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A kibontako?ás útja. 
Székelyuúvarbely, feb. 3. 

A választások országszerte bevégződtek és 
megdönthetetlenül megállapítható, hogy az ellen-
zék végig az egész vonalon győzelmet aratott: 
a Tisza kormány megbukott, a nemzet, melynek 
ítéletére apellált a király, ugy döntött, hogy a 
pőrben az ellenzék lett a győztes 

És most a legsürgősebb felndatok egyike 
oly gyorsan, amennyire csak lehetséges, a politi-
kai közkormányzati rendet, s ezzel együtt a 
békét és nyugalmat Magyarországon helyreállí-
tani. E tudattól kell legyen áthatva pártkülömb-
ség nélkül a magyar közélet minden vezérféríia, 
mert most nem politikai jelszó lépett előtérbe, 
hanem a salus rei publicae. 

Kétségtelen, hogy nagy a zavar. Senki 
sem tudja megmondani, hogy mi lesz. Az egész 
nemzetet az a nagy kérdés foglalkoztatja, hogy 
mily módon oldatik meg a válság, amelyhez 
hasonló Magyarországon hoiszu évtizedek óta 
nem volt. A szabadelvüpárt, amely hos-zu évti-
zedeken keresztül túlnyomó többség volt, immár 
nem az. A 48-as párt, amely lényegesen meg-
gyarapodott, bármily nagy számúvá nőtt is, 
szintén nem az. A legkülönbözőbb föltevések, 
számvetések és kombinacziók merülnek fel a 
jövendő eshetőségeit illetőleg. Ilyen föltevés a 
koalicziós többségek eszméje, amely azonban 
reményteleunek látszik, annál az egyszerű oknál 
fogva, mert bármilyen kombináczióval csoporto-
sítják is a pártok számarányait, lehetséges több-
ség a mai alakban nem kerül ki. 

Viszont a 48-as elv szerint való csoporto-
sulást lehetetlenné teszi- a tény, hogy a 48-as 

párt az összes 6 7-esekkel szemben kisebbségben 
van, továbbá súlyosan esik latba a törvényhozás 
másik faktorának, a koronának, állásfoglalása. 
De meg magának a 48-as pártnak külömböző 
elemei, a többi pártokkal, nevezetesen a kleri-
kálisokkal s a Bánft'y-féle csoporttal való kapcso-
latai is súlyosan esnek a mérlegbe. 

Teljes káosz uralkodik tehát s nincs a jö-
vőnek oly eshetősége, amelyet előre látni lehetne. 

Az egész magyar politika, az egész magyar 
nemzet két párton, két szilárd oszlopon nyugo-
dott Az egyik a szabadelvű 48-as párt, a má-
sik a szabadelvű 67-es párt volt. Amaunak 
fönn kellett állania, hogy a nemzet eszméjét 
őrizze, ápolja és fentartsa, hogy az idők teljes-
ségének elérkeztéig hatalmas ellentálló és refor-
mokat kezdeményező tényező legyen, amely 
minden idegen törekvéssel szemben a nemzeti 
önrendelkezés és szabadelvű haladás erejét kép-
viselje. Mivelhogy a 67-es kiegyezés két állam-
közti megegyezés, fönn kellett és fönn kellene 
állania a szabadelvű 48-as pártnak, nehogy a 
két állam különvoltát bármi elhomályosíthassa 
és fönn kellett s fönn kellene állania, hogy vi-
lágtörténelmi fordulatok a nemzetet készületlenül 
ne találják. Viszont fönn ' ellett és fönn kellene 
állania a szabadelvű 67-es pártnak, hogy ama 
világtörténelmi alakulatok bekövetkeztéig a nem-
zet gyakorlati, reális ügyeit fentartsa és fej-
lessze. Szabadelvűnek kellett és kellene lennie 
mind a két tábornak, mert ezen különböző hit-
vallású nemzet körében a szabadelvüség nemcsak 
nyugodt európai doktrína, hanem egyedüli nem-
zet-fentartó erő. Mint ahogy Kossuth Lajos és 
Deák Ferencz alakjai — az ideál s a reál 
egymást kiegészítik, ugy kellett és kelleue a 

mi viszonyaink között szabadelvű 48-as és 67-es 
pártnak egymás kiegészítésére, egymás fogyatko-
zásainak pótlására addig fennállania, amíg a 
gondviselő boldogabb korszakot s történelmi 
fejleményt nem hoz létre. A szabadelvű 48 a 
világító torony, amely felé haladnunk kell, a 
szabadelvű 67 pedig a hajó, amelynek e világító 
torony felé haladnia kell . . . 

Most a választások során oly fejlemény kö-
vetkezett be, amelyet mi — bárhogy törjük 
is fejünket — egyelőre csak végzetesnek talál-
hatunk. ügy a szabadelvű 48-as, mint a sza-
badelvű 67-es párt vereséget szenvedett. A sza-
badelvű 67-es elem megszűnt többség lenni, 
anélkül, hogy a szabadelvű 48-as elem többséggé 
lett volna. Mi következik ebből, csak Isten a 
megmondhatója. 

Aki csak távolról is ismer bennünket, 
tudja rólunk, hogy nincs földi hatalom, amelyért 
mi, ha a 48-as eszme diadalát látnók, ez ellen 
egy szót is szólnánk. Iukább összetörnők tollún-
kat, darabokra szaggatnók e papírlapot, hogy 
egy vonást írjunk valaha a 48-as eszme győ-
zelme ellen S átok verje azt a magyart, aki 
ez ellen irni merészel. Még a hazafias érzésből 
sugalt rémüldözést, aggodalmaskodást, a kishitü-
séget, a jövő bármily véres harczától való ije-
dezést is megvetendőnek tartjuk, ha a magyar 
ügy győzelméről vau szó. A harcz pillanatában 
nincs eltérés, nincs ellentét és ne legyen soha 
magyar s magyar közt. 

Vizsgáljuk tehát van-e most csak halvány 
remény is, hogy a 48-as eszme győzzön A 
48-as párt számban tetemesen meggyarapodott, 
de a 67-es pártokkal szemben kisebbség. Magába 
az igy meggyarapodott pártba is oly elem, 

A nyomor. 
— Henri Germain. — 

— Fordította: Ferencz Tivadar.  — 

Ott fent, a begyvonal magaslatáD, amely Párizs 
felé húzódik, a nagyszerű kápolna mellett, amely ha 
nem is szellemével de legalább fenséges két tornyá-
val uralja a nagy várost. 

Egészen fent, a komor, girbe-görbe szűk kis 
utczában, ahol fű nő a sáros kövezet között, ahol 
— ha beköszön az éj — a műveltséget képviselő és 
előkellö gáz még teljesen ismeretlen és aki ott ilyen-
kor megfordul, azt hiszi hogy egy rablóbarlangba 
jutott. 

Egészen fent, a düledező házak egyikében, 
amelyek az utczának csak egyik oldalát fogla'ják el 
és amelyek nemsokára eltűnnek a munkásnak rom 
boló csákánya alatt. 

Ezek az egyszerű há?ak, amelyek annyira előre-
hajolnak, hogy az ember azt his/i, hogy belevetik 
magukat az alattuk elterülő mélységbe. 

Ezen omlatag házak egyikében, az utolsó eme-
leten, közvetlenül a tető alat', egy kis hasadozott 
padlásszobában lakik egy asszony gyermekével. 

Az asszony még fi ital, alig huszonöt éves. 
Mégis halvány és lesoványodott arczárói leol-

vasható a már régóta kiáltott szenvedések és nélkü-
lözések kitörölhetlen nyoma. 

Egy régi, szürkeszinü összefo'.tozott alsószok-
nyát visel, de ez is oly kopott, ho?y azon át látni 
lehet, sovány lábszárát, amely azonban még most is 
megtartotta szép alakját. 

Egy rongyos és nagyon széles, ámbár nem 
nagyon kopott, gyapjúszövetből készült kendő beta-
karja sovány, lapos kebelét. 

Szőke haja rövidre van vágva: levágatta és 
eladta fiatalságának ezen kincsét is, hogy keuyeret 
vehessen. 

Sötét, két nagy szemében, amelynek bágyadt 
tekintete elárulja az átélt szenvedést és a fokozódó 
életuoalmat, még most is csillog az évtelem egy 
szikrája. 

Sót néha felvillan ott a gyöngédség egy sugara is. 
Az ablak előtt álló, de már foszlásnak induló 

szalmaszéken ül, az egyedüli szék, amely neki meg 
maradt, — és egykedvűen nézi a kék eget mintha 
onnan várna segítséget. 

Vájjon gondolkodik-e ? 
Talán maga sem tudja. 
De vájjon van e neki még ereje a goldolko-

dáshuz ? 
Szőke, kis gyermeke majdnem meztelen. 
A kis gyermek ide-ode vánszorog a szobának 

téglakkal kirakott padlóján, nevetgél és játszik egy 
régi elrongyolódott papir dobozzal, amelyet a szobá-
nak egyik sarkában talált. 

Örömében néha a roskatag ágyik vánszorog, 
amely a szobának legsötétebb szögletében áll. 

Ebben az ágyban van valami, ami egy szalma-
zsákhoz hasonlít: eredetileg mátrácz volt, de a lószőr 
onnan kipusztult, hogy helyet adjon a szalmának. 

A szalmaszék, egy fazék és egy kis, hordozható 
kályha, — ez a fzobának egész bútorzata. 

Mély csend van a szobában: a nyomor, szen-
vedés és nélkülözés, — és ez nem lép fel zajjal. 

