz 
Mátyás huszár alezredes élete £0 ik évfordulója  al-
kalmára Kolozsvárt, Kuszkó  István szerkesztésében 
emlékkönyv jelent meg. Az emlékkönyv az ünnepelt 
arczképével s a honvédbajtársak cseportképével van 
diszitve. A könyv 50-et meghaladó honvédegylet és 
más testület emléksorait tartalmazza Üdvözlő soro-
kat és verseket írtak: Szabolcska  Mihály, Kopácsi 
Dezső, HalW  János gróf,  Hollaki  Arthur főispán, 
Esterházy  Miguel gróf  és mások. Az emlékkönyv 
tartalmazza az emlékbeszédeket s az ünnepély lefo-
lyását. Érdekes fejezete  a könyvnek a kolozsvári 
honvédegylet életben levő tagjainak névsora, melyet 
zászlóaljanként állított össze a szerkesztő. A könyv 
ára 1 kor. Megrendelhető a kolozsvári ereklye mú-
zeumnál. A jövedelmet Horváth Ignácz alezredes 
neve fenntartására  fordítják. 

A vetés állapota. A napokban adta közre a 
földmivelésügyi  miniszter ujabb jelentését a veti5 
áfásáról  és mezőgazdasági állapotról augusztus 15-én. 
A jelentés teljesen elüt az eddigiektől. A száraz sta-
tisztikai adatok mellett megtaláljuk benne annak a 
mélységes aggodalomnak a kifejezését  is, a mely im-
máron mindenfelé  védekezésre készteti az országos 
gazdaközönséget, hogy a takarmányhiány okozta ín-
ség könnyebben elviselhető legyen. Ebben a tekin-
tetben a jelentés sem ad vigasztalást, sőt takarékos-
ságra figyelmeztető  hangja arra vall, hogy a készülő 
inség nagyobb lesz, mint várták, örvendetes azonban 
a jelentésnek az a része, a mely a próbacséplés 
alapján konstatálja, hogy a kenyérmagtermés nem 
rossz, sőt helyenkint a közepesnél is jobb, a min<-
ség pedig kitűnőnek mondható. Amint végig nézzük 
a jelentést, sajnosan kell konstatáljuk, hogy Udvar  -
helymegye  termése minden irányban a rossz termésű 
megyék közé van sorozva. A tengeri  termés kilátá-
sok, melyek amúgy is gyengék voltak e hó folyamin 
ismét inkább csökkentek, meit a mi kevés eső volt, 
az már ritka helyen használt, igy például a Rikán 
tul. Más helyen teljesen tönkrement a tengeri. A 
burgonya előreláthatólag szintén igen gyenge termést 
ad, a magasabb helyeken a dér csipte meg. Széna-
termés  szintén igen kevés volt, alig egyötödrésze a 
rendes termésnek. Kopár jóformán  már nemcsak a 
legelő, hanem az egész rétség és kaszáló. A buza 
átlagos terményhozama a próbacséplések eredménye 
alapján megyénkben kat. holdanként 5 - 5 . 5 méter-
mázsát adott. Rozs meglehetős jó és részben kitűnő 
minősége által megfelelőleg  a búzához jelentékenyen 
fokozta  a remélt termésátlagot. Megyénkben kath. 
holdankint 5—6.0S mm. terméssel fizetett.  Az árpa 
hozama 5—6.16 mm. Zab  5 mm. aluli termést igér. 
Tehát határozott képe bontakozik ki a végéhez kö-
zeledő gazdasági élet eredményeinek. Nem tévedésből, 
de aggodalmas, sajgó érzéssel használjuk augusztus 
hó közepén a „végéhez közeledő" kifejezést.  Igaz, 
hogy számadataink a tengeri kivitelével inkább csak 
a kenyérmagvak, illetve árpa- és zabhozam mennyi-
ségéről számolnak be, mégis az idei abnormis időjá-
rás következményeképen, már ma a gazdasági ni-
vényzet befejeződő  életeredményét véljük jelezhetni 
beszámolónkban. Beszámolónk csakis a próbacséplé-
sek adataira van és lehet alapítva, számadataink te-
hát nem végeredmények, hanem becslések, de a fárad-

hatatlanul tűző nap, a tegnapig kimaradt eső, oly sietve 
juttattak idei kenyerünkhöz, hogy a négy fő  termény-
ből országos átlagban máris bnfejezettnek  tekinthető 
a cséplés, minélfogva  adataink oly világos képét 
nyújtják idei magtermésünknek, hogy e téren is alig 
várhatjuk már számsorozatunk számottevő megnagyol -
bodását, mig a még reménybeli termékek hozamát 
illetőleg attól félünk,  hogy csakis kellemetlen csaló-
dás, tehát a még mutatkozónál is kevesebb fog  tény-
leges tulajdonunkká válni. A veszteséget az országos 
átlag szempontjából búzában 3 százalékra, rozsban 
4 százalékra, árpában és zabban 5 százalékra lehet 
tenni. 

