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Székelyudvarhely, okt. 7. 

Becsület, mit értünk becsület alatt? min-
denkinek szivébe villamos fluidum  gyanánt hatol 
e fogalom.  Vájjon nem ez-e a legerősebb erő 
belső életünk körében, mely úgy positiv, mint 
negativ hatásával ellenállhatatlanul vonz és ta-
szít, összeköt és elválaszt. Melyik más élvezet 
és tulajdon, melyik erkölcsi ösztön teremti meg 
úgy a lelkek egységét, mint a becsület. A be-
csület városokat létesített, háborúkat okozott, 
szövetségeket kötött és oldott meg, fejedelmeket 
és államokat felemelt  vagy alásülyesztett. A be-
csület vezérli a hősök kardját, mely nemzetek 
sorsáért küzd, az vezeti tollát annak, a ki e 
küzdelmeket leírja; ez sarkantyúzza a költő pe-
gasusát, ez nyitott új világokat a földön  és az 
égboltozaton. De nemcsak a bátorságát és ere-
jét a férfiúnak  villanyozza fel,  hanem méltósá-
got és tekintélyt kölcsönöz annak, a kinek ra-
gyogó arczulatát mutatja. A kit az ő varázs-
vesszeje érintett, legyen bár a legmagasabb vagy 
legalacsonyabb rangú az emberek között, bizto-
sítva van általa a gondolkodás és a cselekedetek 
minden aljassága ellen. 

A trónon levő hatalmas despotának, ha 
szivében becsületérzés lakozik, megfékezi  a vá-
gyait, de a közönséges napszámosnak is, ha be-
csülete van, ethikai becset kölcsönöz. És kü-
lönösen a női becsület! Van-e valami hatalma-
sabb, legyőzhetetlenebb, nemesebb és szebb a 
nói becsületnél? Hasonló az az égből húlló hó-
pehelyhez, hasonló a liliomhoz, melyet csak 
egy-egy harmatcsepp érint. Valóban a becsület 
a leghatalmasabb emelttyü annak a kezében, a 
ki a nemzetek sorsát intézi, de a közéletben is 
épúgy mint a magánéletben a becsület a csele-
kedetek és törekvések legerősebb rugója. Hiva-
tásoknak és testületeknek a becse s értéke ép-
úgy, mint az egyesek állásának és munkájának 
a fokmérője  a becsületesség fogalmában  van ki-
fejezve. 

Ha tehát a becsület birtoka és ösztöne az 
élet minden rétegében ily uralkodó, úgy az a 
kérdés, hogy miben áll lényege, érdekes és ál-
talános. Kőltők és történetírók sokat írtak róluk 
és a nevelésben is kell, hogy fontos  tényező legyen, 
de rendesen csak hatásáról és befolyásáról  van 
szó, de az a kérdés, hogy mik a tulajdonképeni 
benső okai, mi az igazi sajátossága ezen jelen-
ségnek, ritkábban vettetett föl. 

A kérdés nyilvánvalóan lélektani, de a régibb 
psychologia egyebet nem tanított róla, mint azt, 
hogy a becsület érzelem és hogy a lélekben 
külön területet foglal  el. Arra a kérdésre, hogy 
miből ered ezen érzelem, hogyan támad csodá-
latos hatalma a lélekben, csak az újabb lélektan 
igyekezett feleletet  adni. 

A becsületérzés közelebbről az önérzet-
nek és további fejlődésében  miut az öntudat-
nak egyik külöuös megnyilatkozása tűnik föl. 

Önérzet alatt nem csak az „Én"-nek abs-
rtakt és metafizikai  fogalmát  kell érteni, hanem 
ezen fogalom  alatt kiki az ő egész benső lényét, 
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képzeteinek, szándékainak, érzületének, érzelmei-
nek, terveinek összességét érti. 

A ki azt mondja, hogy „Éna, ez ezen 
„Én" fogalmában  nemcsak tisztán a saját alanyát 
érti, hanem mind azt, a mit átélt, a mit csele-
kedett, a mit érzett és gondolt, egyszóval, a mi 
benső létének körét betölti. 

Az ember érzi az ő Énjét személyiségének 
és életviszonyainak ezen egész tartalmában. Ön-
érzetében és öntudatában az ő érzelmén és benső 
tartalmának megértésén kivül még egy másik 
mozzanat rejlik; annak megbecsülése ugyanis. 
Saját „Én"-ünknek ezen megbecsülése nem csak 
önkényes, hanem bizonyos feltételek  mellett 
szükséges is. Ezen megbecsülésben kettős elem 
van, az, hogy az egyén alany és tárgy is egy-
úttal, azaz egy olyan Én, mely önmagát szem-
léli és egyúttal mások által is szemléltetik. Ezzel 
a körülménynyel az áll kapcsolatban, hogy 
nemcsak önmagunkat becsüljük meg, hanem hogy 
mások által is megbecsültessünk. A becsület és 
becsületérzés e szerint az önérzetnek kibővítése 
a mások által szükségelt megbecsültetés révén. 
Azt kívánjuk, hogy mások előtt is a figyelem 
tárgyai legyünk. Már a gyermek is azon igyek-
szik, nogy mások észrevegyék, hogy mások vele 
foglalkozzanak.' 

És igy van ez a felnőtteknél  is És minnél 
magasabb társadalmilag az illető, a ki figyelmé-
vel kitüntet, annál nagyobb megbecsültetésnek 
szoktuk azt minősíteni. Mert nem csak arra vá-
gyódunk, hogy mások ismerjenek, hanem arra is, 
hogy elismeréssel legyenek egyéniségünk iránt. 
Azt akarjuk, hogy mások is annak ismerjenek 
el benünket, a minek önmagunk ismerjük saját 
egyéni értékünket. Másoknak ítéletében keressük 
ezen egyéni értékünk mértékét. Különösen az 
ifjúkor  a becsületérzés túltengésének a kora. Az 
ifjúság  az eszményeknek és az eszményinek a 
kora, mert a műveltségnek még általános és szé-
les talaján mozog; még nem határoltatik egy 
hivatásszerű munkakör szűkebb korlátai által és 
kevésbbé irányul az élet gyakorlati és anyagi 
szükségleteire. Ide járul még a jellemnek és 
az egyéni becs tudatának az ingadozása. A 
becsületérzés e szerint az ifjúságban  a leghe-
vesebb és legélénkebb, önérzetes egyének még 
késő korukban is emlékeznek arra, hogy ki ma-
gázta őket először és ki czimezte őket per Úrnak 

Az önérzet túltengését véve tekintetbe ma-
nyarázható az a körülmény is, hogy az önmeg-
itélés és a mások részéről való megítéltetés 
között tényleg vagy csak látszólag mutatkozó 
ellenmondás, sok érzékeny fiatal  embert az ön-
gyilkosság elé sodor. Más az érettebb férfi  be-
csületérzése. Alapjában véve ez is a mások 
részéről való megbecsültetésben sarkallik, de 
hatásaiban mégis különböző és nem olyan heves 
és ingerlékeny, mint az ifjúé.  A férfi  részint a 
saját cselekedetében találja elégtételét, és némi-
leg eltekint a mások elismerő ítéletétől, más-
részt a becsületérzés ideális mozzanatához nála 
már anyagi és gyakorlati rngók járulnak és 
irányukat meghatározzák. De a férfi  is, habár 
nem oly érzékenyen mint az ifjú,  mélyen ér/i 
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át a becsületnek esetleges elvesztését vagy annak 
megsértését. 

Legerősebben van a becsületérzés olyanok-
nál kifejlődve,  a kik valamely zárt testület vagy 
kaszt kebelébe tartoznak. Ilyenek pl a nemes-
ség, a katonaság. A nemesek osztályához tartozó 
egyén ethikai értékét nem csak a saját életében 
és cselekedetében találja, hanem őseinkében is, 
nemcsak saját reális lételét, hanem őseinek ideális 
existenciáját és hagyományait is számítja saját 
énjéhez. A katonaságnál a szilárd társadalmi 
szerkezet az, mely tagjaiban a becsületérzet 
egységét és a testülethez való tartozandóságának 
a közösségét eredményezi és az egyeseket arra 
ösztönzi, hogy féltékenyen  örködjenek arra, ne-
hogy az egyénen esetleg ejtett folt  az egésznek 
rovására essék. Az exkluzivitás mindig fokozza 
» tekintélyt a közvélemény előtt. Az „esprit de 

,.'ps," vagyis a testületi szellem teremti ezt az egy-
séget, melyhez mindenki mint egyik rész tartozik. 
Egyik sem emelkedhetik a többiek fölött,  egyik 
sem maradhat a többiek mögött. Némelyik talán 
hajlandó volna bocsánatra, ha csak az ő egyéni 
becsülete forogna  koczkán, de az ő becsülete 
egyúttal azé a testületé is, a közösségnek a be-
csülete az, a melyet megóvni és megvédelmezi tar-
tozik. Egy testületnek nincsen erősebb köteléke, 
mint a solidaritás a becsület felfogásában. 

A becsület tehát az emberek közösségének 
szükségszerű produktuma. 

A ki az emberi kedély teljességét, mély-
ségét, finomságát  és hatalmát megfigyeli  az 
háládatos anyagot fog  találni azoknak a különb-
ségeknek a megfigyelésében,  a melyek az egy-
máshoz tartozó családtagok viseltetnek a becsü-
letük iránt való gondozás tárgyában; a férfi 
hogy őrködik tűzhelye becsülete felett,  a nő 
hogy aggódik férjéért,  a fivér  a nővérért. A 
vérbeli kapcsok mellett állanak a szabadság 
kötelékei; a barátságé, a czimboraságé. Itt is 
különböző fokozatok  észlelhetők. 

Az az emberi természetnek legmélyebb 
vonása, hogy mindenki, bár egyrészt önállóság 
után törekszik, másrészt mégis csak a másokkal 
való szövetkezést szomjúhozza; az ember önma-
gában keres erőt és megelégedést, de mégis csak 
valamelyes közösség kebelében leli föl  azt; min-
degyik többé-kevésbbé elszakad attól a talajtól, 
a melyen felnőtt  és mégis csak visszatér hozzá, 
vagy újat keres, a melyben gyökeret verhet. A 
legerősebb kötelék tehát kétségen kivül a nem-
zetiségé és ebből kifolyólag  annak a nemzetuek 
a becsülete, a melyhez tartozunk. De ebben sem 
találja az em^er lelke az egyesülés utáni törek-
vésének végső kielégítését. A művészet és a 
tudomány felülemelkednek  a nemzetiség korlátain 
és szélesebb körben egyesitik az elméket, jólle-
het sohasem szakadnak el egészen a szülőföld 
termő talajától. 