Egyszerre, a kis gyermek anyjának lába előtt 
termett, felegyenesedik, reája néz és kis kacsóját fe-
léje nyújtva felkiált: 

— Mama, adjon keuyeret, kalácsot 1 
Az asszony ugy látszik eszméletre ébred. 
Fejét felemeli, szigorúan ránéz kis gyermekére 

és izgatottan felel: 
— Kenyeret? Én adjak neked kenyeret, mikor 

nekem sincs! Azt hiszed nekünk jogunkban áll — 
éhesnek lenni ? 

Azután, amint, a szigorú hangon elmondott 
szavakhoz még hozzá nem szokott gyermek elcsodál-
kozik és még egyszer ránéz, az anya szeme megte-
lik könyuyel és zsörtölődve szólott: 

— Hogy ennek a gyermeknek mindig éhesnek 
kell lenni 1 . . . te nagybelü, menj innen ! 

— Vagy talán én ettem? 
És lelkében telujult az elkeseredés. 
De mégis, enni kell, bármit is csináljon, a kip 

gyermek sir, azután makacsul újból és újból kér ke-
nyeret. 

Most már nem akar többé játszani, nagyon 
éhes, most enni akar. 

Minden pillanatban megújítja kérését é3 mindig 
hangosabban kér kenyeret. 

— Édes mamám, adjon kenyeret I . . . 
A szerencsétlen anya hirtelenül felkel és oly 

indulatos mozdulatot tesz, hogy fíldöl a szalmaszék. 
Szeme ég a haragtól. 
Mielőtt távozik az ablaktól, még egy révedező 

pillantást vet a kék égre; egyúttal kis gyermekét 
fenyegeti két öklével. 



söt olyan eleuiek okozták a lendületet, amelyek 
mindig személyi politikát követtek és csak végső 
menedékhelyül találták jónak a 48-as pártot. 

Hát kérdezzük ez alapon : remélheti-e 
valaki ma, hogy 48-as párt most kormányra 
jut, remélheti-e, ma, amig agg királyunk él, 
amig hatalmas nemzetközi szerződések uralmát 
biztosítjuk, amig külhatalmaktól uincs mit tar-
tania, amig Ausztria bennünket gyűlöl, amig 
Ausztria gazdag, amig fegyveres hatalom is 
utunkat állhatja, amig a 67-es elemek még 
többségben is vannak : — remélhető-e, hogy az 
Ausztriától való elszakadás, amely véres kor-
szakban sem sikerült eddig, ma érett gyümölcs-
ként ölünkbe hull ? Nem, erről ma szó sincs. A 
48-as párt nem került uralomra, de bár szám-
ban gyarapodott, bensőleg katasztrófán ment 
keresztül. Ledöntötte a 67-es uralmat, anélkül, 
hogy a magáét felállíthatta volna. 

Megdőlt tehát az egyensúly. Egy fenti ha-
sonlatban a szabadelvű 48-as és 67-es pártot 
az ország két fenntartó oszlopának mondottuk, 
amelyeknek fönn kell maradniok, amig egyetlen 
erős sziklaalapzatra nem épül Magyarország. 
Most az történt, hogy az egyik oszlopból egy 
darabot levágtak, a másik oszlophoz egy dara-
bot toldottak. Két arányos oszlop helyett im-
már két aránytalan tart egy düledő építményt. 

A szabadelvű 48-asság nem veheti át az 
uralmat, a szabadelvű 67-esség meg nem elég 
erős az uralmat egymaga gyakorolni. 

Nem tudjuk mi lesz. Nem is tudja senki. 
(Jsak azt az egyet tudjuk, hogy a szabadelvű 
Magyarországnak fenn kell maradnia. S hogy 
annak ma sincs más fenntartó eleme, mint a 
szabadelvű 67-es párt, valamint a régi igazán 
szabadelvű 48-as párt-elem. Ez alapon elér-
hetjük : 

a) gazdasági függetleuséget az önálló vám-
terület képében ; 

b) a magyar hadseregnek magyar nyelvét 
és nemzeti jelvényeit; 

c) a külső képviselet reformját a paritás 
alapján, a magyar nemzet szuverénitása értel-
mében ; 

d) a konzuli képviselet különválasztását; 
e) a magyar királyi udvar felállítását Bu-

dapesten. 
Ebből azonban, hogy most mennyi válik 

valóra, tudni nem lehet. Az azonban tény, hogy 
ha ő felsége ily. alapon megbízást ad kor-
mányalakításra, akkor élete alkonyán ő a 
koronát, a melyet harminezhét évvel ezelőtt az 
ő fölkent fejére tettünk, mintegy ráteszi most 
a nemzet fejére és csodáit fogja látni annak a 
lelkesedésnek rajongásnak és szeretetnek, a 
melylyel ót vállára veszi a magyar. 

BELFÖLD. 
— A gazdasági nehézségek. — 

Budapest, febr. 3. 

A szabadéivüpártnak egy előkelő közgazdájá-
nak véleményét tükrözik vissza a következő fejtege-
tések : 

— Tagadhatatlanul nehéznek látom a helyze-
tet akármelyik oldalról, akármelyik szempontból is 
tekintsem. Söt tovább megyek. Ebbsn a pillanatban 
még egyáltalán nem látok életképes kibontakozási 
módozatot. Azt az egyet azonban kétségtelennek 
tartom, hogy a helyzet mindenféle nehézségei között 
legóriásabbak azok, melyek gazdasági téren tornyo-
sulnak. 

— Tekintse csak egyszer a gazdasági helyze-
tet. A monarkia két állama között a vámterületi 
közösség áll fenn 1907-ig. Már most a kérdés az, 
mi lesz 1907. után? Vagy inkább, mi lehet 1907. 
után ? Tudjuk, hogy egy további vámszövetség 
tervezete a parlamentek előtt van. Vájjon számitha-
tunk e megállapodások elfogadására? Magyarország-
ban mindenképen nehéz volna egy kormánynak 
helyzete, a melyik a vámterület közösségét venné 
programmjába. A megnövekedett függetlenségi párt 
alig-alig tenné lehetővé a vámkérdésnek a közösség 
alapján való megoldását 

— De hát tegyük fel, hogy elvégre a közös 
vámterületnek és az olyan becsületes kiegyezésnek, 
mint a Széll-Körber egyezség, akadna többsége a 
magyar parlamentben. Ám ez teljesen ki van zárva, 

hogy Ausztriában a kiegyezési javaslatok letárgyal-
tathassanak. Ennyire a legvérmesebb optimisták 
reménységei sem terjednek. Gautsch ur boldog lesz, 
ha kap budgetet, ujoüczot és még egy-két állam-
szükséglet jellegével biró törvényt. Ebből most már 
az következik, hogy mint „szabad állam szabad 
állammal" a népképviselet utján nem intézhető el a 
kiegyezés. Megint csak valami szurrogátumhoz 
kellene nyúlni. Teszem azt a 14. § -hoz. De hát 
képzelhető egy ilyen vállalkozás a mai helyzetben? 
Hiszen a 14 szakasz alkalmazásához nem mertek 
tyulni akkor, a mikor a magyar kormányok háta 
mögött kompakt, hatalmas többség ült, hogyan nyúlja-
nak tehát ma, ellenzéki többség létében? De meg 
hát a 67-es alapon álló pártok sem kaphatók meg 
a 14. szakasz alapján való gazdasági rendezésre és 
ez ellen például a néppárt és az uj-párt végletekig 
menő harezot folytatna. 

— Ebből pedig az következik, hogy 1907-eu 
tul a gazdasági jövendő legalább is problematikus. 
Igen ám, de a Tisza-kormány Németországgal is, 
Olaszországgal is szerződött 1917-ig, tehát tiz évvel 
a monarkia két állama közötti rendezés határidején 
tul. Ezek a külföldi szerződések ennek daczára a 
közös vámterület alapján köttettek s a jövő, 1906-ik 
februárjábin lépnek életbe. Ennek egyenes, elenged-
hetetlen következménye, hogy a kiegyezést jövő év 
februáráig, tehét egy éven belül feltétlenül biztosítani 
kell szintén 1917-ig, a mig a külföldi szerződések 
tartanak. Mert, ha önálló vámterületre készülünk 
átlépni 1907 ben, akkor a nemzetközi szerződések a 
parlament által el nem fogadhatók. Itt tehát már 
nemzetközi komplikácziók előtt állunk. A monarkia 
által parafált szerződéseknek idehaza való elfogadása 
vált igen igen problematikussá. Azt hiszem, nem 
csalódom, ha azt állitooa, hogy Bécsben is ez a kér-
dés okozza a legtöbb nehézséget és erről foly 
mostanábin a legtöbb szó a király kabinetjében. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, febr. 3. 

Elkövetkezett a méla akkord. Tisza Istvánt 
leczáfolta a nemzet. Kossuth Ferenczé a több-
ség s a min tegnapelőtt még mosolygott volna 
az ember, az ma már nem is abszurdum. 

Óriási fordulat tegnaptól mára. 
A mi után régen sovárog az ellenzéki po-

litika, elkövetkezett. Itt a vált gazdaság. Pró-
báljon a kormányzás dolgával más is s lássa, 

Bizonyára megverni akarja a szegény kis gyer-
meket. 

Nem, mert már a következő pillanatban feléb-
redt benne az anyai szeretet; gyermeke felé fordul 
és gyengéden, könyben uszó szempillával, felemeli 
magához és karjába zárja. 

Féktelen szenvedélylyel szorítja keblére és szám-
talan csókkal halmazza el. 

— Ártatlan kis gyermekem, egyetlen kincsem, 
de szegények és nyomorultak vagyunk! 

— Bárcsak teljesíthetném kívánságodat! 
— Ne sirj édes gyermekem, a mama mindjárt ad 

neked kalácsot . . . Ne félj édes gyermekem, légy 
nyugodt, nevess szépen kis mamádra. 