Értesítés. A székelyudvarhelyi evang. refoim. 
leányiskola igazgatósága tudatja, hogy a beiratások 
szept. 1-én kezdődnek és 4-én estig tartanak. Tan-
díj annyi, mint eddig volt. Beiratási dij minden 
gyermek után egy korona, mely a beiratáskor fize-
tendő. Tandíjmentesség iránti kérések az igazgató-
tanítónőhöz nyuitandók be ugyancsak 4-én estig. 
Többirányú kérdezősködésre azt is tudatja, hogy 
az V.  VI.  osztály  is fenn  fog  taititní.  Az iskolai 
év megnyitása bzept. 5-én d. e. 8 órakor lesz a 
piaeztéri nagy templomban tartandó ünnepélyes is-
tentisztelettel kapcsolatosan. 

Uj gazdasági tudósitó. A földmivelésügyi  mi-
niszter Kassay  Dezső székelyudvarhelyi lakost Ud-
varhelyvármegyében Székelyudvarhely r. t. város 
határára nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. 

Hirdetmény. A helybeli róm. kath. főgimnázium 
és kapcsolatos internátus s finevelő-intézet  részére 
500 köbméter tűzifa  szükséges. A tűzifa  lehet bükk 
és gyertyánfa.  A kik a szállítást vállalni akarják, 
Írásbeli zárt-ajánlataikat folyó  évi szeptember hó 10-ig 
adják be a főgimnázium  igazgatóságához 103 korona 
óvadék melléklésével. A szállítást bármikor megkezd-
hetik, de november hó 20-ig be kell fejezni. 

Felvétel a községi elemi iskolába. Gyerkes  Mi-
hály k. isk. h. igazgató ezúton hozza az érdekeltek 
szivt3 tudomására, hogy a községi  elemi fiu  népisko-
lába az 1894—1895. tanévre felvétetnek  mindazon 
növendékek kik folyó  évi szeptember hó l-ig 6 ik 
életévöket már betöltötték, de a 12 évet még nem 
haladták meg. A beiratások f.  évi szemptembar hó 
1. 2. 3. napjain d. e. 8—12-ig és d. u. 3—5-ig a 
községi iskola tanácskozótermében (az óvoda épülete 
emeleti részének jobb szárnyán) fognak  eszközöltetni, | 
a javitó vizsgálatok 4-én d. e. 9 órakor a IV—V. 
oszt. tantermében tartatnak meg ; a tanév pedig 5-én 
d. e. 8 órakor nyilik meg. Beiratások alkalmával, 
a már iskolába járt tanulók kötelesek magukkal 
hozni az előbbi iskolai évben nyert bizonyítványukat, 
uj tanulók pedig az életkorukat te íusitó és az anya-
könyvvezető által 4 fillér  ellenében kiállítandó anya-
könyvi igazolványt. — A jövő tanévben az I ső osz-
tályt tanítani fogja:  Lörinczy Béla, a Il-k osztályt: 
Blájer  Balázs, a III ik osztályt: Kertész  Albert, 
a IV—V. osztályt pedig Gyerkes  Mihály osztályta-
nító. — A községi iskola növendékeinek oktatása 
ingyenes lévén, a tanulók semmiféle  dijat nem köte-
lesek fizetni.  A szegény tanulók ingyen tankönyveket 
is kapnak, a tehetősebb szülök pedig a növendékek-
nek szükséges tankönyveket a helybeli könyvkeres-
kedésekben : — a hol a tankönyvek jegyzéke meg-
van, — beszerezhetik. 

Halálozás. Folyó hó 22-én elhunyt Bálint  Gá 
borné szül. Simó  Rozália életének 63-ik, boldog 
házasságának 40-ik évében. Temetése 24-én volt a 
r. kath. egyház szertartása szerint. 

Tűzvész O'áhfaluban.  Szent-Egyházasoláhfalu-
ban e hó 22-én nagy tűzvész volt. Mintegy 25 kis-
gazda lakóháza c's gazdaság', épülete lett a tüzmar-
tiléka 50 ezer kor. értékben. A tűznél az oláhfalv 
és szentkeresztbányai tűzoltók végeztek dicsérendő 
munkát. Az esetről a helyszínén megjelent Damokos 
alispán táviratilag kért segélyt a minisztertől. 

A székelykereszturi unitárius gimnázium igaz-
gatósága az 1904—1905. isk. évet a VI. gimnázium 
osztály beállítása alkalmából a templomban szep-
tember hó 4-ikén (vasárnap) délelőtt a rendes isteni 
tisztelettel kapcsolatban, ünnepélyesen megnyitja. 