Az emberek egyesülése a vallás által győ-
zedelmesen áttöri a nemzetek korlátait és igy 
beszélhetüuk egy keresztény, egy zsidó, egy 
buddhista, egy mohamedán becsületéről. A leg-
magasabb foka  a becsületnek az egész emberiség 
becsülete. Igy mondjuk a legnemesebb és legjobb 



tettekről, hogy az emberiség becsületének javára 
létesíttettek, nem egyes nemzeteknek vagy vallá-
soknak tulajdonítjuk azokat, hanem az emberi-
ség egyetemének. A vonatkozás itt nem külső 
és tényleges, hanem szellemi és erkölcsi. És igy 
a leggonoszabb és legaljasabb tettet is az egész 
emberiségre vonatkoztatjuk, mivel az egyetemes-
ség fogalmával  áll ellentétben. Ezen legnagyobb 
fokú  becsület a sorozat betetőzése; a hol ez 
hiányzik, ott becsületről nem lehet szó. Ez épen 
az embernek csodálatos természete, hogy már a 
legelsőbb fokán  fejlődésének  ember és hogy a 
legfelsőbb  miveltségi fokon  is csak ember lehet 
és embernek kell lennie. Hogy az legyen, a leg-
kevesebb, a mit tőle követelhetni és egyúttal a 
legfőbb,  a mit tehet. Minden ember fejét  a be-
csület koronája övedzi körül, de ez számtalan 
concentrikus körökből vau alkotva: az egyes 
„éu" szük határától az emberiség nagy terje-
delméig. 

Az embertől függ,  hogy csak a saját javát 
szolgálja, vagy egy családnak, testületnek, ország-
nak, nemzetnek, vallásnak, vagy az egész emberi-
ségnek válik-e becsületére n. 

BELFÖLD. 
— A hójjasfalva-udvarhelyi  vasút államosítása. — 

Székely udvar hely, okt. T. 

A hetvenes évek táblabírói politikája aka-
dályozta meg, hogy nem a megyénkön vezették ke-
resztül az állami fővonalat.  Az akkori közgyűlések 
aktáiból tudjuk, hogy a törvényhatóság Török  Albert, 
akkori alispán indítványára hajlandó volt a vármegye 
székhelyét is feladói  és átteni Székelylcereszturra, 
csakhogy állami vasútat kapjunk. 

Csekély okok, családi érdekek gátolták meg a 
megye kérését, — de ezzel roppant csapást mértek 
ránk. Kiestünk a forgalomból,  de nemcsak mi, hanem 
az egész Székelység. Erdély összes nemzetiségi vidé-
kei, megyéi, várossai közvetlen összeköttetésbe lép-
tek a központtal és külfölddel,  de a Székelyföld  ebből 
kimaradt. 

Hosszú idő telt el, mig először Marosvásár-
helyig kiépült az első székalyvasút. Ezt követte 
hosszúidőközökben a héjjasfalvaszékelyudvarhelyi,  a 
háromszéki, végül a csiki vasüt. De itt is mi jár-
tunk a legrosszabbul. A részben nemzetiségi vidéke-
ken épült kocsárd—marosvásárhelyi—szászrégeni 
vasút, és a gazdagibb Cnkmegye vasútja állam-
vasutak. Udvarhelymegyének pedig, mely a székely 
megyék között a legszegényebb, maga erején kellett 
kis viczinálisát felépítenie. 

A székelyakczió vívmánya a székelykörva^út 
kiépítése, — ha ugyan vívmánynak lehetne nevezni. 
Ez is jobb a semminél, legalább körben utazhatunk. 

Ennél a vusútépitésnél is háttérbe szorultunk 
s ez annál sérelmesebb, mert nem csak a ml, hanem 
az egész Székelyföld  érdekeit sérti. Mert Budapest 
Aradon, Héjja^falván,  Székelyudvarhelyen keresztül 
kgalább 80—100 kilóméterrel közelebb esik Gyergyó-
szentmiklóshoz, iiletve Gyergyón keresztül Csik-Gyi-
meshez, mint Kolozsváron, Kocsáidon, Szászrégenen 
keresztül. Tehát a kereskedelmi érdek elsősorban a 
mi vasútunk kiépítését követeli, és pedig annálinkább, 
mert a teherforgalom  elvitázhatP.tlanul könnyebben 
bonyolítható le Aiadfelé  a Marosvölgyéu, mint a 
Királyhágón és Virágosvölgyön keresztül Kocsárd felé. 

A sok milliót megszavazta az országgyűlés, csat 
fel  kell használni. 

Azon sok • hátiáoy.'és ^pérelem mellett, mit a 
vasútügyekben szenvedtünk, némileg kárpótolva le-
hetünk. 

Dániel Gábor v. b. 1.1. orsz. gyúl. képviselő ugya-
nis azt az indítványt nyújtotta be az október 13-ikán 
tartandó törvényhatósági közgyűléshez, hogy intézzen 
feliratot  a kormányhoz a héjjasfalvaszékelyudvarhelyi 
viczinális vasút államosítása  tárgyában. 

Ez a követelésünk a lehető legszerényebb. A 
tavaszszal megszavazott beruházási törvény 153 
milliót fektet  vasúikba s ebből 35. milliót kapnak 
a székelyvasútak. Udvarhelymegye kimaradt belő'e. 

Nemrégen értesítette a vármegye közönségét 
ridegen a kereskedelmi miniszter, hogy azon kíván-
sága, hogy a kolozsvár-niarosvásáihely—székely ud-
varhely—sepsiszentgyörgyi vasúti vonal kiépíttessék, 
teljesíthetetlen. 

Eddig tehát minden nagy kérésünk, mivel vár-
megyénk és a Székelyföld  javát és hasznát óhajtót 
tuk anyagi okokból visszautasításra talált. 

Most már nem kérünk hanem kövotalüuk. 
Az állam ethikai egység, szervezet. Kötelessége 

a megtámadott és beteg résznek segítségére sietni s 
túlsúlyával támogatni. Ha tudja mog védeni a ruthé 
neket, tudja megvédeni a székelységet is. 

722 ezer korona tőke hever kamatozatlanul 
vasútrészvényekben, mely községeink tulajdonát ké-
pezi. Ennek felszabadulása  óriási lendületet adna 
községeinknek, s nagymértékben lenne segítségére 
székelyeinknek, kik a nehéz megélhetési viszonyok 
folytán  hova-tovább nagyobb mértéiben veszik ke-
zükbe a vándorbotot. 

A magunk részéről örömmel üdvözöljük ezt a 
javaslatot s kérvekérjük az illetékes tényezőket, hogy 
ezt az ügyet felkarolva,  minden tehetőt megtegyenek 
ennek megvalósítása érdekében. 

Hisz az országnak egyetlen megyéje sincs, mely 
a segélyre úgy rá volna szorulva, m;nt Udvarhely-
vármegye s midőu a kormány az általános jólét ér-
dekében oly nagyarányú beruházásokat csinál, lehe-
tetlen, hogy m' gyénkre is ne gondoljon s annak ér-
dekeit fel  nti karolná. 

Ez már valódi segítség lesz, a miért Udvarhely-
vármegye közönsége igazán hálás lehet. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, okt 7-

Néhány nap még, aztán is'cét összeül a 
képviselőház. A honatyák máris szállingóznak a 
a fővárosba,  a párthelyiségek azonban még üre-
sek ; csak a Kossuth Lajos-utczai délelőtti korzó 
élénkül meg. Itt aztán megindulnak a kombi-
nácziók és egymás pártját bírálgatják az em-
berek. És ha ezt az eszmecserét összegezzük, 
arra a következtetésre jutunk, hogy egyetlenegy 
ellenzéki pártnak sincsen abszolúte tisztázott 
politikai taktikája és egyetlenegy ellenzéki pirt 
sem jelölte meg legközelebbi akcziójának irá-
nyát, bár a kerületben itt is, ott is hangzottak 
el ilyuemü nyilatkozatok. 

A legzavarosabb helyzetben azonban a 
Kossuth-párt van, amely ellen belül is folyik 
az aknamunka Az a czél, hogy egyenetlenség 
támadjon a vezetőség és a párttagok között. 
Hogy ennek az áskálódásnak vége vettessék, 
Kossuth Fereucz csütörtök estére meghívta párt-
jának vezető embereit eszmecserére a lakására. 

Ide iktatjuk azt is, hogy a pártban házi 
ünnepségre is készülnek, abból az alkalomból, 
hogy e hóuap 29-éu lesz tiz esztendeje, hogy 
Kossuth Fereucz hazájába visszatért, mint ál-
landó lakós. 

A Bánffy  páitja, értjük alatta azt az öt 
képviselőt, aki uj párt néven összeverődött, 
mindenkor kész volna a harezra, ha czéljainak 
a többi ellenzéket megtudná nyerni. Egyelőre 
tehát a lesbenállás politikáját követi. 

Ami a néppártot illeti, enek a dolga Csor-
nán döl majd el, ahol Rakovszky Istváu be-
számolójának keretében válaszol majd Zichy 
János grófnak. 

Szederkéayiék a politikai konjunktúrát vár-
ják. Apponyiék olyan csöndesen voltak ideha/a 
a szünet alatt, hogy körükből egyetle negy be-
számoló sem hangzott el, a nemzetiségek pedig 
majd csak a népiskolai törvény reformjáuál  hal-
latják szavukat. 

És mindezekkel szemközt áll a szabadelvü-
párt hatalmas tábora, amely az ellenzék beis-
merése szerint is sohasem volt ilyen egységes, 
mint most és amely nyugodtan várja az őszi 
kampányt, teljes bizalommal vezérei iránt. 

Ugy értesülünk egyébiránt, hogy a szabad-
elvüpárt a képviselőház összeülése előtt érte-
kezletet tart, amelyen Tisza István gróf  kor-
mányelnök tájékoztatni fogja  párthiveit a kép-
viselőháznak legközelebbi muukerendje iránt, a 
melynek kerdtébeu hir szerint helyet foglal  egy 
segélyakczió közmunkák megindításával. 