Mialatt gyermekét vigasztalja, ismét gondol-
kodni kezd. Vájjon mit adhatna még el ? 

Vájjon mit tehetne gyermekéért? 
Kis fiókszekrényét, két székét már eladta vala-

mint az öreg asztalt is, amelyen dolgozott. 
Már mindent eladott, de mindent, amit csak 

birt. 
Két héttel azelőtt levágatta haját, hogy kényért 

vehessen. 
Szomorúan körülnézett a kamrában, de nem 

talált semmit. 
És mégis: enni kell 1 Rettenetes állapot . . . 
Mit csináljon ? 
Semmit sem tehet: összes szerszámát eladta. 

Tolldiszitőnő volt, de már hosszabb idő óta nem tu-
dott munkát kapni és a sok nélkülözés miatt meg-
betegedett. 

Még maradt neki egy hajsütővasa, de ezt, is 
két nappal azelőtt, egy darab kenyérért odaadta a 
szatócsnak. 

Lemenjen-e az utczára és kérjen munkát a 
nagy közönségtől ? 

Ezt sem teheti, nagyon lesoványodott és rövidre 
vágott haja miatt kinevetnék. 

Különben ruházata is nagyon kopott és piszkos ! 
A mai embereket úgyis nehezen lehet kielégíteni. 
Erre képtelenek. Hogy gyermekének kenyeret 

adhasson, felcsapna utczai leánynak, de még az sem 
lehet! . . . 

De ime, kis gyermeke nem sir többé: ölelés-
csokolkodás közben elaludt. 

És, csodák-csodája — az ártatlan kis gyermek 
— álmodik. 

Álmában pedig — eszik: mert két piczi ajaka 
megmozdul, szájacskáját felnyitja és bezárja, mintha 
enne. 

A szerencsétlen anya csak tovább gondolko-
dik . . . kétségbeesetten néz maga körül. 

Arcza egyszerre csak búskomor lett. szeme 
megtelt könyekkel, amelyek mint egy izzó harmat 
hullanak kél kezére. 

Jól tudja, hogy ez az állapot nem tarthat so-
káig. 

Abba a rettenetes zsákutezába jutott, amelynek 
neve : nyomor ! Lemondott minden reményről és gon-
dolkozni kézd — a halálról. 

Meghalni! . . . 
Vájjon nem vége az összes szenvedésének és 

nélkülözésének ? Nem ad-e örök nyugalmat a halál ? 
Rajta tehát, ha már végezni kell! 
Erélyes arezvonása visszatükrözteti komoly el-

határozását és gyermekét keblére szorítva, távozik 
szobájából. 

Már most, nem válnak el többé egymástól. 
Lakásától alig tiz lépésnyire vau egy szénke-

reskedő, annak üzletébe megy. 
— Lenne-e szives, nekem hat krajezárra sze-

net adni, de hitelre! Délután megkapja a pénzt: 
kaptam egy kis munkát. 

Bátran és — nevetve adta elő kérelmét. 
L'Auvergnat szénkereskedő, aki már régóta 

ismerte és aki tudta, hogy milyen nyomorban él, 
előbb vakarta fejét és azután ridegen szólott: 

— Itt van a szén, hová tegyem ? 
— Ide a szoknyámba, n em tesz benne kárt. 
— De most eszembe jut,$hogy gyufám sincs, le-

gyen szives és adjon egy pár szálat. 
Megint visszamegy padlásszobájába, nagy óva-

tossággal lefekteti gyermekét a rongyos szalmazsákra, 
amely ágyul szolgált. 

A gyermek tovább alszik. 
Ezután zajtalanul beteszi a szenet a kis kály-

hába. kivesz egy pár szalmaszálat a szalmazsákból 
és tüzet gyújt. 

Sürü fojtó füst árad szerte a kis szobába. 
A szegény anya szeme káprázik, az ablakhoz 

fut és azt kinyitja egy pillanatra, nehogy a szén 
fojtó szaga felébressze az alvó gyermekét. 

Azután, amidőn a szén már jól ég, az egész 
kis kályhát telerakja vele és feldönti. 

Nemsokára beteszi az ablakokat, bezárkózik kis 
szobájába és amidőu észrevesz az ablakkeretében 
egy kis nyílást, azt rögtön betömi ruhájának egyik 
foszlányával. 

Végre óvatosau lefekszik mélyen alvó gyermeke 
mellé. 

Fojtó gőz tölti be a kis padlásszobát és meg-
nehezíti a lélekzést; bágyadtan néz maga körül és 
ugy érzi magát, minth szédülési rohama volna . . , 

Szemét akarja behunyni, remélve, hogy nem-
sokára elalszik — mindörökre. 

De kinos gondolatok gyötrik és nem engedik, 
hogy nyugodtan meghaljon. 

Lelkében még egyszer megujul egész élete. 
Komor kép, amely hiven visszatükrözteti szo-

morú gyermekéveit: egyrészt a műhely, a tollak 
között, amelynek pelyhei fo'ytonos köhögésre ingerlik, 
más részt a szülői báz, a nyomor állandó tanyája. 

Atyja, aki sokszor részegen tért haza, megverte ; 
ugyanezt tette vele anyja is. 

Azután megujult lelkében fiatalsága: visszaem-
lékszik a férfiakra, akik követték őt este, amidőn a 
műhelyből hazament, de különösen emlékszik arra a 
féfira, aki első és egyedüli szeretője volt és aki el-
csábította. 

Egyedül ő vele élt egy pár boldog napot. 
Szeretője néha elvezette valami tánczestélyre, 

vagy ki a szabadba; egyszer egy szép vadauatuj 
ruhával lepte meg őt. 
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hogy hogyan boldogul De ki lesz az a más? 
Akárki lesz azonban, sokkal könnyebb he.yzetbe 
kerül, mint a milyenben például Tisza volt. 
Magyarország nyilatkozott és megnyilatkozása 
gondolkozóba kell, hogy ejtse Bécset. S van 
abban valami nagy, logikus vonás, hogy az utód 
kezébe a legyőzött Tisza Istváu adta ezt a 
fegyvert. 

S a nagy riadalom után álljunk meg egy 
pillanatra emberek s adjuk ki mindenkinek a 
becsülésből s a tisztességből a maga részét 
Kossuthékkal szembeu ma már nem tog fukar-
kodni senki. A helyzet urának olyan része lesz 
a dicsőségben, hogy nemsokára megundorodik 
a szereptől, a mibe váratlanul belekerült. De 
keservesen fogja tapasztalni Tisza, hogy mi a 
különbség a tegnap és a ma között Hogy el-
fordul majd tőle a pártja! S micsoda rossz né-
veu veszik majd neki a pártjabeliek, hogy kisebb-
ségbe vitte őket bele. Nem sok elismerésben 
lesz része, pedig gyönyörűen bukott. Uri módon. 
Azt cselekedte a választással, a mit hirdetett. 
Szohoz juttatta a nemzetet és ma már beláthatja 
mindenki, hogy hazug«ág az, a mit a terroriz-
musról hirdettek, meg a lélek vásárlásokról. Vagy 
elképzelhető-e ez az eredmény másként? Ugy-e 
nem ? 

A nemzet felelt meg a kérdésre és nem a 
zsandárok. 

* 

A koronázott király — igy tanuljuk ezt 
a közjogból — a magyar állam feje, egységének 
és felségiségének szeinélyesitője. Az 1848. évi 
III. t.-cz. és az 1867. évi VIII. t.-cz. szerint 
pedig a király, mint a kormányzati hatalom feje, 
neveizi ki a felelős minisztériumot. 

És ime, mi történik? Valahány pártja a 
magyar parlamentnek van, az mind diktálni akar 
és megtörtént az, hogy a király személye telje-
sen elsikkadt. Tessék végig olvasni a sajtó ter-
mékeit 1 Mindenike arról beszél, hogy mit mond 
egyik vagy másik politikus vagy egyik vagy 
másik párt, arról azonban, hogy a dolgokhoz 
elvégre is a felséges urnák is volna szava, senki 
sem akar tudni. Pedig a felség az országgyű-
léssel egyenlő faktor legalább is, ahhoz pedig, 

Szeretője ügyes munkás volt és ameddig jó ke-
resete volt, gondoskodott is róla. 

De nemsokára ráunt és amikor gyermeke meg-
született, — faképnél hagyta. 

Nem szerette a kis gyermeket és midőn sirni 
kezdett, akkor dü fogta el. 

Vájjon hol lehtt most régi szeretője ? 
Gondol-e még rája vagy legalább gyermekére ? 
bizonyára más, nálánál szebb és fiatalabb sze-

retője van most . . . 
Akár mi is történt vele, boldogabb nálánál, 

mert valószínűleg nem éhezik, — mint ő. 
Szeme egyre könyezett, anélkül hogy letörölte 

völna arczát. 
Egyszerre csak valami őrjöngési roham szállotta 

meg és hangosan kezdett beszélni. 
Az egyes tárgyakat, amelyek köiülötte voltak 

nem birta egymástól megkülönböztetni: mintha egy-
beolvadtak volna. 

Mintha egy kék szinü fátyol eltakarná az egyes 
tárgjakat, az egyes bútordarabokat. 

Nagy erőfeszítéssel fordult arczával gyermeke 
felé és fájdalmas, szívszaggató mosolylyal nézett reá-
ja : egy. kétségbeesett embernek mosolya volt az, 
akit mar a halál szárnya megérintett. 

Miután gyermekének atelvonásait már nem 
vehette ki tisztán, egészen hozzá simult, felemelte 
kis fejecskéjét és szive sugalatát követve, görcsösen 
bzorilotta keblére. 