A VÍZ. Tűzvész pusztít mindenfelé.  Az emberek 
nem tudnak kellően védekezni a pusztító ellem el-
len ; mert kevés a — viz. A tűzoltóság intézményé-
nek erőteljes fejlesztése  mellett meg kell ragadri 
egy igen lényeges kérdést is : a városoknak és köz-
ségeknek vizzel való ellátását. Naponta veszünk 
szomorú híreket, példa mutatja, hogy kellő mennyi-
ségű és gyorsan beszerezhető viz nélkül hiábavaló 
és czéltalan dolog a tűzoltóság maga is. Ha nincs 
mivel, fölösleges  a kivel. E téren iszonyú az elma-

radottság a Székelyudvarhelynek is. Nemcsak hogy tűz-
oltásra szánható vizünk nincs, hanem még megfelelő 
ivóvíz sincsen, minek aztán a halálozási statisztiká-
ban vannak meg a szomorú következményei, mert 
köztudomásu, hogy sok járványos nyavalya egyenest 
a rossz ivóvízre vezethető vissza. Annyira fontosnak 
tartjuk e kérdést közegészségügyi, tüzrendészeti, köz-
tisztasági, ipari és egyéb szempontokból, hogy min-
den illetékes tényezőnek felhívjuk  figyelmét  egy városi 
vízvezeték nagyszabású közkút vagy más hasonló czélu 
intézmény létesítésére. Legfontosabb  persze ezek 
között a vezeték. Költséges, drága mulatság ez, jól 
tudjuk. Tudjuk azonban azt i:, hogy egy-egy vízve-
zeték létesítése a leghasznosabb beruházások közé 
tartozik. Eltekintve minden egyéb hatástól és csak 
a pénzügyi részt véve szemügyre, az eddigi tapasz-
talatok alapján állithatjuk, hogy mindazon helyeken, 
ahol vízvezetékeket létesítettek a városok, a lakos-
ság ez idő szerint olcsóbban jut a jó vízhez, mint 
régebben a rosszhoz. Ha figyelembe  vesszük e mel-
lett, hogy sokhelyütt — bár a vízdíjak a régi álla 
pothoz viszonyítva, igen alacsonyan állapittatnak-
meg — a városok még bizonyos üzemi haszonra is 
szert tettek, valóban : azt kell mondanunk, hogy e 
tekintetben már eddig vétkes könnyelműség vádja 
terheli a városi képviselőtestületet és terheli továbbra 
is, ha e kérdést a legalaposabban nem tanulmá-
nyozza s ha a vízrajzi viszonyok csak némileg is 
alkalmasak, megfelelő  módon megoldás elé nem viszi. 
Nem esünk túlzásba. Tudjuk, hogy apró községek 
nem tudnának megbirkózni a kérdés pénzügyi ré-
szével. Tudjuk azt is, hogy még egyes városok szá-
mára is szinte kivihetetlen a vízvezetékek létesítése. 
Nem is arról beszélünk, hogy csináljanak vízveze-
téket, ha természeti viszonyok ezt lehetetlenné 
teszik. De csináljanak ott, ahol minden szempont ezt 
javasolja és csináljanak különösen Székelyudvarhelyen, 
ahol az összes közkutak vizei sem nem elég bőve'i, 
ivásra pedig, fertőzött  voltuknál, teljesen hasznave-
hetetlenek. Nem kívánunk most ez üggyel részletai-
ben foglalkozni,  fogunk  erre alkalmat találni, azon-
ban már most hangsúlyozzuk, hogy a régi patrial-
kális állapotnak, mely mellett a lakosság károsodik, 
meg kell szűnnie. 

Ami sok, az megárt. A következő sorok közlé-
s'-re kértek föl;  Az „Sz.udvarh." czimü hetenkint 
kétszer megjelenő s többször okvetetlenkedő heti 
lapocska legközelebbi számában — előzőkg városink 
polgármesterén és főkapitányán  izetl«nkedve,J — 
csupán a logikai rend kedvéért most neki ront az 
alkapitánynak, és csakis neki, mert hát érzi . . . a 
kardnak éle van. Hát ueyan minő nagy hibát követett 
el ez az „uri muri"? Ta'án azt, hogy jó barátai 
körébm egy-két pohár bort elfogyasztva,  volt annyi 
izlése, hogy egy jó kedvű társa ágba rendőri hatalmá-
nál fogva  bele ne kössön? Lassan báisi a testtel 1 
Ez az egyéni jognak oly brutális megsértése, mely 
még az alkapitány úréhoz hasonló birka türelmet is 
alaposan próbára teszi. Ej, ha én. alkapitány vagy 
iró, vagy vívó tudnék lenni! , . . így azouban hallga-
tok s mosolyogva mondom: Ót du lieber Augusztin. 
Geld ist hin ! . . . Alles ist hin 1 — Soraim szives 
közlését kérve, vagyok tisztelettel: Egy jelenvolt. 