# 

Tisza István grófnak  akadt egy-két elin-
tézni valója Budapesten. Hát felutazott  a fő-
városba és elintézte a dolgát. Azután felmeut 
a szabadelvüpártkörbe s hétfőn  délután vissza-
utazott Gesztre. 

Ugy-e bár ez felette  egyszerű, cseppet sem 
bonyolult napi hir, vagy ha ugy tetszik személyi 
hir a miniszterelnökről. 

Legalább a józan eszű ember keresve sem 
találhat benne homályt, bonyodalmat, titokza-
tosságot. 

De mit törődnek az édes ellenzéki lapok 
a józanésszel? Nosza világgá kürtölik tehát, 
hogy Tiszát hirtelen, váratlanul, rejtelmesei] 
Bécsbe hivták. Tisza félhivatalos  szócsövei ezt 
titkolják ugyan. Tény azonban, hogy Tisza a 
mult éjjel kölcsönkérte valamelyik gellérthegyi 
boszorkány automobilját, azaz seprőnyelét, és 
azon Bécsbe repült. E mögött tehát valami vég-
zetes ügy lappaug. 

Már most sziuvalóság az, hogy a miniszter-
elnök külön kocsiját tegnap délután az aradi 
gyorsvonathoz kapcsolták, a miniszterelnök há-
rom perczczel két óra előtt felszállt  és a gyors-
vonattal pont két órakor elindult vele Szajol-
Csaba irányában hazafelé. 

Én láttam őt, beszéltem is vele. És látta 
száz meg száz utas a keleti pályaudvaron és a 
máv vonalán. 

De azért csak tessék elolvasni a jobban 
értesült lapokat: 

Szemfényvesztés  az egész, aki Gesztre uta-
zott, az nem az igazi Tisza volt, az csak a 
tartalék Tisza lehetett, mert az igazi Tisza Ist-
ván csak azért is Bécsbe utazott, hogy ott el-
adja a hazát. 

Semmi kétség, — el is adta . . . 
* 

Kossuth Ferercz ellenben megmentette a 
hazát Nánáson azzal a jeles cselekedetével, hogy 
kikaparta Eötvös Károly szemét — néhány száz 
kilóméternyi távolságból, mivelhogy Eötvös 67-es 
alapon akar uegyvennyolezaskodni. Az Egyetér-
tésen ugyan egymás mellett a nevük, szóval 
testvériesen egy gyékényen árulnak Eötvö3 és 
Kossuth. De hát Nánáson szidni kellett valakit, 
mert enélkül nincs politika. 

Kivette továbbá részét a haza megmenté-
sének dicső munkájából Csávloszky Lajos is, 
aki Fülöpszálláson megalakította a legújabb 
pártot, mely Függetlenségi Kos uth Lajos párt 
néven Íródott be a nagytettek történetkönyvébe. 

Legjobban örülhet ennek a pártoskodó 
egyetértésnek Hock János, a leguagyobb politi-
kai pártfogó,  ö már volt függetlenségi:  mérsé-
kelt ellenzéki, nemzeti párt, kormánypárti, most 
pedig új-párti íme foghat  magának ujabb pár-
tot. Vagy csinálhatna ő is pártot. Hisszen úgyis 
az a legújabb politikai divat, hogy : egy ember már 
párt Lásd: Vázsonyi-párt, Beőthy-párt, Polónyi-
párt, Báutty-párt és — Csávolszky párt. 

* 

Különben úgy is mindegy, pár hét múlva 
vége lesz a világnak! 

Báuffy  Dezső báró ugyanis Szegeden hadat 
izeut a békének. Megránczigálta Haynau buju-
szát és ápertéu kijelentette, hogy az ő türelme 
elfogyott,  harcz lesz az ősszel a Házban, irtóz-
tató nagy háború! 

Az egyek pártjának duló csatái már villám-
lanak. Reszkess Magyarország. 

A jelszót hát kiadta Bánffy.  Neki harcz 
kell, ádáz tusa minden áron. 

De már felel  is rá a viszlnug: 
— Bánffy  támad — Bánffy  bánja. 

* 

Mintha parancsszóra történnék a bécsi la-
pok is, a berliniek is egy abban az időben a 
magyar politikai helyzettel foglalkoznak.  Es 
csodálatos is, hogy mindmegaunyit az obstruk-
czió rémlátása bántja. 

A „Neues Wiener Tagblatt" után most 
a „Berliner Tagblatt" szintéu a kaszinóval ho-
zakodik elő, amelynek számos tagja előtt Szilágyi 
Dezső kijelentette volna, hogy alkotmánysértést 
követel az, aki Ausztriávál a kiegyezést a 14 
szakasz alapján megköti. Az ellenzék ezt is fel 
akarja használni a kormány ellen, abban a liarcz-
ban, amely a gazdasági kérdések dolgában a 
magyar parlamentben nagy hevesen megindul. 

A nevezett újság szerint tudni való, hogy 
a legkisebb mozgalom megnyilatkozása esetén is 
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a kormányelnök nyomban a házszabályrevizióval 
áll elő, és ilyen módon béklyóba veri az ellen-
zéket, mert nem engedi meg, hogy a gazdasági 
kérdésekben a forma  miatt a lényeg sérüljön 
meg és a nemzet lássa ennek kárát, egyebekben 
pedig számithat a kormányelnök a saját párt-
jára, amely amióta Apponyiék onnan kivonultak, 
megszilárdult és a melynek tagjai teljes biza-
lommal viseltetnek vezérük, Tisza István gróf 
miniszterelnök iránt. 

Bécsben politikai körökben az hirlik, hogy 
Körber dr. miniszterelnök a lleichsrath felosz-
latásának kérdésével foglalkozik,  arra az esetre, 
ha az obstrukezió folytatódnék.  A Reichsratot 
november közepén hivják egybe, ha az obstruk-
ezió folytatódnék.  Körber másnap megjeleuti a 
föloszlatást  elrendelő császári kéziratot és ki-
íratja a választásokat. Az osztrák belügyminisz-
tériumban egyébként serényen folynak  a válasz-
tási lajstromozások, és talán az is ad tápot arra, 
hogy a Reichsrath feloszlatását  hirdetgessék. 

Az ifjú  csehek egyébként megtették előké-
születeiket, amennyiben Prágában tegnapelőtt 
megtartott gyűlésükön elhatározták, hogy párt-
jukat országszerte újjászervezik 

Tűzrendészetünk. 
Székelyudvarhely, okt. 7. 

Az a tény, hogy a harmadik nemzetközi tüz-
oltó-kongresszust Budapesten tartották meg, minden-
esetre nagy megtiszteltetés a magyar tűzoltóságra 
nézve, mert ha a külföld  a hazai tűzoltóságról nem 
táplált volna kedvező véleményt, ugy alig lehetett 
volna keresztülvinni, hogy a kongresszus székhelyéül 
Budapest választassék. 

Kétségtelen, hogy az ufolsó  harmincz év alatt 
sokat haladtunk a tűzrendészet terén. Ez a haladás 
azonban sajnos kevés kivétellel csakis a városokra 
szorítkozik, a falvak  legnagyobb része e tekintetben 
ma is oly kez lotleges állapotban van, mint akár a 
mult század elején. 

Pedig ha az idei junius, julius és augusztusi 
újságokat végignézzük, alig talá'unk egy számat is, 
mely ne adna hirt három-négy községnek teljes 
pusztu'á áról. 

Áldozatainak legnagyobb részét a vörös kakas 
éppen a falvak  között szedi, ott, hol a szegény 
földmivesembernek  összes vagyona mezőgazdasági 
készleteiből á'l, melyek a tűzvésznek legjobban van-
nak kitéve. 

Az utolsó öt év tűzkár-statisztikájának átlaga 
körülbelül évi harminezhat millió korona kárt mutat, 
melyből biztosítás révén csakis tizenöt millió koroua 
téiül meg. Félő azonban, hogy az idei nyár ezen 
úgyis tekintélyes kárösszeget háromszorosára fogja 
felszöktetni. 

A rendkívüli aszály folytán  a ég a máskor 
kevésbé gyúlékony anyagok is rendkívül tűzveszélye-
sekké lettek és bő tápot njuj'ottak a kitört tűzvész-
nek, melyet aztán annál kevésbé lehetett sikerrel le-
küzdeni, mert az abnormális szárazság országszerte 
kiszárította a kutakat, patakokat, sőt helyenkéut a 
folyókat  is. 

Alig van megyéje az országnak, hol ég felé 
meredező fekete  romok ne hirdetnék a pusztulást. 

Tűzvész ugyan mindig lesz, a meddig a világ 
csak állni fog,  de a modernebb közigazgatás, a meg-
előző tűzrendészet és a tűzoltás technikájáuak 
fejlettsége  oly eszközöket adnak kezeinkb?. melyek-
kel a tűzvészt és a tűzkárt a lehető legszűkebb 
korlátok közé szoríthatjuk. 

Sajnos, ugy a tűzrendészet, mint pedig a tűz-
oltás szervezetében nyugati szomszédainkhoz képest 
nagyon hátra vagyunk. 

Első és elkerülhetlen „cocditio sine qua non" 
a tűzrendészetnek törvényben való oly szabályozása, 
mely az összes idevágó kérdéseket ftlölolné. 

A törvényes szabályozás elve legyen a kérdést 
társadalmi uton hatósági ellenőrzés mellett megol-
dani, a hol lehet, kötolezőleg, a hol kell. 

Vétessék ki a tűzoltóság a „jótékony intézmé-
nyek" osztályából és alkottassák a belügyminisztérium 
kebelébeu egy külön tüzrendészeti osztály, melynek 
vezetője azonban nem jogász, de elsőrangú tűzoltó-
szakember logyen. 

A mentő ügy szorveztessék országosan. Nagyobb 
városokban legyenek különálló mentőcsapatok, a hol 

ilyenek megalakulni nem bírnak, orvosok parancs-
noksága alatt mentőszakaszok szerveztessenek a tűz-
oltóságok kebelébin. 

Ez két okból is óhajtandó : először, mert falu-
helyen, hol az orvos maga sokszor féluapi  járásra 
van, az első segély nyújtására az úgyis mindig ki-
vonulásra kész tűzoltóság legalkalmasabb ; másodszor, 
mert alkalmat ad a tüzoltósígoak arra, hogy 
nélkülözhetetlenségét a közönség előtt tüzeseteken 
kivül is dokumentálja és igy az iránta való érdeklő-
dést könnyebben f  ut .rtsa. 