— Isten veled, egyetlen kincsem. 
— Isten veled, szegény kis gyermekem ! . . . 
— Pihenj csendesen I . . . 
— Oh 1 Szivem szerelmes magzatja 1 j 
— Majd lesz — kalács, igen . . . nemsokára 

. . . édesem . . . kalács . . . kenyér . . . 
Végre, mégegyszer összeszedte minden erejét 

és miután ösztönszerűleg érezte, bogy nemsokára 
vége lesz minden szenvedésnek, karjába zárta gyer-
mekét : és ebben az utolsó, szeretetteljes ölelésében 
ajaka oda tapadt gyermekének ajakához és arczán 
az anyai szeretetnek bjldog mo;olyával, mindörökre 
be hunyta fáradt szemét. 

hogy kit nevez ki kormányelnöknek, senkinek 
hozzászólása ninc3. Mielőtt tehát érdemleges bí-
rálatot mondanánk a helyzetről, kell, hogy meg-
hallgassuk a király szavát, 

Addig, a mig ez nem történt meg, a dol-
goknak fordulása nem várható. Bízzunk a király 
bölcsességében, a mely a saját erdekeben is a 
nemzet javát akarja. Minden kombináczió meddő 
marad mindaddig, a mig nem hallottuk meg, 
hogy a királynak mi a vélekedése, miniszteri 
jelölésekről pedig addig, a mig ez nem történt 
meg, éppenséggel nem lehet szó, bár éppen a 
bécsi lapok azok, a melyek ebben elüljárnak és 
már kész lisztával szolgálnak csodálatosképen 
negyvennyolezas alapon. 

Pedig tessék csak Kossuth Ferencz nyilat-
kozatát elolvasni, egyetlen egy betűje sem mondja 
azt, hogy kormányzásra törekedik, mert jól tudja, 
hogy a 67-es alap hósei túlnyomó több-égben 
vannak a parlamentben, de tudja azt is, hogy 
a szövetkezés segítette a Kossuth-pártot abban, 
hogy 160 taggal vonulnak be a parlamentbe és 
a szövetkezés egy része a 67-es alapon áll. 
Megállapíthatjuk például, hogy a 67-es néppárt 
mintegy husz helyen segítette a Kossuth-pártot 
a győzelemhez, ha pedig a szövetkezés nincsen, 
a 67-es Bánífy-párt mintegy 35—40 kerületet 
hódit el a 48-as Kossuthéktól. 

A helyzet ma is kritikus és döntésre, a 
mint ezt kifejtettük, csak akkor kerül a sor, ha 
a király kimondja a szót, hogy a kibontakozást 
milyen irányban óhajtja, akarja. 

* 

Még azt meri állítani valami ócska bölcs, 
hogy nincs semmi uj a nap allatt. 

No erre alaposan ráczáfol a magyar poli-
tika eseménye. 

íme a harmincz év óta uralkodó és minden 
kormányt feltétlenül támogató szabadelvű párt 
ellenzékbe készül menni! 

Tetszik-e emlékezni azokra az elnyűtt, ódon 
elmésségekre, melyekkel a húsos fazekak körül 
lebzselő leltározott mamelukokat emberemlékezet 
óta csipkedték? 

És lám, most nem duruzsolhat tovább a 
darázs, nem szúrhatja többé fullánkját az ős 
kormánypártiakba: a szibadelvü pártból kisebb-
ség lesz. 

Ott fognak az ellenzéki padokon obstruálni, 
erőszakot emlegetni, házszabály vitát kezdeni, 
rakonczátlankodni, széket törni, darabantot verni, 
zárt Qlést kérni Tisza István, Láng Lajos, 
Tallián Béla, Lukács László és kiabáljak majd 
a 90 éves Szappanos István bácsira: 

— Vizet az öregnek, vizet! . . . 
Hej, hogy ezt — iáréter Alfréd nem 

láthatja : 
* 

Jámbor fecsegés, hogy a néppárt kezébe 
került a kincses láda kulcsa Nem igaz! Sót 
éppen a néppártról el lehet mondaui, hogy nincs a 
választásban má> vesztes, csak ő. Hiszen az egesz 
képviselőház úgyszólván kivétel nélkül szabadelvű. 

De mivel tél vau, havas világ, hidog idő, 
hát kárognak a varjak és egyre azt károgják, 
hogy kár örülnöd magyar nemzet a nagy győ-
zelemnek, mert most jön a néppárti fekete ördög 
és megesz! 

Ne tessék azonban megijedni. — Csak azok 
károdnak ily bolondokat, a kiknek szeméoen 
Bánft'y Dezső klerikális, Apponyi Albert meg 
egyenesen a római pápát akarja kikiáltani ma-
gyar királynak. 

* 

Az országos függetlenségi é> 48-as párton 
az a kérdés uralkodó most, vájjon az ellenzéki 
szövetkezés feuutartandó-e vagy sem. 

A szövetkezés ad, ha szövetkezés volt és 
létesült abból a czélból, hogy a restituczió in 
integrumot elérje. A parlamenti reform ennél 
másodrendű kérdés volt, illetőleg csak akkor 
jöhetett volna szóba, ha az első feltétel sikerül. 
Most, hogy a régi állapotok helyreállanak és a 
parlamenti reform is rövidesen keresztülvihető, 
kérdéssé vált a szövetkezés fenntartása 

Az intranzigens függetlenségiek már most 

nyíltan hangoztatják, hogy a szövetkezés czólját 
érte és igy továbbra is nem tartandó fenn. 
Mások azonban és ezek leginkább a szövetke-
zésben képviselt kisebbségi pártok azt hirdetik, 
hogy a szövetkezésnek fenn kell maradnia abból 
a czélból, hogy ebből a szövetkezésből kormányra-
képes koalicziós baloldalt lehessen alkotni. 

Az ellenzéken tehát most igazán azou for-
dul meg a helyzet, fenntartja-e a szövetkezést, 
igen vagy sem. Hogy melyik felfogásnak vau 
túlsúlya az ellenzéki táborban, azt most még 
megállapítani nem lehet és éppen ezért valószínű, 
hogy ez a kérdés az ellenzéki táborban nagy 
egyenetlenkedésnek válik forrásává. 

Iparfejlesztés és kereskedelem. 
Székelyudvarhely, febr. 3. 

A székelyudvarhelyi Gasinó vasárnap tartott 
közgyűlésében tagjai kötelességévé tette, hogy a ma 
gyar ipart támogatni tartsák elsőrendű hazifias fel-
adatuknak. Ezen az érdekes jelenségen csak ügy 
átsiklani nem lehet. Egy város első erkölcsi testü-
lete szükségét érzi annak, hogy a nemzeti felpezs-
dülés korszakában nem csak hazafias szólamokkal, 
merész ígéretekkel kell dolgozni, hanem tényleg 
tenni is kell, egyelőre társadalmi úton, a magyar 
ipar érdekében. 

Üvegházi növény a mi iparunk miudaddig, amig 
az osztrákokkal közös vámterületen gazdálkodunk, a 
fejlesztése igy csak mesterséges eszközökkel lehetsé-
ges. Azok a nemzetek, melyeknek országai a szűk-, 
séges nyersanyagokkal is rendelkeznek s természe-
tesen önálló vámterülettel birnak, elsősorban arra 
törekednek, hogy a belső fogyasztást lehetőlegjteljes 
egészében saját termelésüknek biztosítsák s vámked-
vezményeket csak annyiban adnak, amennyiben a 
túltermelésnek külföldi piaezokon való^elhqlyezésj 
azt szükségessé teszi. 

Az iparfejlesztésnek legközelebb fekv ,̂ s így 
legczélravezetőbb eszköze a belső fogyasztás. Sajnos, 
a mi iparunk ezzel a természetes fejlődési alappal 
nem rendelkezik, mert az évszázados múlttal bíró 
osztrák ipar görcsös erőlködéssel fekszik rá fogyasz-
tásunkra. Éi végre is — legyünk őszinték — az u. 
n. iparpártolás nem annyira a lelkesedés és hazafi-
ság érzésén, mint egyrészt főleg anyagi kérdéseken, 
másrészt kényelmi szempontokon fordul meg. Ua a 
fogyasztó valamely árucikket olcsóbban vehet meg, 
akkor bizony kénytelen legtöbbször eltekinteqi attól, 
hogy az esetleg külföldi termék. De ha ez az anyagi 
szempont igen sokszor döntő jelentőségű a fogyasz-
tásban, ugyancsak ilyen, talán még nagyobb fontos-
ságú a kényelem, a tájékozatlanság és a hazai ipar-
pártolás iránt való érzéketlenség. Az iparpártolás 
ügyének a középosztálybeliek még csak megnyerhetők, 
de ez esetben is szinte kivihetetlen, hogy a vevő 
minden egyes esetben nyomozást indítson valamely 
áiúczikk származására nézve, s egyébként is a tö-
megfogyasztást nem ez az osztály biztosítja. Tömeg-
fogyasztók a nemzet alsóbb rétegei, úgy számará-
nyuknál, mint szükségleteiknek (rendszerint olcsó 
árut vásárolnak) gyors változásánál fogva. A fogyasz-
tóknak ez a tömege soha sem kérdi, hogy hazai vagy 
külföldi eredetü-e az az árú, amit vásárolni akar, 
hanem megveszi azt, amit a kereskedő  elébe rak. 

Az iparfejlesztés sikere — eltekintve termé-
szetesen az önálló vámterülettől — kizárólag azon 
fordúl meg, hogy az ipari termelés megfelelő keres-
kedelmi szervezetre támaszkodik-e ? 