Közgazdaság. 
— Az inség. — 

Az irás mestersége nem kenyerem, de az adott 
viszonyokkal leszámolva, gazdatársaim s különösen 
a földet  megmivelő nép feltétlen  bekövetkező nyo-
morát látva, kénytelen vagyok egy pár sor keretében 
az Erdélyi Gazdasági Egylet elnökségét felkérni, 
miszerint méltóztasson ösmert jóikarata és ügybuz-
galmából kifolyólag  egy olyan erélyes akciót indítani 
meg, amelynek kapcsán a kormányhatalom is telje-
sen tájékozva legyen azon gazdasági nyomorról, 
amely sújtott s amelynek következményei a megél-
hetési viszonyokra való tekintettel a szó teljes értel-
mében kiszámíthatatlanok s országos intézkedésekre 
van szükségünk, hogy a lehetőség határai közölt a 
feltétlen  bekövetkezendő ember- és állatéhségen vala-
melyes módon enyhittessék, mondja a franczia  pél-
dabeszéd : „Segits magadon s nem hagy el az isten." 
Hát segítsünk magunkon s bízzunk az isteni ezare-
tetben, de esik jajgatva hiába dugjuk össze ke-
zeinket, mert nem repül szánkba a sült galamb. 

Már kétséget kizárólag igazolva van, hogy az 
erdélyi részekben vidékenként változólag a takar-
mánymennyiség 40-80"/„-ÍR kevesebb, mint a nor-
mális gazdasági évben lenni szokott, a szénának mai 
napon métermázsánként az ára 8—12 korona között 
valtakozik, a szalma ára 1 - 4 koronáig terjed mé-
termázsánként, az összes gabonanemek ára rohaino-
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san iD8gasra emelkedett, de országrészünkben kizáró-
lag csak a búzatermés jelezhető nagy átlagban jó 
közepesnek, rozs, árpa, zab jóval alul van a közepe-
sen, a tengt'riterméssel szemben padig minden re-
ményt — lett légyen az több vagy kevesebb — már 
fel  kell adni, mert vagy nem esőzött az, vagy ahol 
elvétve esőzött is olyan hiányos a csőképződés, hogy 
erre már jöhet az eső, de nem lesz köszönet benne. 
Ezen állitásom mellett bizonyit, hogy a tengeri ára 
már 17 korona métermázsánként s még ez áron is 
nehezen szerezhető be az, továbbá a kezelésem alatti 
gróf  Teleki Géza örökösei tulajdonát képező házi 
kezelés alatt levő gazdaságokban majdnem ezer ka-
tasztrális hold tengerivetésünk van s én hajlandó 
vagyok ez ezer hold szemtermését 600 métermázsa 
jó minőségű tengeriért bárkinek tulajdonába bocsáj-
tani, pedig köztudomásu dolog, hogy e birtokok ta-
lajviszonyai igen jó minőségűek, elhanyagolt állapot-
ban sincsenek s olyan állatállomány felett  rendelke-
zünk, amelylyel a trágyatermelés, illetve talajjavítás 
hiányos nem lehet. 

Én nem akarok a magunk nyomorúsága felett 
köztudomásúlag sírni, hiszen kitudom mutatni s iga-
zolni is birom, hogy a gernyeszegi gazdaságban 25 
hold 976D ölön holdankint átlagban 21 (huszonegy) 
métermázsa, 83 kilós, igen szép buza termett és 
ugyané gazdaságban 60 katasztrális holdon átlagban 
holdankint 11 (tizenegy) mázsa árpatermésünk volt, 
tehát e termések részben a meseszerüség körébe 
tartoznak, de az esetleg kételkedőkkel szemben kész 
vagyok hitelesen bizonyítani is. Ugyané gazdaságban 
szénatermésünk bő5O°/0-kal kevesebb, sarjutermésünk 
nincsen s a tengeri termést ez évben 00 hektolite-
rért odaadom. Tehát e gazdaság viszonyai, miután 
az állattenyésztésre van a fősuly  fektetve,  sehogy 
sem mondhatók rózsásnak, mellesleg a kolozs-, ma-
rostordamegyei 6000 kat. hold müvelés alatt levő 4 
gazdaságunkban, hogy a személyzetet tengeri illet-
ményével elláthassuk, állatállományunkat a dögvész-
től megvédjük, előrelátásból, ösmerve ez év s külö-
nösen a tél már előrevetett árnyékát, tengerit, erő-
takarmányt, szénát, szalmát már 28 ezer koronára 
bevásároltam, tehát mi akarunk és mi tudunk ma-
gunkon segíteni. Nem a mi fazakuuk  körül kívánom 
húzni a szenet, de hány — tisztelet a kivételeknek — 
birtokos nem látja a veszélyt s igy magán segíteni 
nem akar és a kivételek közül hány van, aki látja 
s magán segíteni nem tud, mert az eszközök, mely-
nek neve a pénz, rendelkezésére nem állanak. 