Mert egy-egy nagyobb tüzeset után a közöuség 
melegen szokott érdeklődni a tűzoltóság iránt, sőt 
kész azt anyagi b zonyitékokkal is taLusitani. Ha 
azonban 2—3 évig tüzeset nem fordul  elö, a közön 
ség a tűzoltóság létezé érői meg kezd feledkezni  és 
könnyen nélkülözhe'őnek tarlja Mivel azonban az 
érdeklődés ébrentartása czé'jából nem tarthatnak a 
tűzoltóságok maguknak konvencziós gyujtogatót, a ki . 
megbatározott időközokbon tüzeket rendezzen, kell 
hogy készenlétóket és nélkülözhetetlea voltukat a leg-
kisebb baleset előfordulása  alkalmával is bizonyítsák. 

Micd(n törvényhatóság tirü'etén legyen egy 
vármegyei (városi) tüzfelügyelő,  kinek a falusi  tüz-
felügyelők  legyenek alárendelve. A kínok kötelessége 
legyen többszöri körutak által a megelőző tüzrendé 
szet megfelelő  állapotáról, a tüzoltószerek jókarban 
tartásáról és a tűzoltóságok begyakorlottságáról meg-
győződést szerezni. A belügyminisztériumban alko-
tandó tüzrendészeti osztály szakközege lenna az Orsz. 
Tűzoltó-Szövetség, melybe való belépés kötelező erő-
vel volna kimondandó. A szövetség azon rendelkezé-
sei, melyeket a belügyminiszter jóvá hagy, a tagokra 
nézve szintén kőtelező erővel bírjanak. Ezeu rendel-
kezések főleg  az egyöntetű szervezés, gyakorlás és 
felszerelésre  vonatkoznának. 

Ad punctum „felszerelés"  nem hagyhatom szó 
nélkül az egyenrubázat kérdését. Közismertek voltak 
ezelőtt 20-25 évvel a közderültséget keltő lószőr-
forgós,  sarkantyús, aranypaszomántos és lovassági 
karddal diszlekedő operette-tábornokszerü főparancs-
noki alakok. 

Az Országos Szövetség egyik érdeme, hogy 
sikerült roki nagy küzdelmek árán az egyenruháza-
tot egyszerűsíteni éi valamennyire egyöntetűvé tenni. 

Mindazonáltal nagyobb tüzoltó-ünnepélyek 
alkalmával, még ma is látunk telivér Lohengrineket, 
kik saját imponáló szépségük bámulatában nem ve-
szik észre, hogy uton útfélen  nevetség tárgyai és 
nevetségessé teszik a tűzoltó-intézményt magát is. 

* 

A megelőző tűzrendészet intézkedéseinek mind-
azon szabályokat kellene magában foglalnia,  melyek 
nagyobb tűzvészek keletkezését már eleve a lehető-
ségig kizárják 

Ilyen először is a tűzbiztos építkezés, ez alatt 
nemcsak az épület anyagát értjük, de azt is, hogy 
távolság és elhelyezésben miképp viszonylik a szom-
széd épületekhez. A meglevő sok zsuptetejü házat 
persze mind leromboltatni nem lehet, de igenis meg 
lehet akadályozni, hogy az uj épületek ne készülje-
nek tűzveszélyes anyagból. Megengedem, hogy egy 
modern község nem tesz oly költői benyomást a 
szemlélő kedélyére, mint egy ódon zsupfedele*,  fa-
tornáczo8 falucska.  De bármily szép dolog is a költé-
szet, a tűzrendészet terén nem volna helyén való 
neki egyéb vitális érdekeket alájarendelni. 

Második főpontja  a megelőző tűzrendészetnek 
a vizszerzés, vagyis gondoskodás arról, hogy a tűz-
oltóságoknak minden időben, de főleg  aszály idején 
elegendő mennyiségű viz álljon, könnyen hozzáférhető 
helyen rendelkezésére. A legkitűnőbben képzett tűz-
oltóságot is teljesen paralizálja a vízhiány. Eklatáns 
példa erre Gyöngyös, melynek kitűnően szervezett., 
jó hírnevű, jól felszerelt  tüzoltosága van — és még-
sem volt képes meggátoloi (>00 háznak elhamvadását. 

A tűznek óriási kiterjedése csakis a vízhiány-
nak tudható be. Ne sajnáljuk tehát a költséget 
ártézi kutak fúrására,  melyek alka'masak, hogy min-
den időszakban bőven szolgáltassanak vizet. Adjon 
a kormány kedvezményes olcsó kölcsönt aztézi kutak 
létesítésére és szaporítsa a furó-készülékeket,  hogy 
azokat a községeknek díjtalanul bocsáthassa rendel-
kezésére. 

A tüzesetek oka igen sok esetben gyermekek-
nek gyufával  való könnyelmű bánásmódja. A szülők 
elmennek hazuról, a gyermekeket otthon hagyják 
felügyelet  uélkül, kezük ügyéből csak az értékesebb 
holmit rakják vagy zárják el. Az értéktelen porté-
kát kivül hagyják, ezek közé tartozik a gyufa  is, 
hisz olcsó jószág az, egy krajezárért két paklit is 

adnak! Nem csoda, hogy még a szegény ember sem 
bechűli meg, hagyja heverni erre és arra, — igy 
kerül az könnyen a gyerekek kezébe, kik aztán 
végzetes szerencsétlenséget okozhatnak vele. 

A tüzfelügyelői  állások fizetései,  a tüzoltószerek 
beszerzésére adandó szubvencziók, artézi kutak fúrása 
stb. mind pénzbe kerül, ehhez alapot kell teremteni 
a közönség érzékeny megterhelése nélkül, erre 
kellene az országos tüzrendészeti alap. 

Ez jövedelmeit kapná : 1. a kötelezett tűzoltók 
váltságdijából, 2. a tüzrendészeti szábályok ellen 
-•''tők büntetéspénzéből, és 3. főleg  a tüzbizt03itó 

..mlatok díjbevételeinek öt százalékából. 
Ezen utóbbi dolog a külföld  majdnem minden 

államában már életbe lépett. Különösen a német 
birodalom államaiban 2—5 százalékot kötelesek a 
tüzbiztositó társulatok tüzrendészeti czélekra fizetni. 

És ez jogos megadóztatás is, mert minél na-
gyobb a tűzbiztonság, minél belterjesebben kezelte-
tik a tűzrendészet, annál kisebb koczkázattal dolgoz-
nak a biztosító társulatok. Ezzel szenaben azonban 
a kötelező tűzbiztosítást is életbe kellene léptetni, 
akkor a statisztika nem mutathatna olyan szomorú 
eredményt, mint például az 1903. évbeli, mikor is 
az ország tűzkára harminezhat millió korona volt, 
melyből biztosítás révén csakis tizenkét millió térült 
meg, tehát huszonnégy millió korona nemzeti vagyon 
ment tönkre. 

És mennyivel lesz még szomorúbb az 1904-dik 
év statisztikája! 

A létesítendő tüzrendészeti törvénynek az 
emiitetteken kivül továbbá még nagy súlyt kell 
fektetnie  a tűzoltói szakoktatásra. Azon törekvésnek 
kell dominálnia, hogy minél több egyén legyen a 
képzett tűzoltó. Mert hisz azt ma már, hála Isten, 
magyarázni nejű kell, hogy a tűzoltás olyan mester-
ség, mrlyet tanulni kell. Használjunk fel  minden 
módot arra, hogy a képzett tűzoltók számát sza-
porítsuk. A honvédelmi miniszter a csendőrség tan-
folyamain  ujabban szintén kötelezővé tette ezen 
tárgyat. A közös hadsereg és a m. kir. honvédség 
csapatait is betanittatják egyes helyőrségekben. 

A legénységgel, ha minden héten egy órát 
gyakorolnak, a czélt teljesen el lehet érni a nélkül, 
hogy a katonai kiképzés szenvedjen. 

Az eredméuy az lenne, hogy nagyobb tűzvé-
szeknél a katonaság szakszerűen és eredményesen 
közreműködne — és mi meg nem vetendő: minden 
kiszolgált katona mint tanult tűzoltó térne vissza 
községébe. 

Ha a felsorolt  indítványokon kívül sikerülne a 
közönségnek a tűzoltó intézmény iránt érzett közö-
nyét valami módon meleg érdeklődéssé változtatni, 
ugy, azt hiszem, a tűzrendészet főkérdései  megoldást 
találnának. 

A 1904-dik év óriási tűzvészei megmutatták 
tűzrendészetünk hiányait, minden érző magyar szív-
nek azon meggyőződésre kellett jutnia, hogy ez igy 
nem maradhat. 

Tennünk kell I 
Meggyőződésem, hogy Tisza István gróf  belügy-

miniszter teljesen méltányolja ez ügy nagy hordere-
jét és a kormány mielőbb az országgyűlés elé hozza 
a tüzrendészeti törvényjavaslatot, melynek terveze-
tét az Országos Tűzoltó-Szövetség már két év előtt 
kidolgozta és adta be a belügyminisztériumba. 

ÚJDONSÁGOK. 
Sz.-udvarhely, okt. 9. 

Meghalt valaki . . . 

Nem volt Caesar s nem akadt Antonius sem, 
hogy utolsó utján búcsúztassa. A göröngyök réme-
sen kopogva hullottak le koporsójára. A pap beszélt 
a jó fiúról,  a jó páráiról, &-6ehány tímber törülgette 
a szemét A ^ fakTól  'csendesen szállingózott le a 
megsárgult levél: az elmúlás szomorú képe. Csen-
desen, zajíalanul, szinte udvariasan tűnt el az élők 
sorából, mintha nem akart volna rossz érzést okozni. 

— Bocsánat! egy kis dolgom van oda  át s 
igeu megtörténhetik, hogy nem jövök vissza... Mintha 
ezt mondta volna.. Nagyon hozzá szokott, hogy ud-
varias legyen. S a mikor abban a szomorú házban 
az ő mesebeli víg élete egy komoly ponthoz jutott, 
azt hiszem, ha eszmélhetett volna, akkor se bánta 
a vég kezdetét. Élt ő életében jól és vígan eleget. 