Megakadunk azon, hogy majd mindenütt keres-
kedelmi szervezetek létesítéséről van szó s azokat a 
ktreskedóket, akik a jelenlegi szükségletet látják el, 
egyáltalán figyelembe se veszi. Hát ezt nem értjük 
s a mellőzésnek okát se bírjuk kitalálni. Az a véle-
ményünk, hogy amennyire jogosult az iparfejlesztés-
nek állami támogatással való eszközlése, annyira 
hjlyén való és elkerülhetetlen viszont az, hogy a 
termelt  áruczilckek eladását közvetítő  kereskedelem is 
kedvezményekben részesiltessék  abban az arányban, 
amint hazai ipartermékekből  forgalmat  képes teremteni. 

Ennek az intézkedésnek még csak elvi akadályát 
sem látjuk, mert a kereskedelmi miniszter maga is 
indokoltnak tartja, hogy az egyes iparágaknál léte-
sítendő kereskedelmi szervezetek bizonyos kedvez-
ményekben, sőt anyagi támogatásban is részésülje-
nek. Ha tehát a miniszter elvben amúgy is koncze-
dálta azt, hogy a hazai ipartermékeknek elhelyezése 
és illetve a kereskedelmi forgalomba való helyezése 



áldozattal, utánjárással és — egyelőre legalább — 
más irányú üzleti érdekek félretolásával jár, akkor 
valóban okadatolt lenne az a törekvés, hogy az eset-
leges "(kedvezmények ne csupán privilégiumképen 
adassanak egyeseknek, hanem hogy azokban a ke-
reskedők kivétel nélkül részesüljenek. Részesüljenek 
— ismételjük — abban az arányban, amekkora for-
galmat, hitelesen kimutathatólag, hazai czikkek el-
adásával elértek. 

Azt mondhatnák sokan, kétségkívül olyanok, 
akik a gazdasági viszonyok egymásra utalt kérdé-
seiben kevésbbé jártasok, hogy felesleges a kereske-
delem segítése, hiszen minden kereskedőnek amúgy 
is érdeke, hogy minél nagyobb forgalmat csináljon s 
üzlete úgyis kiadja a közvetítésből származó nyere-
séget. Nincs tehát értelme annak, hogy ezenfelül 
még az állam is kedvezményekben részesítse. Hanem 
hát ez hibás okoskodás. A kereskedő ott vásárol, 
ahol fogyasztásra teljesen alkalmas és olcsóbb árút 
kap. Nyujthatja-e ezt a magyar ma? Aligha. Az ipari 
fejlődés természetében rejlik, hogy a kezdet nehéz-
ségei leginkább az árú milyenségében és árában 
tükröződnek vissza, ami bizony a fogyasztásra na-
gyon kedvezőtlenül hat vissza. Az állam ezeket a 
nehézségeket akarja áthidalni, midőn a» új iparvál-
lalatoknak különböző kedvezményeket ad, de ezzel 
még korántsem biztosította azt is, hof y a termelt 
árúczikknek állandó piacza legyen. Az iparnak nyúj-
tott kedvezésekkel eszerint az állam csupán félmun-
kát végzett. Akcziója akkor lenne teljes eredményű, 
ha egyúttal az új iparvállalatok czikkeinek forga-
lombahozatalát a kereskedők bevonásával könnyen 
lehetővé tenné. 

Kereskedőink most legnagyobbrészt osztrák árút 
hoznak forgalomba. Hangsúlyozzuk, hogy ezért mél-
tánytalanság lenne nekik szemrehányást tenni A 
közös vámterületnek ez szinte természetes következ-
ménye. A régi osztrák ipar forgalomképesebb és 
olcsóbb tömegárút produkál, mint a mesterségesen 
teremtett magyar ipar s igy azokat veszi sziveseb-
ben a fogycsztó. A kereskedőre pedig ez az irány-
adó. De más oka is van annak, hogy kereskedőink 
az osztrák ipar termékeit favorizálják. A hitel kér-
dése egyrészt, az érthető keres edöi konzervatiz-
mus másrészt. Különösen a hitel kérdése az, ami 
igen fontos szempont a kereskedőknek iparfejleszté-
sünké való bevonásánál. E részben a gyárszerü ipar 
még elég kedvező helyzetben van, azonban a tömeg-
termelésre dolgozó kézműves iparosok (diszmüáiú, 
játék, kötött és fouott árúk, 8tb.) egyáltalán nem 
képesek hitelre dolgozni. 

Ezeket figyelembevéve, kénytelenek vagyunk 
belátni, hogy a kereskedőkre anyagi károsodást je-
lentene eddigi összeköttetéseiknek felbontása, miért 
is módot kell arra találnunk, hogy azok mégis fo-
kozott erővel vessék magukat a magyar ipirczikkek 
felkarolására és terjesztésére. Véleményünk szerint 
ez oly módon volna keresztülvihető, hogy a hazai 
iparnak állami kedvezményekben való részesítéséről 
szóló 1899. évi XLIX. t.-cz. mintájára a kereskede-
lemnek, is biztositassanak hasonló törvényszerű  ked-
vezmények. 

Az a kereskedő, aki tudja azt, hogy a magyar 
árúczikkekben elért és okmányszerüleg igazolt for-
galma bizonyos ideig adómentességben s később is 
mérsékeltebb megadóztatásban részesül s azt is, hogy 
bizonyos maximális forgalom elérésével esetleg pre-
miumot kap, bizonyára nyomban számot vetne ma-
gával, hogy régebbi összeköttetéseinek megszakítá-
sával ne igyekezzék-e minden eszközt felhasználni a 
magyar ipari termékek lanszirozására. A kincstár 
semmiesetre sem károsodnék, mert igy alig egy év-
tized multán már számbavehetően meggyarapodott 
„adóalanyok" pótolnák ki az időközi adókevesbletet 
s a mi fő, igy mégis csak könnyebben nyomoroghat-
nánk még el egy ideig a közös vámterület áldásos 
védelme alatt. 

Azonban a nemzet ébred. A közös vámterület-
nek a kárát látja az egész vonalon. Mezőgazdasági 
termények értékesítésében épen úgy, mint iparban. 
A mezőgazdasági termények olcsó kivitele drágaságot 
okoz Magyarországon, az ipari árúk könnyű behoza-
tala megöli a magyar ipart. A nemzet ébredésének 
a jele, miszerint köztudatba ment, hogy az ipar meg-
teremtésének Magyarországon egyetlen módja van: 
az önálló vámterület. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelvudvarhely, feb. 5. 

Gróf Lázár Ádám meghalt. 
Mély szomorusáaggal vesszük kezünkba a tollat, hogy 

elsirassuk egy jó ember halálát, kit a sors annyi megpróbál-
tatásnak tett ki. 

Gróf Lázár Ádám, Udvarhelymegye főjegyzője tegnap 
délelőtt Segesvárott meghalt. Ravatalánál rgyforma meghatott-
sággal áll meg jó barát és — ha van még ilyen — ellenség; 
elcsendesedik ott a küzdelem, s beborit mindent fátylával a 
borongó emlékezet, mert megdönti minden hitünket, megdönti 
reményünket a megváltozhatatlan mulandóság dermesztő tudata. 

Egy sokat hányatott életet váltott meg szenvedéseitől a 
halál, mely örök pointieje az ember tragédiájának. Annak a 
tragédiának, melynek neve: élet s melynek örökké küzdő hőse 
az ember. 

Gróf Lázár Ádám azok közé a gazdaglelkü emberek 
közé tartozott, akik sokkal kevesebbet mutatnak, mint ameny-
nyit érnek s a kik kevesebb sikert is érnek el, mint amennyit 
tehetségük, tudásuk és karakterük révén megérdemelnének 
Világos fejű, széles készültségi erős itéletü ember volt, ki 
makacsságából, büszke függetlenségéből engedni nem volt soha 
hajlandó. A nemzeti eszmékért lelkesedett s mint politikuB, 
publiczista ez eszmék megvalósításáért buzgólkodott 

Gróf Lázár 1863. okt. 2Ü-án született Marostordavár-
megye Moson községében. Középiskoláit Marosvasárhelytt vé-
gezte, mely után hadnagy olt a 62-ik gyalogezrednél. A ka-
tona életet független természete nem sokáig tudta viselni s pol-
gári foglalkozás után látott. Kisküküllővármegyénél nyert al-
kalmazást, hol közgazdasági előadó volt 1891—1894-ig, majd 
94-tól 96 tavaszáig árvaszéki nyilvántartói tisztet viselt, míg 
azon év májusától októberig 111-ik aljegyző volt. Gróf Haller 
János Udvarhelyvármegye főispánjává történt kinevezése után 
csakhamar megyénkbe hozta főispáni titkári minőségben, s 
ezen állásában maradt 96 okt. 1-től 1897. okt. 7-ig, vagyis egy 
kerek esztendeig, amikor főjegyzőnek választották meg. Ezidő 
óta a legnagyobb buzgalommal viselte terhes feladatát, amig 
aztán a mult év őszén, politikai elveiből kifolyólag egy izben 
a szolgálati engedelmességet megtagadta, amiért állásábin fel-
függesztették. Keserves megpróbáltatások következtek ekkor 
ránézve. Az anyagi gondokhoz járult terhes családi élete, mely 
sehogy sem állt arányban a felfüggesztett tisztviselő fizetésével. 
Nehéz anyagi gondok s más egyéb kellemetlenségek csak fo-
kozták meglévő betegségét, életereje napról-napra fogyott, amig 
aztán tegnap reggel —. Segesvárt, hová csak a napokban ment 
le gyógykezelés végett — a halál megváltotta szenvedéseitől. 