Hogy az erdélyi részek vármegyéi kisebb vagy 
nagyobb °/0-ban e válság előtt állanak, kétséget nem 
szenved, tehát küldöttség, memorandum alakjában a 
földmivelési  miniszter, illetve öszkormány figyelme 
felhívandó,  hogy milyen válság előtt állunk, tehát 
intézkedni kell. Elsősorban azonnal eltiltandó a Ro-
mániába való takarmánykivitel és hozni kell tenge-
rit onnan, ahol kapható, mert itten a föld  népe nem 
kenyeret, de puliszkát eszik, hiszen még az a táp-
lálék is elveszett, ami a puliszka mellé szükséges s 
igen jó, ha megvan, t. i. a burgonya, paszuly, ká-
poszta és hagyma. Hát ezeket a dolgokat összedu-
gott kézzel az istenhez fohászkodva  tovább nézni 
nom lehet. A népnek tengerije nincs s nem is lesz, 
miután pedig takarmányazüke miatt az állat értéke 
60°/0-kal hanyatlott és csakis a kövér állat értéke-
síthető, már most a nagyban és egészben eladósodott 
kisemberek vájjon miből csinálnak pénzt, hogy a 
napi élelemre szükséges tengerit, burgonyát stb be-
szerezzék. A fent  irtak elvitázhatatlan tények s csak 
a vak nem látja, tehát fel  kell világosítani a vako-
kat, hogy lássanak, hisz nincs miből uj ágyút venni, 
czivilistát fizetni  ; szavazni lehet de ahol nincs on-
nan az isten sem veszen. De ne politizáljunk. A 
gazdasági létkérdés olyan égető szükség, amely felett 
napirendre térni nem lehet s én állhatatosan hiszem, 
remélem, hogy az erdélyi gazd. egylet a sarkára áll, 
eredményeket mutathat fel.  Csináljon propagandát, 
informáljon,  de gyorsan, mert különben ő is elkésik. 
Ugy vélem, hogy e pár sorral, miut erdélyi, testes-
től-lelkestől magyar gazda, aki az erdélyi részek 
legtöbb vidékét ösmeri, csak emberbaráti kötelessé-
get teljesítettem s vajha e kis fáradságot  nagy siker 
koronázná s én túlságosan feketén  látnék. 

Alsó-Zsuk, 1904. augusztus hó 8-án. 
Gyárfás  Endre , 

mint a gróf  Teleki Géza örökösei 
jószágigazgatója 

A kókusz-zsir. A margarin hatalmas verseny-
társává vált ujabban .a kokuszpálmának gyümölcs-
magjából (koprah) kiválasztott és tisztított zsír, me-

lyet „kókusz vaj", növényi vaj", „laktine"' „palmin" 
„vegatalin", „laureol'', „kunéról" és más nevek alatt 
hoznak a forgalomba.  Erről a ma már nagyfontos-
ságú áruczikkről a „Magyar Kereskedők Lapja" a 
következő érdekes adatokat közli: A nyers kókusz-
zsir élvezeti czélokra nem alkalmas, mert a kipré-
selt zsir illó zsírsavak mellett festőanyagot  és cse-
kély mennyiségben oly anyagot is tartalmaz, mely-
től erős szagot kap : Tisztítása ugy történik, hogy 
mindenek előtt az alkaloidat hig kénsavval, aztán a 
szabad zsírsavakat mészszel és végre a szagos al-
katrészt 2%-ós alkáli-karbonátoldattal távolítják 
el. A terméket végül tiszta vízzel alaposan meg 
kell mosni. A tisztított kókuszzsir emészthetősége 
Lűhrig vizsgálatai szerint ugyanolyan, mint a vaj és a 
margariné. A kókuszzsir összetétele egészen eltérő a 
többi közönségesen használt zsírok összetételétől, mivel 
hogy főképpen  a miristinsav és laurin«av és csak aláren-
delt mennyisében az olajsav, kapronsav, kaprilsav és 
kaprinsav trigliczeridjeit tartalmazza. A tisztított és 
más zsiradékoktól mentes kókuszzsir mikroszkopicze 
könnyen feismerhető,  keverékekben azonban csak 
beható kémiai vizsgálat alapján. Az 1896. évi 38.286. 
sz. földmivelésügyi  miniszteri rendelet 8. §-ának 2. 
pontja értelmében minden oly zsiradék vagy zsirke-
verék, mely a vajhoz hasonló és ugyanarra a hasz-
nálatra készült, mint az utóbbi, de mely nem kizá-
rólag tejből származik, margarin elnevezés alatt ho-
zandó forgalomba.  A kókuszzsir ezen definiczió  sze-
rint nálunk szintén csak „margarin" név alatt volna 
elárusítható; ez azonban ellenkezik ugy a kókusz-
zsir ipar, valamint a fogyasztó  érdekével. Ez utóbbi 
szempontból épp az ellenkezőjét kell követelnünk, 
tudniillik azt, hogy a kókuszzsir már külsőleg is, 
tehát elsősorban külön elnevezése által megkülön-
böztetve legyen a margarintól. Miután a kókuszzsirt 
okvetlenül tisztítani kell, hogy élvezhető legyen, a 
forgalomba  hozott áru a higiénia követelményeinek 
természetszerűen kell, hogy megfeleljen  és miután 
azonfelül  növényi származása és mint ilyen, egyálta-
lában nincsen efféle  ártalmaknak kitéve oly mérték-
ben, mint a margarin: a kérdésben forgó  zsirfajtát 
olyannak kell tekintenünk, mely a margarinnal jo-
gosultan versenyezhet és megvédelmezésre igényt 
tarthat. A tiszta, hamisítatlan kókuszsir külsőleg a 
vajtól könnyen megkülönböztethető; színe tiszta fe-
hér, áttetsző, gyenge szaga a vaj szagával el nem 
téveszthető. Ezért azt állíthatjuk, hogy külsőleg a 
„vajhoz nem hasonló" éj ennélfogva  a fent  idézett 
rendelet határozmánya reá nem alkalmazható, hanem 
igenis az 1895. évi XLYI t.-cz. 2. és 3. §-áinak az 
előírásai. 