Nem a nagy világ számára irom e sorokat, 
alá körnek volt ő még kisebb alakja. Keresem, 
kutatom, hogy mivel lett mégis feledhetetlen,  az a 
jó fiu,  az a nagy gyermek. És egyszerre megtalálom: 
nagy, nemes szivü, jó barát volt. Az ilyen alak 



olyan ritka, hogy szinte legendaszerü. Nem bántott 
meg soha senkit, mig őt mindenki bántotta. Én is, 
más is. Szent Sebestyén türelmével viselte a feléje 
repülő viczczek mérgezett nyilait, melyek néha ke-
servesebbek a valódi nyílnál. Ö maga mulatott 
rajta legjobban, mig befelé  vérzett a megsebzett 
lelke. A társaságban most már csak részvéttel be-
szélnek róla s mindenki sajnálja szomorú végzetét. 
Helye üres lett annál a hosszú asztalnál, melyhez 
annyi kedves óra emléke füz  valamennyiünket, s 
majd más elfoglalja  azt, de szivünkbe aligha éri őt 
e sors. 

Mig élt, azt mondták: senki,  mikor meghalt 
vettük észre, hogy valaki  volt. És ő mindenkinek 
volt valaki.  Ez pedig nagy dolog. L*iélt egy férfikort 
és nem bántott meg soha senkit, igy lett ő az a 
valaki, akit mindnyájan megkönnyeztünk. Nem a 
mi mulatságos, újdonsült felsőbb  tízezreinknek egjike 
volt s éppen ezért becsülték meg. 

Nem küldtem sírjára virágot, szedett ő életé-
ben magának eleget s talán éppen ez volt a vég-
zete. Nem oly kertben járt, melyet gondos kertész 
kéz ápolt, hanem künn a szabad mezőn, a hol min-
denkinek szabad. S ő az útszéli bojtorjánt is virág-
nak nézte. Igy tünt el élete. Megélvezte minden 
perez örömét; az élet keservét nem ismerte s mi-
kor már oda jutott volna . . . megsemmisült. 

Tisztes leány szemek nem sirtak utánna. Soha 
se tudott alakja lenni egy szépen kiszínezett bakfis 
álomnak, mint valami fényes  kardu hadnagy. Az ő 
élete polgárélet volt: olcsó örömek és gyors elmúlás. 

Mind könnyezünk csakugyan meghalt 
valaki . . . Szabó Kálmán. 

Kinevezések. Az igazságügyminiszter Halász 
Imre törvényszéki aljegyzőt jelenlegi alkalmazása 
helyén jegyzővé nevezte ki. — A pénzügyminiszter 
Duka  András nagykállói adóhivatali ellenőrt a szé 
kelyudvarhelyi adóhivatalhoz adóhivatali segéddé 
nevezte ki. — 

Víg Albert országos iparoktatási főigazgató  f. 
hó 4. és 5. napjain látogatást tett a helybeli ipari 
szakiskolában. Megvizsgálta az iskola belső ügyme-
netét. Részt vett az elméleti és gyakorlati előadá-
sokon. Távozásakor a tanártestületnek sikeres, buzgó 
működéséért meleg elismerését fejezte  ki. 

Félszázalékos megyei pótadó. \ folyó  évi októ-
ber hó 13-án összehívott II rendes közgyűlés első 
tárgyát a tiszti nyugdíj 1905. éú költségvetése s 
ennek kapcsán a mutatkozó hiány fedezésére  V* 
(egy fél)  százalék pótadónak névszerinti szavazással 
való kivetése iránti határozat fogja'képezni.  Ugyan-
ezen közgyűlésen a már megszavazott 3°/0-os me-
gyeházépitési pótadónak az 1905. évben leendő kive-
tése és behajtása iránt is fog  előterjesztés tétetni. 

Nöegyleti fillórestélyek.  A Jótékony Nőegyesü-
let fillérestélyeit  november hó második felében  kezdi 
meg. Az estélyek jövedelmét, mint eddig is a városi 
szegények felsegélyezésére  fordítja.  Az estélyek egész 
húsvét nagy hetéig minden szerdán este 7 órakor 
kezdődőleg megtartatnak. A fillér-estélyek  rendezé-
sében azt az ujitás hozta be a választmány f.  hó 
2-ikán tartott ülésében, hogy az idén a választmányi 
tagok mindenike; ha csak valami fontos  körülmény 
nem gátolja, rendez fillért.  A szokásos tea-estély meg-
tartását decz. hó 10 re tervezi az egylet. 

Esküvő- Ttgnap, szombaton, vezette oltárhoz 
Dr. Pass Lajos fiatal  tehetséges ügyvéd Fersián 
Erzsikét, Persián János nagykereskedő és neje Zaka-
riás Katinka leányát. 

Heltai Ferencz megyénkben. Heltai  Ferencz 
az oklándi kerület országgyűlési képviselője f.  hó 
4-én, kedden reggel városunkba érkezett, honnan 
egy pár órai időzés után kerületébe, Homoród-
oklándra utazott. Szerdán Seabady  Tivadar főszol-
gabíró kíséretében kerületének mintegy 10—15 köz-
ségét látogatta meg, míg 6-ikán a főszolgabíró  és 
Benedek  Imre ny. főszolgabíró  társaságában Hévízre, 
az ott idéző Gróf  Haller  János főispánhoz  rándult 
át. Tegnap szombaton az erdővidéki községekben tett 
látogatást Dániel Lajos nagybirtokos társaságában. 
Beszámolóját ma vasárnap módja el Homoródoklán-
dou, mely iránt általános nagy az érdeklődés. 

Egy meg nem felebbezet  városi határozat. 
Székelyudvarhely város képviselőt estületi határozatai 
tudvalevőleg arról nevezetesek, hogy mindig akad 
egy-két ember, aki egyikkel-másikkal nincsen meg-
elégedve, valóra válása esetén a város tönkrejutását 
látja benne, s ezt mrgakadá'yozandó, megfelebbezi, 
megfclebbezi  egyszer, kétszer, egész a végtelenségig. 
Bizony, igy már igen sok életrevaló városi ügy ment 

az enyészetbe át, noba annak meghozatalánál a köz-
gyűlés nagy többségét lázas izgatottság fogta  el, s 
megvalósulásától sokat remélt. Nem akarjuk egész a 
merő véletlennek tulajdonítani, hogy a város villa-
mos világítási ügyét ez alkalommal nem látjuk a 
törvényhatósági közgyűlés tárgysorozatán, ahová meg-
felebbezés  esetén került volna. Azonban legyen ez a 
véletlen dolga, akár a jóindulaté, akár pedig a 
felebbezési  terminus elfeledéseé,  tény az, hogy a városi 
közgyűlésnek a villamos világítás ügyébeu hozott 
határozata jogerős. De hát tulajdonképpen igy is van 
rendén. Székelyudvarhely város, amint már azt volt 
alkalmunk egész részletesen kifejteni,  Seakáts  polgár-
mester tervezete szerint oly olcsó villanyvilágításhoz 
jut, amilyeunel ma nap Magyarországon egyetlen 
város sem dicsekedhetik, és amelynek el nem fogadása 
esetén méltán érte volna gáncs a képviselő-
testületet. Nincs kétségünk, hogy a közgyűlésből a 
szerződés tanulmányozására és megkötésére delegált 
bizottság a bemutatott terveket és költségvetéseket 
beható vizsgálat után elfogadandónak  véleményezi, 
s a kölcsön felvétele  iránt a lépéseket oly időben 
teszi meg, hogy az a városi közgyűlés által akként 
legyen elfogadható,  hogy az építkezések már a jövő 
tavaszon megkezdhetők legyenek. 

Tanulmányut. Strohoffer  Béla szakiskolai mű-
helyvezető szaktanár félévre  szabadságoltatott, hogy 
a kői part és a szobrászatot Olaszországban tüzete-
sen tanulmányozhassa. Strohoffer  tanulmányutjára 
már el Í3 utazott. 

Számonkérőszék. Udvarhelymegye közigazgatá-
sát f.  hó 6-ikán vette vizsgálat alá a számonkérő-
szék Hollaki  Arthur főispán  elnökiette alatt. Ugy 
az alispáni hivatalban, mint az árvaszéknél a lehető 
legnagyobb rendben talált mindent és teljesen meg 
volt elégedve a vizsgálat eredményével. 

Esküdtbirák kisorsolása. A helyi kir. törvény-
széknél m. hó 19-én sorsolták ki a folyó  évi II. 
ülésszakban birói funkeziót  teljesítő esküdteket. A 
kisorsoló bizottság elnöke Dr. Voith  Gerő volt; tagjai 
voltak Demény Ferencz és Dr. Göllner  Béla törvény-
széki bírák. Kisorsoltattak rendes  esküdtekké:  Bakk 
Albert kisbirt., Biró Mihály nagybirt., Bálint György 
timár, József  Dávid kisbirt., Pá'fi  György foldbirt., 
Dr. Török Albtrt ny. főispán,  Balázsy Sándoi nagy-
birt., Barabás Jenő tanár, Benedek József  kisbirt., 
Lőrincz János kisbirt., Gagyi László kisbirt., ifjú 
Ambrus János kisbirt., Haberstumf  Károly építész, 
lstváifi  Domokos kisbirt., Nagy Jáuos czipész, Spa-
nyár PA1 tanár, Sebestyén Mózes kisbirt., Biró Mi-
hály kisbirt., Jákobi János kisbirt., Dr. Nagy Samu 
ügyvéd, Solymossy Endre tanár, Sándor Mózes ny. 
tanfelü.,  Gábos József  felső  kisbirt., Félegyházi Antal 
tanár, ifjú  Pap Pál kisbirt., Ferenczy Istváu ven-
déglős, Végh Gyula kisbirt., Dr Kovácsy Albert ügy-
véd, Benczédy Ferencz kisbirt., Kötele3 István kis-
birtokos. — Helyettes  esküdtek:  Szentpétery Gergely 
kereskedő, Kassai Gyula kordoványos, Kovács Domo-
kos fazakas,  Fiórián Kristóf  kereskedő, Mészáros 
Lajos fodrász,  Pap Gergely szeszfőző,  Tóth József 
kéményseprő, Dr. Pál Eruő ügyvéd, Simó János kis-
birtokos, Reiner János mészáros. 

Halálozások. Dr. Köpeczi Bocz Józsefué  szül. 
Berna Hermina, Dr. Bocz nagjenyedi főorvos  neje 
f.  hó 6-ikán, életének 53-ik, boldog házasságának 
23-ik évében elhunyt Nagyenyeden. A megboldogult-
ban Fejes  Áronné szül. Bocz Irma és Bocz Endre 
m kir. számvevőségi tiszt mostoha anyjukat veszítet-
ték el. A megboldogultat 7 én helyezték nagy rész-
vét mellett örök nyugalomra Nagyenyeden. 