Mint főjegyző nyolez éven keresztül Szolgálta e várme-
gyét, s a kötelesség érzet szerénységgel párosult benne A mun-
kában és annak eredményeiben kereste és találta fáradozásai-
nak jutalmát; kitüntetés, elismerés utáni törekvés távol esett 
tőle. Betegsége ez év tavaszán lépett fel komolyan, s ereje 
csakneru szemmel láthatólag fagyta el a fírsdt testet. Érezte 
a véget, amiről a választásokat megelőzőleg e lap hasábján 
éppen ő maga nyilatkozott. 

Buzgó, vallásos ember volt egész életén keresztül, azon-
ban az élettől már mi jót sem remélt Vigasztalta az a tudat, 
hogy a hatalomnak, gazdagságnak, dicsőségnek csak ugy vége 
lesz egykor, mint a nyomornak, kinnak és szenvedésnek. 

Alig egy pár hete beszéltem vele, meglátogatva beteg 
ágyában. Akkor is a régi kedélyű volt, ha bár meg volt is 
törve, ha már várta is a véget. Akkor mondta : 

— Bizony, bizony én már sejtem mi következik. Más 
Lázár gróf is halt meg ugy mint én, aránylag fiatalon. Csak 
azt sajnálom, hogy gyermekeimet nem tudtam felnevelni. De 
hát végtére is ez az Isten akaratja. 

Vigasztalni akartam, hogy még minden jóra fordul. 
Tiltakozólag rázta a fejét. 
— Nem, higyje meg, hogy nem. Azonban hiában igaz-

ságtalan az élet, hiába oszt kegyeket enntk, terheket amannak, 
hiába czáfolja meg lépten-nyomon, hogy porból lettünk, meg-
jön az egyenlőség a halálban. Felemel, megvigasztal a tudat, 
hogy minden jóra fordul odakünn a földben, ahol nincs ugyan 
nyönyör, nincsen boldogság, de nincsen kegyetlenség sem és 
nem fáj semmi, semmi . . . 

Szegény gróf Lázár Ádím mennyire igazat mondtál és 
milyen gyorsan beteljesedett jóslatod. 

Hült tetemét ma szállítják haza Segesvárról, s holnap 
délután 2 órakor lakásáról helyezik örök nyugalomra. 

Gróf Lázár Adám megszabadult az élet verejtékes küz-
delmétől, s most már igazán boldog. 

Örökre boldog . . . r. 
* 

Haláláról neje BZÜI. Pászthoy Kata a maga és gyer-
mekei . -Tibor , D é n e 8 és Mária, valamint a rokonság 
nevében adott ki gyászjelentést. 

Udvarhelymegye tisztviselókara szintén gyászjelentésen 
tudatja halálát. 

Majláth püspök — bihornok. Milánóból jelentik: 
Majláth  Gusztáv erdélyi római katholikus püspököt 
legközelebb bibornokká fogják  kinevezni. Amennyiben 
a magyar kormány ellenvetéseket nem támaszt ellene, 
ugy a legközelebbi konzistoriumi ülésen meg fog 
történni a kinevezés. 

Adómegállapitás ex-lex-ben. A közigazgatási 
bíróságnak egy most ismét aktuális Ítélete jutott 
nyilvánosságra, mely kimondja, hogy az állami költ-
ségvetés hiánya miatt törvényen kívülinek nevezett 
(tx-lex) állapot idejére nézve a kincstárt megillető 
adók és illetékek mérve az illető felekkel megálla-
pítható. A 26.704/1903. P. sz. Ítélet igy szól: A 
közigazgatási bíróság a panasznak részben helyt 
adva, a panaszos terhére az illeték azonban tőle 

csak az állami költségvetési törvény hatályba lépte 
után hajtható be. Indokok: Az adókra és illetékre 
vonatkozó törvények érvényessége a költségvetési 
törvény meghozatalához kötve nincs; csakis a tör-
vények alapján a kincstárt illető adók és illetékek 
beszedésének joga függ a költségvetési törvénytől. 
Ennélfogva annak megállapítását, hogy a törvények 
alapján a kincstárnak mily adókhoz és illetékekhez 
van joga, az a körülmény, hogy a költségvetési tör-
vény még nem hozatott, meg nem akadályozhatja. 
De miután a költségvetési törvény meghozatala előtt 
az adók és illetékek be nem szedhetők, a fél nem 
kötelezhető arra, hogy a törvények szerint járó adót 
és illetéket a kincstárnak bármely modózat szerint 
is beszolgáltassa, s igy a bélyegben való lerovás ut-
ján való beszolgáltatás elmulasztásával sem követ el 
törvényszegést. Miért is a lerovás körüli szabályok 
megszegésének következménye, vagyis az illetéknek 
felemelt mérvű alkalmazása nem lehet helyén az 
esetben, amidőn a lerovási kötelezettség oly időre 
esett, amikor a kincstárnak az adót és illetéket be-
szedni joga nem volt. Ezért a panaszos terhére az 
1903. évi május hó 8-án esedékes bélyegilletéknek 
csupán egyszeresét tartja fenn a bíróság. A panasz-
nak a költségekre vonatkozó részében helyet adni 
nem lehetett, mert az 1896. évi XXII. t.-czikk 145. 
§-a szerint adó- és illetékügyekben eljárási költsé-
gek nem állapithatók meg. 

Halálozás, özv. Kassay Domokosné született 
Bodrogi Juliánná életének 73-ik évében folyó hó 
1-én elhunyt. A hü, önfeláldozásig szorgalmas mun-
kás nő, rövid egy év után követte férjét, kivel bol-
dogságban 22 évet élt s akiért elvesztése után min-
dig búsongott. A boldogultat a gyermekei szeretet 
mély fájdalmával siratják egyetlen és első férjétől 
való fii, menye és nevelt leánya, de igaz fájdalom-
mal állják körül koporsóját mostoha gyermekei, 
kiknek nagynénjük, de szerető gondos mostoha any-
juk is volt. Vigasztalan fájdalma egyetlen élő nőtest-
vérének, ki annyiok között utolsó, ki a boldogult 
koporsóját örök nyugalomra kiséri. Halálát fájlalják 
nagyszámú rokonai, kik szerető rokont vesztettek 
benne. Pap Gyula műépítész és neje Rápolti Irma, 
fia és menye. Bocskor Domokosné Benedek Emma, 
nevelt leánya. Szalai Albertné Bodrogi  Lina, test-
vére. özv. Budik Lászlóné Kassay Katalin, Orbán 
Dénesné Kassay Anua, Dr. Kassay Albertné Kassay 
Borbála, Ferenczi  Józsefné Kassay Ida, Blájer Ba-
lázsné Kassay Vilma, Lőrinczi  Béláné Kassay Juli-
ánná mint mostoha gyermekei. 

Kinevezés. A pénzügyminiszter Major  Fe enczet 
a székelyudvarhelyi pénzügyigazgatóaág mellé ren-
delt számvevőséghez pénzügyi számellenőrré végleges 
minőségben kinevezte. 