H y i l t t é r . 
Válasz 

A Sz. ü. 67. számában „Székelyek példaadói* czikkre.*) 

M'ndenek előtt megjegyzem, hogy Figyelő ur haragszik, 
tehát nincs igaza. Lehet hogy az U. H. 31-ik számában meg-
jelent czikkemben Figyelő urnák nem beszéltem szája ize 
szerint, azonban azt hangsúlyozom, hogy ugy az egyes ki-
fejezések,  mint a hang a helyzet követelményei voltak s ha 
azok .legbecsesebb részét a kofászótárból  szedtem össze," csak 
természetes dolog, mert ha angliussal beszélek, angolul kell 
beszélnem. — Helyesen találta ki Figyelő nr, hogy kilétét szeret-
tem volna megtudni s veri is erősen a mellét az incognitó 
fala  mögött, hogy igy-ugy, de ugy látszik csak ugy fog  nap-
világra kerülni, mint Aesopusnak oroszlán bőrbe bujt hosszú-
fülű  állatja. — No de ki fog  derülni a titok. . . . 

Hogy, ön Figyelő ur kire és mire hivatkozik, a® nekem 
mindegy, de hogy hazudik, azt hangsúlyozom. De sok szó 
szaporítás helyett beszéljenek a bizonyítékok, melyeket koránt-
sem azért hozok a nyilvánosság elé, hogy Figyelő inat meg-
győzzem állitásom valódiságáról, hanem, hogy önt, a névtelen 
bajnokot, a közérdeknek megpirítsam, hogyha egyáltalán erre 
még képes. (?) 

A vizmü felvételek  költségeinek fedezésére  még 1898. 
évben minden malom tulajdonosra 30—30 forintot  róttak ki. 
Én ezen 30 forintot  két részletben befizettem,  és pedig az első 
részlet nyugtázását megtalálhatja Figyelő ur a brassói kultúr-
mérnöki hivatal 89—99 sz. értesitésében, a második részletet 
pedig városunk kapitányságához a következő nyugta mellett 
fizettem  be: „Tizenöt (15) forintról,  mely összeget, mint víz-
szabályozási költséget Ferentzi János úrtól hiánytalanul kész-
pénzben átvettem, elismerem, Sz.-Udvarhelytt, 1899. márczius 
1-én. Szombatfalvy  sk. rendőr főkapitány."  Aztán ezen összeg 
rendeltetése helyére lett juttatva nagyon természetesen. — Ez a 
kérdés ugyan vád tárgyává nem volt téve, de azért nem tartom 
fölöslegesnek  ezt is előadni. — 

Tulajdonképp a tenyeres munkás kiállításának meg-
tagadásával vagyok vádolva; erre szolgáljon bizonyítékul ép a 
brassói kulturiuérnökség által kiállított elismervény, illetve ki-
mutatás, mely szórói-szóra igy hangzik. 

X. ker. m. kir. kultúrmérnöki hivatal 

Kimutatás 
azon napszámosról, a ki Ferenczy János bikafalvi  vizmü fel-

vételénél felhasználtatott: 

azaz tizennyolez korona 20 fillér. 
Agyagfalva,  1904. év julius hó 29-én. 