Bartha Gábor szolgabírót súlyos csapás érte: 
édesanyja özv. Bartha Domokosné szül. Bokor  Borbára 
életének 48-ik, özvegységének 7 ik évében, hosszas 
szenvedés után f.  hó 8-ikáu megszűnt élni. Temetése 
ma délután 3 órakor lesz a farczádi-ut  12. sz a. 
lakásáról. Halálát fia  Bartha Gábor szolgabíró és 
neje Koncz  Mariska, két unokája és számos rokon 
siratja. 

Hargita gyöngye. Oláhfalutól  négy kilométer 
távolságban a Vargyaspataka mellett mocsaras, 
posványos hely közepében buzogott fel  ősi idők óta 
egy kis forrás.  Szerényen húzódott meg hínár leple 
alatt, mig végre nyugtalan siculus kezek meg-
zavarták ősi nyugalmát, kivették vadregényes el-
hagyatottságából, czivilizált betonburkolatu kőpübe 
kényszeritették Nem szereti benne. Buzogva tőr 
elő a föld  méhéből, hangosan hánykolódik böitöné-
btn. A kies völgyet minden oldalról sürü erdők 
veszik körül, melyek között festői  sziklacsoportok 
kandikálnak elő. A völgyet körülvevő magas hegy-
lánczok csak délnek engednek szabid kilátást. Enyhe, 

portól és széltől mentes levegője a klimatikus gyógy-
hely minden követelményét kielégítik. Vizét dicsérni 
felesleges,  azonos a „Seltersu-szel. Dániel Károly és 
Lántzky  Sándor tulajdonosok meghívására f.  hó 2-án 
egy kis társaság rándult ki az uj borviz meg-
tekintésére. A meghívottak közül megjelentek : 
Hollaki  Arthur főispán,  dr. Damokos  Andor alispin, 
dr. Válentsik  Ferencz, dr. Demeter Lőrincz, Szabady 
Tivadar, Fás  Gyula, Diószegliy  Sámuel, Szabó 
Nándor, Dorner Béla, Péchy Jenő, dr. Török  Pál, 
dr. Bosenbaum Pal, Lintzky  József,  ifj.  Lántzky 
Sándor, Pap Albert, Bukó  Károly, Balázs István, 
Mihály  József.  A verdének rendkívül jól érezték 
magukat, sokáig gyönyörködtek a látottakban s késő 
este azon tudatban indultak hazafelé,  hogy a Hargita 
Gyöngye diadalmason fogja  megállani helyét a világ-
versenyben, dicsőségére a székelyeknek. 

Papválasztás. A bágyi ev. ref.  egyház okt. 2-án 
tartott gyűlésében Kónya  Kálmán most végzett 
fiatal  papot, a kollégium h. vallástanárái éa társa-
dalmunk előnyösen ismert jeles műkedvelőjét hívta 
meg lelkészének. 

Állandó választmányi ülés. A törvényhatósági 
bizottság közgyűlésének póttárgysorozatát az ánlladó 
választmány f.  hó 5-én tárgyalta le. Legérdekesebb 
pontjai voltak Danid  Gábor v. b. t. t. orsz. gyül. 
képviselő indítványa a székelyudvarhely—héjasfalvi 
h. é. vasút államosítása tárgyában, és Damokos  An-
dor alispán indítványa, a katonaságnak a tűzoltásra 
való kiképzése tárgyában. Mindkét inditványnyal 
lapunk hasábjain bővebben foglalkozunk. 

Az udvarhelyi ev. ref.  egyházmsgye folyó  hó 
3-án tartotta meg őszi rendes közgyűlését Székely-
udvarhelyen, a tagok élénk érdeklődése és Péter 
Károly esperes elnöklete mellett. A gyűlést is-
tentisztelet előzte meg, melyen Bedö  Ödön, cse-
kefalvi  pap mondott imát. Péter  Károly esperes 
megnyitó beszéde következett erre, melyben rámu-
tatott a ref.  egyházban, egyházkerületben és egyház-
megyékben felmerült  nevezetesebb eseményekre. 
Különösen fontosnak  jelezte, hogy a ko. mány fel-
vette programjába az 1848. évi XX. tr. végrehajtá-
sát. Mert ez által, ha nem is épp n most, de mégis 
egykoron ki fog  elégíttetni a protestánsok jogos kí-
vánalma. Különösen az egyházi adózásra nézve lesz 
e törvény végrehajtásának nagy jelen'ősége. Az 
esperesi jelentés hü képét tárja fel  a téuyleges egy-
házi állapotoknak. Általában szép rond és buzgó 
vallásos élet uralkodik az egyházmegyében. A hívek 
buzgón látogatják a templomokat mindenük. Neveze-
tes határozata volt a gyűlésnek az, hogy a kolozs-
vári theologiai intézet fentartására  kivetni szándé-
kolt, lélekszám után 2 fi  léres egyháziadót nem 
szavazták meg. E*y ürességben levő al-gondnoki ál-
lásra kijelöltettek : Nagy  Sámuel ügyvéd, Máthc  Pál 
birtokos, Molnár  Károly tanár, A főjegyzői,  szám-
vevői, péaztárnoki jelentések tudomásul vétele utín, 
egy néhány kissebb ügyet intézett el a közgyűlést 
mire véget ért. 

Korcsolyaegyleti gyűlés- A Székelyudvarhelyi 
Koicsolyaegylet tegnap délutánra összehívott köz-
gyűlése, miután a tagok az alapszabályokban előirt 
számban nem jelentek meg, nem volt megtartható. 
A közgyűlés f.  hó 30-ikán vasárnap délelőtt 11 óra-
kor lesz megtartva a megyeház kistermében, midőn 
a határozatok a megjelentek számára való tekintet 
nélkül meghozatnak. 

Ujitás az anyakönyvvezetósben. ügy a belügy 
minisztériumban, mintáz igazságügyminiszteríumban 
most dolgoznak az 1904 évi XXXVI. törvényezikk 
végrehajtására vonatkozó utasításon. Eí az uj tör-
vény, mely az állami anyakönyvvezetést a kis- és 
nagyközségekben a községi és körjegyzők rendes 
munkakörébe utalja, a mennyiben minden nagyköz-
ség és minden körjegyzőség egy-egy anyakönyvi ke-
rületet alkot a jegyzőség ugyanazon székhelyével, 
1905. január 1 én lép életbe. Az uj törvény további 
legjelentősebb újítása, hogy mig eddig az anyaköny-
veket jegyzőkönyvalakbau vezették, ezentúl a sokkal 
egyszeiübb tubríkás rendszer lesz kötelező és ez 
által az anyaköuyvvezetó napi munkájv jelentékenyen 
apadni fog. 

Elhunyt képviselő Lázár Menyhért a gyergyó-
szentmiklósi kerület országgyűlési képviselője hétfőn 
GyergyÓ8zentmiklÓ80n meghalt. Lázár Monyhért 
1842 ben Gyergyószentmiklóson született. 1 kóláit 
Csiksomlyón és Székelyudvarhelyt; a jogot pedig 
Budapesten végezte. '1868-ban szülőföldjén  ügyvédi 
irodát nyitott, s jelentékeny részt vett a közügyek-
ben ; törv.-hat. és a közigazgatási bizottság tagja, 
hitközségi főgondnok,  róm. kath. stálu-gyülési tag 
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és a kaszinó elnöke volt. Tizenhat évvel ezelőtt 
Csikvármegye m^gánjavainak igazgatójává választot-
ták. Mint orsz. képviselő a szabadelvüpárt híve volt. 

Az országos vásár. A 4-ikénj tartott országos 
vásár nagy közönséget gyűjtött össze városunkba. 
Az egyes kereskedések egész nap nagy forgalomnak 
örvendettek, azonban sátrak közül csakis a ruhások-
nak volt jó vásárjuk. Az egyes iparágak nagyon is 
megérezték a szükesztendó pénzhiányát. 

Kedvezményes utazás a székely kiállításra. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara által 
október 23-tól 31-ig rendezendő kerületi iparos se-
segéd és tanoncz munkakiállitás meglátogatására 
utazó iparosok, segédek és tacouczok — mint kö-
zöltük — féláru  vasúti jegyeket válthatnak. Mint-
hogy a kedvezményes jegyek váltására szóló iga-
zolványokat közvetlenül a kamara fogja  kiállítani, a 
jelentkezési határidő október 15 éig megnyujta'ott. 
Mindazon iparosok, segédek és tanonczok, kik Ma-
rostorda-, Csík-, Háromszék és Udvarhelyvármegyék 
területén laknak, az ipartestület, társulat, vagy 
iparos tanoncziskolai igazgatóság utján a jelzett 
időig a kamarának jelentsék be látogatási szándé-
kukat. A később folyamodók  utazási kedvezmény-
ben nem részesülnek. 

Az utmesterekért. A Vármegyei Tisztviselők 
Országoj Egyesülete köriratot intézett az összes 
vármegyei törvényhatóságokhoz a törvényhatósági 
utmesterek helyzetének javitása iránt s illetve, hogy 
ezek a megyei alnalmazottak is besoroztassanak a 
XI. fizetési  osztályba. 

Katonák mint tűzoltók. Többször szóvá tettük 
már hogy a katonák aktiv részt vegyenek az 
esetleges tüz lokalizálásában. Ennek a kívánság-
nak a teljesítése abban a látszólagos akadályba üt-
között, hogy a katonai szabályok szerint olyan mű-
ködésben, amely a katona életét koczkáztatná, jele-
sen : az égő épületrészek bontásában, a lángok 
közelébe való férközésben  stb. a katona nem vehet 
részt. Ez az akadály azonban nem akadály, mert a 
katonák szolgálatát a tűzoltóság főleg  a fecskendő  és 
Bzivattyuk körül alkalmazná. Azonban a mult év 
végén a kolozsvári csapattest parancsnoka e tekin-
tetben úttörő munkát végzett, amennyiben az ottani 
katonáknak a tűzoltás terén való kioktatását elren-
delte. Hogy ez általánossá váljon, mint értesülünk 
dr. Damokos  Andor alispán a 13-iki közgyűlés elé 
indítványt terjeszt elő, hogy a törvényhatóság a 
községek és rendezett tanácsú városokban elhelyezett 
katonaságnak a tűzoltás czéljaira való igénybe vétele 
iránt a kormányhoz feliratot  és a képviselőházhoz 
kérvényt intézzen é3 ezt pirtolás végett az összes 
törvényhatóságokhoz megküldje S?mmi kétségünk 
sincs aziráut, hogy ez életrevaló indítványt, mely a 
közóhajnak megfelel,  a közgyűlés örömmel teszi 
magáévá, s annak végrehajtása elől a hadügyminisz-
ter sem fóg  elzárkózni. Ennek az újításnak az az 
előnye is meg lesz, bogy a katonák a polgári életbe 
vísszatérva, szükség esetén nagy hasznára lesznek 
polgártársaiknak. 