A Kaszinó közgyűlése. A Székelyudvarhtlyi 
Kaszinó közgyűlését a mult vasárnap tartotta meg. 
Az elnöki széket Hollaki Arthur foglalta el, ki 
megnyitójában a kaszinói érintkezés, a társadalmi 
élet szükségét hangsúlyozta; egymás politikai meg-
győződését tisztelnünk kell, úgymond, azonban a 
politikát e társadalmi központba bevinni nem szabad; 
majd elismerését fejezte ki a tisztviselők valamenyié-
nek és a választmánynak, mely minden lehetőt még-
tesz a Kaszinó előrehaladása érdekében. Ezu'án a 
titkár tette meg jelentését. Mikor Széchenyi Islván, 
kezdte jelentését, az el-.ő Kaszinót alapította, azt 
igy indokolta: „Az embernek jól esik, ha az otthonán 
kivül is van egy hely, ahol egy kis lármát csaphas-
son egy pohár vízért": — valójába alapját vetette 
azon köröknek, melyek az egyesítés, a nivellálás, a 
kölcsönös megismerés és megbecsülés czéljából 
eszközeivé váltak a társadalmi hivatottságnak, 
foglalkozás, rang- és rendbeli szakazodottság meg-
szüntetésének. Ennek hatása alatt, ily czélzattal ke-
letkeztek aztán szerte az országban a hason egyesü-
letek s szinte érezhetővé vált, hogy a szerte szakado-
zott magyar társadalom uj életre kell, 8 azok a 
tradicziók, melyek hajdan lelkesítették, összetartották 
a magyart, újra felelevenedtek: a társadalmi élet 
teljes erővel jelentkezett. Későre bár, de megszületett 
«z egységes, osztatlan magyar társadalom, a nemzet-
nek a 3zabad szervezete, amely az öntevékenység 
tűzhelyét képezi, amely szabad munkával, kölcsönös 
érintkezés által kifejlődött, kölcsönös megbecsüléssel 
dolgozik a társadalmi élet megerösbödésén. A kaszi-
nók hivatása nem politikai hivatás de erős nemzeti. 
Szolgálni a magyarságot nyelvben, kulturában, mű-
vészetben, irodalomban, erősíteni a magyar közép-
osztályt, a mely most a nemzeti terhek legna-
gyobb részét viseli, közelhozni egymáshoz ; tömöríteni 
egy erővé azokat, kiket a nemzeti hivatás egymásra 
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utal s az élet egymástól elválaszt, egy értelmet, egy 
akaratot táplálni azokban, kik csak egy értelemmel, 
egy akarattal fejthetik ki teljes értéküket, áthi-
dalni az elválasztó faji- és felekezeti külömbségeket 
a nemzeti eszme nevében : ez nem politikai szereplés, 
de nemzeti munka, melyre nagy szükség van, mely-
nek jelentősége messze túlnő a kaszinói társas érint-
kezés körén s mely a társas kört a magyar nemzeti 
állam javára dolgozó munkatársává teszi. A világ-
felfogásban anyagias és erkölcsrontó tanok, elvek 
kaptak lábra, ami ellen a mai társadalomnak, s 
annak egyesülésének: a Kaszinónak küzdeni kell, s 
igy együtt érezve, együtt gondolkozva, egy czélra 
törekedve érjük el azon sikert egyelőre részben s 
talán a messze jövőben egészen, a melyre mindnyá-
jan törekszünk, hogy itt a földön, egyirányban gon-
dolkozó magyar társadalom éljen, virágozzon, fejlőd-
jék. Ez okból látja szükségesnek, ma a nemzeti fel-
pezsdülés korszakában, hogy innen e tekintélyes 
társadalmi faktortól jöjjön az az impulzus, mely meg-
adja a módját anuak, hogy a jelszavak teréről a 
komoly cselekvés terére lépjünk. Szükségesnek véli, 
hogy ez alapon a Kaszinó a magyar ipar pártolását 
feladatának tekintse. Jelentésében végül felsorolta a 
Kaszinó beléletében történt változásokat. Az 1904. 
évben 24 uj tag vétetett föl, mig elhalálozás, kilépés, 
eltávozás folytán 8 tag lett törülve. A tagok száma 
az év végén 118 rendes és 8 vidéki tagból állott. 
A titkári jelentés nyomán a magyar ipar pártolása 
körül élénk vita fejlődött ki. amberboy József pénz-
táros tette meg ezután jelentését. E szerint 1904-
ben befolyt 4102 kor. 74 fillér, s az év végén a 
pénztári készlet 326 kor. % fillért tett ki. Az 1905. 
évi költségvetést 4200 korona bevétellel s ugyanannyi 
kiadással elfogadták. Tudomásul vették a pénztár 
megvizsgálására kiküldött biz. elnökének HlcUky 
Miklósnak és a könyvtár és leltár megvizsgálására 
kiküldött biz. elnökének Dr. Solymossy Lajosnak je-
lentéseit. Végül Dr. Törölt  Albert körelnök vezetése, 
valamint Dr. Vass  Lajos és Dr. Pálfy  Jenő jegyzők 
által a választás ejtetett meg a következő eredmé-
nyei : Elnök: Hollaki Arthur, alelnök: Sándor  Mó-
zes, Dr. Solymossy Lajos. JogyzŐ: Becsek Aladár. 
Pénztáros : Amberboy József. Gazdák : Ádám Albert, 
Illatky  Miklós, Szombatfalvy  Lajos. Könyvtárnok: 
Dr. Keith  Ferencz. Választmányi  tagok:  Csanádi Z., 
Dr. Damokos A., Demény F., Diemár K., Diószeghy 
S., Fás Gy., Szabó G., Leichtner Gy., Gyarmathy F., 
Gyertyánffy G., Györfy T., Ilyés M., Ember J., Dr. 
Horváth K., Dr. Mezi Ö., Molnár K., Persián J., Dr. 
IUczkövy S., Iioediger Gy., Szabó A., Tompa Á., 
Szakáts Z., Dr. Török A., Dr. Voith G. 

Nyilvános nyugtázás. A következő sorok 
közlésére kérettünk föl: A Dalegylet január hó 8-án 
rendezett hangversenyén felül fizettek: Hollaki 
Arthur 4 kor., Dr. Damokos Andor 4 kor., Láng 
György 2 kor., Kabdebó József, Virkel Jenő, Sterba 
Ödön l - l kor., Soha Aladár 80 fillér. Fogadják 
Dalegyletünk hálás köszönetét. 

Nöegyleti fillérestóly. A február 1 -i fillér-estélyt 
Dózsa Sárika és Lányi Rózsika rendezték. Élveze-
tes fillér-estély volt, noha a közönség nem nagy 
számmal jelent meg, de ez azért nem csökkentette 
a jókedvet, mert a programm végzetével éjfélig tar-
tott a táncz. A műsor minden száma igen sikerült 
volt. Nosz Ilonka kedvesen és hatásosan szavalta el 
az „Izé" cz. monológot. Pécsi Jenő „Hegyaljai törté-
net" czimmel egy hangulatos novelláját olvasta fel, 
a közönség feszült figyelme mellett. Pálffy  Béla 
koll. tanuló Danckla egy Etude-jét játszotta el, 
ügyes technikával. A következő (8 iki) fillér mű-
sora: 1. Zene. 2. Burger  Arthur kath. főgim. tanár 
humoros előadást tart. 3. Baku Katalin énekel. 

Az ipari munkások szabad lyceumán a mult 
vasárnap délután Szabó Árpád tanár tartott mind-
végig nagy élvezettel hallgatott előadást Erdély 
történeiéről.  Megemlékezve Erdély legrégibb lakosai-
ról és viszonyáról Magyarországgal a mohácsi vészig, 
az erdélyi fejedelemség felállításáról, s a fejedelmek 
uralkodásáról szólt részletesebben. A Bocskayak, 
Bethlenek, Rákóczv mindannyi egy-egy fénylő csillag 
volt Erdély történetében, kiknek nevéhez fűződik, 
nemcsak a protestánsok szabad vallásgyakorlása, de 
a magyarság megmentése is. Majd rátér a fejedelem-
ség megszűnésére és a guberniumuak a Leopoldianum 
diplomával való életbe léptetésére, a fejedelemség 
megszűnését csak áldásnak tartja, mert különben be 
nem következhetett volna, 1848-ban, a mit minden 
magyar ember ősziut örömmel üdvözölt, Erdély 
Uniója Magyarországgal.  Es e pontnál fejeződik be 
Prdély története, m lyet Petéfi költeménye alapján 

oly megkapó szépen Solymossy Endre aposztrofált, 
kifejezve egyúttal a hallgatóság köszönetét is, ugy 
az előadó fáradozásáért, mint Hermann  Gyulának' 
ki oly bensíségteljes érzéssel szavalta el Ábrányi 
Emilnek „Erős  hit" czimü szép költemén ét. A 
Hymnussal kezdődött élvezetes előadást, most is a 
Szózattal fejezte be a 130 főre menő lelkes hallgató-
ság. Ma délután Dózsa Jakab főreáliskolai tanár 
tart előadást. 

Oiák bál. A ref. kollégium ifjúsága diák-bálja 
tegnap szombaton zajlott le a Budapest-szálló ter-
meiben. A termet szép közönség töltötte meg, a mely 
a legjobb hangulatban késő reggelig maradt együtt. 
A bál anyagi eredményét, valamint a jelenvolt höl-
gyek névsorát következő számunkban közöljük le. 

Iparosok filléresztélye. A „Polgári önk. és se-
gélyző egylet" február 6-án rendezendő fillérestélyén 
közreműködnek: Csiszér Erzsi szavalattal, Varró 
Elek felolvas, Rozmann Izidor monologot ad elő, 
Pecha Károly szaval. Az estély rendezői: Nagy  Róza, 
Péter  Róza, Pecha Károly, Mán Sándor. 

Kisgazdáink érdekében. Hollaki Árthur főispán 
a következő felhívást intézte vármegyénk kisgazdáihoz. 
A magyar királyi földmivelésügyi miniszter ur a 
szükséget szenvedő nép segítése érdekében elhatá-
rozta, hogy a kisgazda-közönség körében fölmerülő 
vetőmag szűkség enyhítése czéljából a segítségre 
reászoruló kisgazdák között kizárólag csak tengeri, 
lóhere, lucz.Tna és főleg burgonya vetőmagvakat fog 
endedélyezni készpénz fizetés ellenében ugyan, de az 
alábbi kedvezményes árban : 1. Tengeri vetőmagot 
mm.-ként 12 koronáért, 2. Burgonya mm.-ként 
5.50 k., 3. Lóhere mm.-ként 160 kor., 4. Luczerna 
mm.-ként 100 k. A fönt megjelölt vetőmag-nemüek 
hitelbe csakis alispáni záradékolással ellátott s köz-
ségi jótállással biztosított kötelezvények ellenében 
kivételesen és különös méltánylást érdemlő egyes ese-
tekben fognak engedélyeztetni. Fölhívom tehát a 
vármegye kisgazda közönségét, azokat ugyanis, a 
kik a fönti kedvezményben részesülni óhajtanak, 
hogy fönti igényeik bejelentése czéljából községük 
elöljáróságánál legkésőbb folyó február hó 12-ig je-
lentkezzenek, ahol is össze fognak iratni. Végül is-
mételten fölhívom az érdekelt kisgazdák figyelmét 
arra, hogy a szóban levő összeírásba csak azok fog-
nak fölvétetni, kik a segélyre rá vannak szorulva 
s csak oly mennyiséggel, amennyi az illetőknek vető-
magul tényleg kell. 

A Megyei Takarókpénztár mérlege. Az Udvar-
helymegyei Takarékpénztár 1904. évi zárszámadását 
a tegnap bocsátotta ki. Eszerint a 10 millió 210 ezer 
239 korona 32 fillér összforgalom mellett az 1904. 
decz 31-én lezárt mérleg 41 ezer 386 kor. 12 fillér 
tiszta nyereséget mutat ki. Az igazgatóság a f. hó 
19-ére egybehívott közgyűlésnek javasolni fogja, hogy 
a tartalék alapra 5°/0, a nyugdíj alapra 4°/0 fordít-
tassák, s a részvények után, mint a megelőző évek-
ben is 14°/0 osztalék fordíttassák. A mérleg szerint 
a betétek összege 2,746.262 kor. 78 fillért tesz ki, 
mig a leszámítolt váltók értéke 6,423.434 k, 02 fii. 
Pénztárkészlet az év végén 48 016 k, 12 f. Az intézet 
részvénytőkéje 120.000 k., tartalékalapja 247 214 k. 
46 f., külön tartalékalapja 35.153 k. 51 f., nyugdij-
alapja 72.740 k. 26 f. A mérlegben kimutatott va-
gyon 3,647.578 k. 64 f. A székelykereszturi fiók 
forgalma 2,264.590 k. 19 f.; tisztanyereménye 13.239 
k. 07 f. E számadatok fényesen dokumentálják, hogy 
a közönség ,mily bizalommal viseltetik ez életerős 
péntintézetünk iránt, mely nyugodt bázisánál fogva 
a mult évi gazdasági válságot sem érezte meg. A 
pénztár közgyűlését, mint jeleztük, 19-én tartja meg. 