Kiállította: 
Angyal Mátyás sk. 

vizmester. 
A fenti  összeget, sem több sem kevesebb menyiségben 

átvettem igazolom. 
Óczfalva,  1904. julius 31-éu. 

ifj.  Orbán Mózes sk. 
Ebből láthatja Figyelő ur, hogy hangzatos phrazisaiban 

egy szó igaz sem volt s daczára, hogy a bizonyítás Önt illette 
volna, mint állító felet,  én még se zárkóztam ettől el s igy 
talán elismeri, hogy „hitelesen" megezáfoltam  hazugságait s 
remélem, hogy többet nem olvasom, hogy „én természetesen 
fenntartom  előbbi állításomat " 

„A példa ront és alkot," más szóval a közvéleméuy 
ilyen szó csövei elrontják a jó ízlést, veszélyeztetik a köz-
tisztességet s megalkotják a társadálomban a parazita osztályt, 
— vagyis Figyelő ur „törekvése" ezen világításban nézendő. 

Személyes kérdésre nem alkalmas ez a tárgy, ebben 
egyet értek uram önnel, csak hogy, az a nagy baj, hogy ön 
vizet prédikál s bort iszik. 

Az ismerkedés módjára tett ajánlatára nem reflektálok, 
mert majd kiüti a szeg a zsákból magát s akkor bemutatom, 
kedves uram önt, a nagyérdemű közönsénségnek, a hol összes 
érdemei, a jól megérdemelt megvetéssel fognak  jutalmaztatni. 

Addig is szégyelje magát 1 
P. Ferentzi János. 

*) Mult heti számunkra későn érkezett. 

T á v i r a t o k . 
Budapest , aug. 27. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
A pécskai választás. 

Pécskán tegnap este megtartott képviselőválasz-
tás zárójánál H e r c z e g Ferencz 802, Z1 i n s z k y 
István (függetlenségi)  457 és P o p a György (nemzeti-
ségi) 429 szavazatot kaptak. Eszerint Herczeg és 
Zlinszky között pótválasztás lesz. 

Nagy forgószél. 
Jármos, beregmegyei községben, ma hirtelen nagy 

forgószél  támadt, mely több házat romba döntött. 
Mező Pál földbirtokost,  ki éppen házában tartózkodott, 
a leszakadt tető agyonütötte. 

Ivánkovics lemondott. 
Rozsnyóról táviratozzák: Ivánkovics püspök; ki 

ellen tudvalevőleg csődött kertek, ugy a királynak, 
mint a pápának megküldötte püspökségérőli le-
mondási kérvényét. 

Eszerint a püspök leltározás után 6000 korona 
évi jövedelem kegydijjal kolostorba vonul. 

A hármasszövetség bomlása. 
Bécsben azon szenzácziós hír terjedt ma el, 

hogy Olaszország kilép a hármasszövetségből. Hir 
szerint Szö gy é n y-M ar i ch berlini nagykövetünk 
azért visszatért Berlinből, hogy ezen eshetőségre 
külügyi kormányunkat előkészítse. 

Elterjedt hirek szerint Olaszország helyét Orosz-
ország fogja  elfoglalni.  Budapesti illetékes körökben 
erről még nem tudnak. 

Megszökött az inasával. 
Lembergben Wesselowszky Antal földbirtokos 

ma délelőtt agyonlőtte magát, mert egyetlen leánya 
megszökött az inasával. E szégyen kergette a föld-
birtokost a halálba. 

A háborúból. 
Liaojungi jelentés szerint tegnapi éjszakát 

oroszok és japánok öt vesztruyi távolságban levő 
hadállásukban töltötték. Hajnalhasadtakor japánok 
egész vonalon megkezdték a támadást. Tegnap egész 
nap Liaojung felöl  erős ágyúzás volt hallható. 

A czár ajándéka. 
Péter vári trónörökös születése alkalmából a czár 

rendeletet adott ki, mely szerint a czári család 
apanázsának két millió rubelnyi kamatait a háború-
ban elesett vagy megsebesült katonák gyermekei 
részére fordítsák. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája. 



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

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

S f ö w a s s c r  3-
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

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 

TÁMOGATÓK 
30 írttól feljebb 

iskola és zongorakiséret ingyen 

JCarmotiiHálí 
legjobb, elpusztíthatatlan hangok-
kal. Különlegesség: aczélhangn 
hangverseny-harmonikák, saját 

minták 

a legjutányosabb árban, 
előnyös feltételek  mellett. 

K é p e s árjegyzékek 
és pedig külön-külön: a) hangszerekről, b) harmónium okról 

c) harmonikákról, 
y C ingyen és bérmentve. 

Gazdák figyelmébe! 

Manhattan nélkül. Manhattan porral. 
Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni,  aki 
teheneitől és kecskéitől több és jobbminőségü 
tejet aíar, aki erős igavonó barmokat és tüzes 
lovakat akar, egyszóval aki jövedelmezőbb állat-

tenyésztést akar, az,használjon 

M A N H A T T A N 
tápport. Használatának költsége igen csekély és 
dúsan megtérül. 100 klg. 50 kor., 50 klg. 26 
kor. Egy 5 kilós próbaküldeményt 5 kor.-ért kül-
dök postán és bérmentve utánvéttel, hogy a 
legkisebb gazda is meggyőződhessen a Manhat-

tan bámulatos hatásáról. 
Központi főraktár:  Manhattan Electrophor vállalat 

Budapest, VIII., Aggteleki-utcza 15. 