Üzlet áthelyezés. Virágh  József  női- és férfi 
divatüzletét, november hóban a piacztérről a Kossuth-
utczába, a Pálffy  Károly tanár ur házában levő 
üzlethelyiségbe helyezi át. 

Váradi Antal ifjúsága.  A „Kisfaludy-társasag"  és a „Petófi-
társasáe" rendes havi ielolvasó-üléseinek egyik legvonzóbb szama 
az utóbbi időkben Váradi Antal-nak, a kiváló poétának felolva 
sása volt visszaemlékezéseiről, és ifjúkori  élményéiről. Minthogy 
ezek a végtelenül kedves remiuiscenciák, Varadi ífjus&ganak 
érdekes epizódjai és az a gyönyörű pályafutás,  mely az egy-
kori pécsi diákot az ország leghirnevesebb poétái közé emelte, 
a magyar olvasóközönség előtt teljesen ismeretlenek legkitű-
nőbb képes hetilapunk, az „Ország-Világ', amelynek Varad. 
Antal és Dr Falk Zsigmond a szerkesztői elhatározta, hogy 
Váradi Antal ifjúkori  biográfiáját  közölni fogja.  Most megjelent 
októberi első számában meg ÍB kezdi ennek közlését „Ifjúsá-
gom" czimmel. A magyar olvasóközönság bizonyára époly sze-
retettel fogadja  ezeket a dolgokat, mint a felolvasó  ülések elo-
keö közönsége. Az „Ország-Világ"-nak ugyanezen száma ké-
pekben és tartalomban egyaránt pompás Sok novella és vers, 
két regény, számtalan érdekes, aktuális kép teszik a lapot vál-
tozatossá és becsessé. Egy czikket is olvasunk az „Orszag-
Világ' eme számában airól, hogy ez a kitűnő újság most ün-
nepli fennállásának  25 éves jubileumát, amely alkalomra gyö-
nyörű páratlanul fényes  kiállitáfú  és tartalmú Almanach-kal 
fogja'  karácsonykor előfizetőit  megajándékozni. Ajánljuk az 
, Orszíg-Világ' -ot miudenezetre olvasóink meleg szeretetébe és 
pártfogásába 

Három új regény jelében kezdi meg Herczeg Ferencz 
laoia az Ui Idők az október—deczemberi évnegyedet. Az elsőt 
Gárdonyi Géza irta, a másodikat Zöldi Márton, a harmadikat 
egy dán poéta: Etlar Cárit Ugyanabba a s z á m b a írtak meg 
novellát Hirczeg Ferencz éz Albisy Katalin, költeményt Cóbel 
Minka és Harsányi Kálmán, továbbá különböző irányú czikke-
ket • Lyka Károly Malonyay Dezső és Szerb Zsigmond dr. \ an 
ennik a szí.innak egy gyönyörű szines műmelléklete: üteorgrr.dy 
Antal „Utólsó Virágok'- czimü képe, továbbá képek Herkom-
mer Lotz Károly és Kaulbach Fe.encz ecsetjéből, nemkülönben 
eev 'sereg megrajzolt aktuálitás. Az évnegyed kezdete legjobb 
alkalom megismerkedni az Uj Idők szellemével és iranyávai. 
Aki ezt óhajtja, annak a kiadóhivatal (Andrássy út 10) kíván-
ságra ingyen küld mutatványszámot. Előfizetés  ára negyegevre 
4 koroua 

KÖZGAZDASÁG. 
Székelyudvarhely, okt. 7. 

A gazdasági egyesület választmánya folyó  hó 
8-án d. e. 11 órakor a vármagyeház kistermében 
ülést tart, mplyre a választmány tagjait ez uton is 
meghívja. Tárgysorozat: Folyó ügyek. 

Borital- és húsfogyasztási  jogok bébeadása. 
A székelyudvarhelyi kir. pénzügyigazgatóság a na-
pokban tette közhírré, hogy a bor- és husfogyasztási 
adótörvények és szabályok hivatalos összeállításában 
foglaltak,  valamint az 1902. évi XV. t.-cz. érteimé-
bén Udvarhelymegye Zetilaka, Homoród-Almás Ho-
moród-Oklánd, Bordo% Csöb, Kis-Solymos, Nagy-
Solymos, Korond, Parajd, S'.ékelykeresztur, Sz. Deme-
ter és Sz.-Míklós községek területén a borital -és husfo-
gyasztási adóbeszedési jog ezt n pénzügyigazgatóságnál, 
valamint a kerülethez taitozó m kir. pénzügyőri ható-
ságoknál részletesen is megtudható árverési Mtételek 
szerint az 1905. évre nyilvános árverés utján f.  hó 
24-én 9 órakor az igazgatóság helyiségében, bérbe 
adatik. A községek, mint jogi személyek, a kikiáltási 
ár beigérése mellett, az árverést megelőzőleg hat 
nappal az árvevésre kiirt adónemek beszedési jogát 
megválthatják. Árverezni szándékozók, az árverés 
megkezdése előtt, a kikiáltási ár 10%-át készpénz-
ben vagy óvadékképes értékpapírokban, bánatpénz-
zül letenni kötelesek. írásbeli ajánlatok szintén elfo-
gadtatnak. Az árverés megkezdése után Írásbeli aján-
latok nem fogadtatnak  el. Bérlők az általuk bírbe 
vett községekben, csak azon esetre tarthatnak a la-
kosfág  számarányához mérten 1, 2, esetleg 3 ital-
mérési engedélyre igényt, ha az általuk megajánlott 
évi bérösszeg 1000 koronát meghalad. Oly községek-
ben, melyeknek évi bére 1000 koronát meg nem ha-
lad, ily italmérési engedélyek a bérlet tartamára csak 
akkor lesznek kiadhatók, ha azok az italmérés^k 
létszámába betudhatok. 

Az oklándi állatkiállitást elhalasztják. A Gazda-
sági egyesület ez u on tudatja, hogy a folyó  hó 10 
ére hirdetett homoródoklándi tenyészállatk á'litás a 
fellépet  száj és körömfájás  miatt bizonytalan időre 
elha'asztatik, de a lókiállitás és díjazás minden kö-
rülmények köiött megtartatik. 

A szólásszabadságot csak parancsoló szükség 
esetén szabad korlátozni, másrészt nem szabad 
a Ház sorsát kis csoport szeszélyének kitenni. 

Tudom, hogy ebben vadul meggátolni akar-
nak, de remélem a nemzet uagy többsége a 
Házban mellettem lesz. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája. 

Sz. 4499—1901. vh. 

Árverési hirfletmény tivonat. 
A székelykereszturi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a maros-
vásárhelyi koronás takarék-szövetkezet végrehajtató-
nak Birton István s társa végrehajtást szenvedők 
elleni 1400 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végre-

'tási ügyében (a székelykereszturi kir. járásbíróság) 
-erületén levő a cőbí 55. sz. tjkvben foglalt  94, 95, 
171, 191, 264, 269, 364/a, 513, 553, 554, 558, 555, 
564, 587, 629, 678, 772, 792, 793, 796, 880, 893, 
894, 1073, 1180, 1181, 1256, 1350, 1370, 1387, 1390, 
1539 hrsz. ingatlanokra egy tömegben 3530 kor. a 
csőbi 79. sz. tjkvben 262, 301, 333, 334, 981, 982, 
991, 992, 1262, 1381, 1382, 1384, 1495, 565, 1257, 
1193/,, 11937,, 556/4, 657/4 hr. a. ingatlanokra egy 
tömegben 882 kor. kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1904. évi 
október hó 21-ik napjan délelőtt 9 órakor Csób köz-
ség házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni 
fognak 

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

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Székelykeresztur, 1904. szeptember 7-én. 

Teres , 
kir. albiró. 
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TAVMATOK. 
Budapest , okt. 8. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

Tisza István nyiltlevele. 
Tisza István gróf  miniszterelnök, mint az 

ugrai kerület képviselője nyiltlevelet intézett 
választóihoz, melyben visszatekint a lefolyt  par-
lamenti évre. 

A mult parlamenti évben — ugy mond, a 
király olyan kezdeményezést tett a katonai re-
formok  dolgában, mely a magyar nemzet diada-
lát jelenti. Majd igy folytatja: 

— Sikerült megtalálnom a kivezető utat, 
oly reformokkal,  melyek a nemzet régi vágyait 
teljesítették. Rátér a kiegyezés előtti időre és 
azt mondja: A királyt idegen tanácsosok vet-
ték körül, de megszületett a kiegyezés, a mely 
a hadsereg egységét, annak szervezetét és a 
vezényleti nyelvet a királyi jogok közé sorozta 
azon ideig, a mig az uralkodó önként elrendeli 
annak a megváltoztatását. A közbeeső időt szel-
lemi és erkölcsi gyarapodásunkra használtuk fel. 
De kitört az obstrukció, melyből sikerült nor-
mális viszonyokat teremteni és a nemzet erköl-
csi életét rehabilitálni. 

De mégis ingatag alapon áll a parlamenti 
élet. Bármely kicsiny parlamenti csoport meg-
állíthatja annak működését. A szólásszabadságot 
nem szabed koczkáztatni, de uem szolgálhat az 
egv pár ember szeszélyéuek sem. Az önfenntar-
tási ösztön azt parancsolja, hogy ezen segítsünk 
Anarchistikus elemek, akik saját jelentéktelen-
ségüknél fogva,  csakis az ilyen zavaros állapotok 
mellett tudnak érvényesülni, nem lehetnek tag-
jai a parlamentnek, azok onnan kiszoritandók, 
hogy a képviselőház azzá legyen ami volt a 
múltban, a tudás és szellemi képesség parla-
mentjévé. 