Szám 3878j—904. tkvi. 

Árverési Metményi kivonat. 
A sz.-kereszturi kir. járásbíróság, mint tlkvi 

hatóság közhirré teszi, hogy Fritsch János végre-
hajtatónak Irimire György végrehajtást szenvedő 
elleni 79 kor. 20 fill.  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében özv. Irimire Györgyné 
Stancsin Joánnának fenti  szám alá beadott utó 
ajánlati kérése következtében, a sz. udvarhelyi kir 
törvényszék (a sz. keresztúri kir. járásbíróság) 
területén levő az erkedi 253. sz. telekjegyzőkönyv-
ben foglalt:  1190 1191. brsz. ingatlanra 880 k. 
4503. sz. 63 k. 80 fill.  4522. sz. 4 k. 62 fill.  4545. 
sz 1 k. 10 fill.  5732. sz. 6 k. 60 fill.  7601. sz. 7 k. 
70 fill.  8042. sz. 5 k. 50 fill.  8074. sz. 17 k. 60 fill. 
8153. sz. 8 k. 80 fill.  9767. sz. 16 k. 50 fill  9915 
sz. 14 k. 30 fill.  1C046. sz. 6 k. 60 fill.  11257. 14 
k. 52 fill.  11315. sz. 22 k. 11395. sz. 12 k. 32 fill. 
11419. sz. 22 k 11433 sz. 16 k. 50 fill.  12132/1. 
sz. 12 k. 10 fill.  12247/1. sz. 7 k. 92 fill.  12247/2. 
sz. 18 k. 92 fill.  12298. sz. 33 k. 12696. sz. 28 k. 
82 fill.  13434—13438. sz 242 k. 13704. sz. 4 k. 
40 fill.  13728. sz 5 k. 72 fill.  15610. sz. tíl k. 60 
fill.  15999. sz. 2 k. 42 fill.  16378-16379. sz. lök 

40 fillér,  ezennel megállapított kikiáltási árban a C. 
1. 2. alatt özv. Irimie Györgyné és özv Irimie 
Vasziliáné javára bekebelezett haszonélvezeti jog 
fentartásával  az árverést elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1904 évi szeptem-
ber hó 27-ik napján délelőtt 9 órakor Erked község-
házánál megtartat dó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben vagy az 1881. évi 

LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én, 3333 sz. a. kelt 
igazságügy miniszteri reudelet 8. § ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Székelykereszturt, 1904. augusztus hó 5-én. 

V e r e s s , kir. albiró 

SCHICHT-SZAPPAN 
„Szarvas" vagy „Kulcs" 

j r f f y s y ® ! . 
A legjobb, legkiadósabb, s igy a legolcsbb szap pan, minden ártalmas keveréktől ment. 

M I N D E N Ú T T K A P H A T Ó . I M I 

A vételnél tessék vigyázni, hogy minden darabon a Schicht-név s a fennt látható 
két védjegy rajta legyen. 

Hirdetmény. 
Zetelaka közbirtokosság tulajdonát képező Salamoi nevü erdő részében kiszámozott 

11382 drb. bükkfa  folyó  évi szeptember hó 4 - ik d. u. 2 órakor a község házánál 
8868 korona 80 fillér  kikiáltási áron eladásra kerül nyilvános árverésen. Bánatpénz 
886 korona. 

Zetelakán, 1904. augusztus 21-én. B i f Ó  M i h á l y 

k. biró. 

I 

„ * KIMiyai 

Sl5í Magyar W w Sörfőzde 

Ajánlja 
főraktára 

a legjobb minőségű kőbányai söröket, u m. Márczinsi Udvari álá Piheni és 
kétszeres Márczinsi V» és V4 hektoliteres hordókban, ngyszintén 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 l i a t ö 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 t ö t t : 
1 p a l a c z k M á r c z l u s l s ö r 3 6 fill.,  1 p a l a c z k M a l á t a s ö r 4 © fillér 

a házhoz szállítva. 

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

Rösler és Gábor 
Élső JViagyar JtfszVény Sörfőzde főraKtára. 

K ő b á n y a i s ö r ! 

Sürgönyczim: Eternit , Budapest. 
Telefon 12-92. 

ASBEST-CEMENT 
P A L I 

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

ETESUt tmU 
I l i T ü i C H E K L A J O S s z a b . 

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

K é r j e n i s m e r t e t é s t . 
Elsőrangú referenciák.  — Jötállfts.  — Évi gyártás 1ÖOO k o c s i r a k o m á n y . 

Kitűnő minőségű is legmagasabb szilárdsága porttand czementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PORTLANO CEMENTGYÁR 
Brassóban 5ZÍl|ClytttWarll«lytt Kapható flÖSUt ÍS CíbOt »»»»«. 