A parlamenti rend igen laza alapon nyug-
szik, mivel bármily kis fegyelmezetlen  csoport 
is képes a házrendet megakadályozni. 

Büntetendő könyelmüség volna a mostani 
csendet fel  nem használni s a parlamenti rendet 
biztos alapra fektetni. 

WILHEIM IGNÁC 
MERNOK 

BUDAPEST, VIII., Kender-utca 6. sz. 
Elvállal minden néven nevezendő föld-
mérést, térképezést, birtokrendezést. 
Továbbá megegyezés szerint vasúti nyom-
jelzéseket szabványos és keskenyvágányu 
• • vasutak részére keresztül vezet. • • 
Birtokbecsléseket, szabadalmak kiesz-
közlését és értékesítését jutányos díjazás 

ellenében végez • • • • • • • • • 

5ziVcs a ján la tos t a íennti cimrc Kéri. 

Kereskedők, 
Kereskedő segédek, 
K i s - k e r e s k e d ö k , 
kik ügyes-bajos dolgaikban, 
u. m. : adó, tőzsde, ital-
mérés, hadmentesség, vitel-
dijak, illetékek, díjszabá-
sokban tanács nélkül saját 
tájékozottságukra vannak 
utalva, saját érdekükben 
rendeljék meg a Magyar 
Kereskedők Zsebnaptá-
rát 1905. évre. Ara 2 ko-
rona (bélyegben is beküld-
hető.) Tartalmazza az al-
kalmazottakra vonatkozó 
törvényeket és értelmes 
magyarázatokkal felsorolja 
a kereskedőket érdeklő ösz-
szes törvényeket és hasz 
nos tudnivalókat. — Czim: 
Nagy Sándor nyomda 
igazgató Pécs. 



Csak 5 korona 
4 ' / 4 kiló (körülbelől 50 darab) kevéssé megsérült 

enyhe, finom 

PIPERE-SZAPPAN 
rózsa, l i l iomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin és 
gyöngyvirágból szépen összeválogatva. A pénz előze-

tes megküldése, vagy utánvéttel küld i : 
S C H E F F E R D . S Á N D O R 

B u d a p e s t , VIII. ker., Bezerédy-u'cza 3. szám. 

LCO n u i i a c y 11 

W . - 0 5 

A Rlchter-fóle 

Llniment.  Caps. m i 
Horgony - Pala • ExpeUer 

egy régi kipróbált háziazer, a mely 
s i r több mist 33 óta nxv-
Mslurtbadönaoléeftl  alkalmaatatik 
kéuvtatttí. csúuJ éa MfhikukkL 
TntM Silányabb atáazatok miatt 

kivásárláskor ávat*sak le-
gyük éa csakis eredeti üvegeket 
dobosok baa a „HtrfMf  " védjagygyai 
éa a JkMtr" aaéoaKyaéaaal to«d-
j—k «l - w T T l k . éaTk. 
árbaa a taaéabb gyégyeeetiártae 
kaphat*. Kraktár: T&rök 
J ó z s e f  BégjmmémmU 
B u d a p e s t e n . „ 

• Elctler  F.Aá.ts  Mm, 
CIÚI él kir. u4»«rt ••UlMk. 

Rudolatadt 

r ^ . . a m e r i k a i g y o r s f ó z ö v a g y ; n o . v p n 

L g y h á z t a r t á s i m é r l e g ' " ö j 0 1 1 ' 
Mesésen olcsó árak mellett küldöm szét tulhalmozott raktáram 
ból világhírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 

tnexiKdi ezüst-áruimat 
és pedig: 

ti dib mtxikói ezüst asztali kést, 
6 , , , evővillát, 
6 » , , evőkanalat, 

12 , , , kávéskanalat, 
ti , kiváló desszertkést, 
6 , kiváló dessertvillát, 
1 , mexikói ezüst levesmeritő kanál, 
1 , mixikói ezüst tejmeritő, 
2 , eleg. szalon asztali gyertyatartót 

46 drb ö ™ 6 frt 50 krajczár. 
Minden megrendelő ezenkívül jutalomképen egy amerikai gyors-
főzi  vagy szavatosság mellett gyorsan működő 121/, hordké-
pességü háztartási mérleget kap teljesen díjtalanul. A mexikói 
ezüst egy teljesen fehér  fém  (belül is), melynek tartósságárt 
25 évi jótállást vállalok. SzétküldéB a pénz előleges beküldése 

esetén vagy utánvéttel történik az európai raktárból 

S C H E F F E R D . K Á N D O B 
B u d a p e s t , T I I I . . B e z e r é d y - n t c z a 3 . s z . 

SCHICHT-SZAPPAN 
. S z a r v a s " v a g y „Kulcs" 

j e & y g y © 1 ' 
A l e g j o b b , l e g k i a d s a b b , s i g y a l e g o l c s b b s z a p p a n , m i n d e n á r t a l m a s k e v e r é k t ő l m e n t . 

M I N D E N Ü T T K A P H A T Ó . 
A v é t e l n é l t e s s é k v i g y á z n i , h o g y m i n d e n d a r a b o n a S c h i c h t - n é v s a f e n n t l á t h a t ó 

k é t v é d j e g y r a j t a l e g y e n . 

Világhírű 
a p r í m e n " festészeti  műintózet, 

v n t l \ U n U a kiválóan sikerült 
életnagyságú arczképeiről, melyeket elismert 
művészek által készíttet. Számos (kir. köz-
jegyző által hitelesített) elismerőlevél a világ 

minden tájáról. 
F . I s A r a n g u k é p e k á r a i : 

Olaj-, aquarell- és pastellfestésben  fénykép 
után 48—63 cm. nagyságban ára 20 korona. 

Legfinomabb  kivitelű Blom-, Plat in- és kréta-
rajz ára 5 korona. 

R é s z l e t e s á r j e g y z é k b é r m e n t v e . 
Egy életnagyságú nagy képet készítünk 
mindenkinek t e l j e s e n i n g y e n , ha ré-
szünkre 3 rendelést szerez, és azokat egyen-

kint vagy egyszerre beküldi. 

Rekord 
f e s t é s z e t i m ü i n t é z e t 

B u d a p e s t , V I I . , B o t t e n b i l l e r - u . 4 6 . 

| Dupla villany delejes | 

c 

K e r e s z t 

T»g  J D R.G.M. 88503. 
gyógyit, lelüdit jótállás mellett: köszvény, 
reuma, asthma (nehéz légzés) álmatlanság fül-
zúgás, nehéz hallás, epilepsia (eskór), ideges-
ség. étvágytalanság, sápkór. fogfájás,  migrén, 
ehetetlenség, Influenza,  valamint minden ideg-
betegségnél. Azon beteg, aki 88503. sz. ké-
szülékem által legfeljebb  45 nap alatt meg 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét. 
Ahol már semmi sem használt, ott kérem az 
én készülékemet megkísérteni, meg vagyok 

győződve, készülékem biztos hatásáról. 

A nagy késaülék  ára 6 korona, 
idült betegségeknél alkalmazandó. 

A kis készülék  ára 4 korona, 
könnyebb betegségeknél alkalmazandó. 

A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel 
vagy előleges fizetéssel  bel- és küllőid részére 

Scheffer  D. Sándor 
B u d a p e s t , V I I I . , B c z e r é d y - u t c z a 3 • G y á r : N Y E R G E S - U J F A L U ( E s z t e r g o m m . 

„ V Ö C L A B R U G K ( F e l s ő - A u s z t r i a . 
S ü r g ö n y c z i m : E t e r n i t , B u d a p e s t . 

T e l e f o n 1 2 - 9 2 . 

tmnn-nu ASBEST-CEMENT 
m r P A L A - w 

I I A T S C H E K L A J O S s z a b . 

Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tetö-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 i -
E l s ő r a n g ú r e t e r e n o i á k . — J á t á l l á s . — É v i g y á r t á s 1 5 0 0 k o c s i r a k o m á n y . 

Sz. 3 8 2 3 — 9 0 4 . 
k. i. 

Hirdetmény. 
É g e község korcsma háza és szatócs üzlet helyisége 1 9 0 5 évi j a n u á r hó 1- tő l 

kezdődőleg 3 évre , vagyis 1 9 0 8 évi j a u u á r hó l - i g , ny i lvános á rverésen , a legtöbbet Ígé-
rőnek bérbefog  ada tn i . 

Haszon bérlő i ta lmérés i engedé lyre s zámi tha t 
A z á rverés É g e község házáná l f.  évi n o v e m b e r hó 5 . n a p j á n fog  m e g t a r t a t n i . 

K i k i á l t á s i á r 2 5 0 korona mely összeg 10 száza lékát , á rverezn i ó h a j t ó k az á rve ré s 
megkezdése e lőt t le tenni t a r t oznak . 

A z árverés i feltételek  É g e község házáná l a hiva ta los órák a l a t t meg t ek in the tők . 

H - O k l á n d , 1 9 0 4 évi szep tember 2 2 - é n . 
Szabady Tivadar, 

főszolgabíró. 

Hitunó' miuösfgü  (s  legmagasabb szilárdságú portland ezementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PORTIAM) CEMENTGYÁR 
Brassóban 5 z € H c l y t t d V a r H c l y t t Kapható J t f s U r i s G á b o r uránnál. 

lorlesztíses fcSlcsonoKet 
nyujtunk budapesti és kü földi  első-
rangú pénzintézetektől a földbirtok 

és ingatlan »/4 értékéig I. és II. helyre 15—60 évig terjedőleg. 
^ I v l l i f t f l t  I P a P o k n a k . katonatiszteknek, állam i 

J i W m y n m i l • és mágánhivatalnokoknak, keres, 
kedőknek és iparosoknak kezes és jótálló nélkül 1—15 évig 
terjedő időre g y o r s a n é s d i s z k r é t e n . 

— i BanH is magánadósságon couVertálása. • • 
Készítünk tervezeteket különféle  ujonnan alapítandó vállalatok-
ról, valamint financzirozzuk  is ezeket. Elvállalnnk technikai és 
geologiai véleményezéseket hites szakértők által; foglalkozunk 
fennálló  vállalatok részvénytársasággá való átalakításával. 

Meller Lajos és Társa 
B U D A P E S T , V I . , T e r é z - k ö r ú t 3 2 . 

(Törvényszékilég bejegyzett czég) 