Az Árpád-utczai jéghegy. A város egyik sza-
bályrendelete megszabja az utczák és a köztereknek 
tisztántartását. Ez természetes és a magánosok meg 
is teszik. Hanem, hogy az Árpád-utczában milyenek 
az állapotok, azt megnézni, már az ott levő jégbegy 
miatt is, érdemes. Ha a körülöte lakók a közlekedés 
fentartása érdekében minden hamu- és fürészpor 
készletüket ráöntik, hogy ezzel a közegészségügyi 
követelményeknek is eleget tegyenek, ugy a köz-
tisztaság ellen követnek el kihágást, mivel a napon-
ként felgyülemlő szemetet a kut körül fel'ocsolt víz 
rétegenként fagyasztja oda s igy mintegy elősegítik 
a jéghegy mentől gyorsabb emelkedését. Az utczák 
takarítása végett kötött szerződés úgy intézkedik, 
hogy vállalkozó a kút körüli jeget tartozik felvágni. 
Enuek már egy két ízben eleget is tettek, s a kút 
körül egy fél méter szélességben jegeltek. De mi 
történjék a többivel ? Az olvadás beállásakor az 
egész utcza forgalma megakad, mivel a törvényszék-
től kivezető árok az ott már felgyűlt jéghegy követ-
keztében egyenesen ez utcza középé e viszi a vizet 
Legfőbb ideje, hogy az állapotokon az illetékes ha-
tóság gyorsan segítsen. 

Mintatehenészet a Székelyföldön. Tallián  Béla 
földmivelésügyi miniszter miután a kirendeltség je-
lentéséből arról győződött meg, hogy a Keleti Kárpá-
tok begyes vidékein a méhészkedésnek különös 
gazdasági jelentősége van, hogy a világ legjobb méze 
a székelyföldi méz, a mint azt kiváló szakértők elis-
merték, — elhatározta egy székelyföldi méhészkerü-
let létesítését és egy nagyobb mintaméhészet fölál-
lítását. 

Az udvarhelyvármegyei gazdasági egyesület 
választmánya f. febrüár hó 7-én d. e. 10 órakor a 
vármegyeház kistermében ülést tart, melyre a vá-
lasztmány tagjai ez uton meghivatnak. Tárgysorozat. 
1. A székelykereszturi kiállítás rendező bizottságá-
nak a megválasztása. 3. Folyó ügyek. 

A Magyar Könyvtár január sorozatának élén 
egy Maupassant-füzet áll, mely a nagy mesternek 
egyik legművészibb elbeszélését, „Gyöngy kisaszs 
szony"-t adja, néhány mással egyetemben. A forditá-
Ambrus Zoltántól való, ami annyit jelent, hogy a 
lehető legtökéletesebb. Egy másik számban a vállalat 
folytatja az „Orosz Elbeszélők Tárá"-t; Gorkij, 
Csehov, Baranzevics és Nemirovics-Dancsenko van, 
nak benne képviselve, tehát csupa elsőrangú író-
akik között Gorkij viszi el a pálmát „A czimborák" 
czimü, csodálatos szépségű rajzával, mely két tol-
vaj csavargó életét festi. A jeles fordítás Ambrozo-
vics Dezsőtől való. A magyar elbeszélők közül most 
Hevesi József van soron, akinek „Nászuton" czimü 
füzetében néhány nagyon érdekes témájú, költői tol-
lal megirt novella van egybefoglalva: a legelői álló 
„Nászuton" a kiváló iró legszebb munkája. Végül a 
régibb magyar irodalom termékeiből Arányas Rákosi 
Székely Sándor nagyfontosságú kis époszát kapjuk. 
„A székelyek Erdélyben", melyet barátosi Balogh 
Benedek, az ismert japán utazó adott ki. — A 
„Magyar Könyvtár" egy-egy száma 30 fillérbe kerül. 
Teljes jegyzéket (408 számról) minden könyvárus ad 

TAVIRATOK. 
B u d a p e s t , febr. 4. 

(Érk. d. u 5 ó.) 
A néppártból. 

A néppárt tegnap este értekezletet tartott. 
Ez értekezlet alatt Gróf Zichy Aladár 

kijelentette, hogy a párt mindaddig ellenzék ma-
rad amig azon feladatok, amelyeket maga elé 
tűzött megoldást nem nyertek. 

A néppárt 67-es alapon áll ugyan, de a 
liberálizmust semmiféle alakjában nem hajlandó 
támogatni. 

Lukács miniszter házassága. 
Lukács László pénzügyminiszter ma házas-

ságra léppett özv. Királdi Hercz Zsigmondné 
született Freyerfeld Róza úrasszonnyal. 

Tanuként Gránzenstein Béla és Lud-
wig Gyula belső titkos tanácsosok szerepeltek. 

Gróf Andrássy Kossuthnál. 
Andrássy Gyula ma délelőtt fél 11 

órakor felkereste Kossuth Ferenczet lakásán, 
kivel teljes két óra hosszat tanácskozott. 

A tanácskozás végével az összesereglet új-
ságírók kérdést intéztek Kossuth Ferenczhez a 
tanácskozás lefolyásáról, de Kossuth kijelentette, 
hogy arról nem nyilatkozhat. 

Andrássy Kossuth lakásáról Nemzeti ka-
szinóba hajtatott. 

Az első peticzió. 
Kedden nyújtják be a Kúriához az első 

peticziót, melyet a gyalui függetlenségi párt ter-
jeszt be Gróf Eszterházy Kálmán mandátuma 
ellen, általános vesztegetéssel vádolva a korteseket. 

Andrássy és Széli. 
Andrássy Gyula gróf most délután 1 

ó.'ától fél háromig tanácskozott Széli Kálmánnal 
a helyzet felől. 

S í y i l t t é r . 
Eltávozásunk alkalmából nem mulaszthatjuk el, 

minden ösmerős és jó barátunktól az idő rövidsége 
miatt ez uton elbúcsúzni és szives pártfogásukért 
köszönetünket nyilvánítani. 

Müller Károly és családja. 
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség 

szives tudomására hozni, hogy a Müller Károly úr 
tulajdonát képező Budapest-szálló bérletét megvet-
tem, s azt saját nevem alatt fogom tovább vezetni. 

Főtörekvésem lesz pontos és elózékemy kiszol-
gálás által igen tisztelt vendégeim bizalmát magam 
számára megnyerni. 

Szives pártfogást kér mély tisztelettel 
Sükösd Miklós. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája. 



SCHICHT-SZAPPAN 
„Szarvas" vagy ,Kulcs" 

j e g y g y e l -
A legjobb, legkiadósabb, s igy a legolcsóbb szappan, minden ártalmas keveréktől ment. 

D ^ - M I N D E N Ü T T K A P H A T Ó . U S 
A vételnel tessék vigyázni, hogy minden darabon a Schicht-név s a fennt látható 

két védjegy rajta legyen. 

Szám 286—1905. tkvi 

Árverési Mrietráyl kivonat. 
A székelykereszturi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Etéd 
község végrehajtatónak Vass János végrehajtást 
szenvedő elleni 1330 kor. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a székelyudvarhelyi kir. 
törvényszék (a ez.-kereszturi kir. járásbíróság) terüle-
tén levő a Martonosi 436 sz. tjkvben foglalt 78, 79, 
80, 81, 82 hrsz. ing. 551 kor., a 826 sz. tjkvben 
827 sz. ing. 16 k., 924 sz. 49 k., 1200 sz. 5 k., 
1323 sz. 13 k., 1398/2 sz. 18 k., 1732/1 sz. 12 k , 
2004 sz. 16 k, 2064/1, 2055a/l, 2055b/l 50 k., 
2074, 2078 sz. 6 k„ 2412 sz. 38 k., 3348 sz. 7 k., 
3401 sz. 30 k., 3439 sz. 8 k., 3764/1 sz. 26 k, 
2843% sz. 23 k., 800/2, 969/1 sz. 36 k., 666*/, sz. 
56 k., 18931/,, 1890-91/2 sz. 428 k., 942/1, 951/, 
28 k., 657 fz. 3 k., 659 sz. 19 k., 1285 sz. 20 k., 
1290 sz. 7 k., 1448 sz. 6 k, 1746 sz. 3 k., 1806 
sz 18 k., 1838, 1840 sz. 20 k, 2187 sz. 3 k., 2210 
sz. 28 k , 2477/2 sz. 1 k„ 2619, 2619/1 sz. 7 k., 
2645 sz. 11 k„ 2684 sz. 9 k., 2700 sz. 1 k, 2730 
sz 21 k, 2765 sz. 49 k, a 827 sz tjkvben 1049 sz 
12 k., 1065 sz. 9 k., 2550 sz. 23 k. a 828 sz. 
tjkvben foglalt 663 sz. ing. 18 k , 1078 sz. 10 k., 
1116 sz. 3 k„ 1296 >z 21 k., 1431 sz. 4 k., 1722 
sz. 4 k., 2001 sz. 13 k., 2086 sz. 3 kor., 2448 sz. 
48 k., 2649 sz. 38 k„ 2731 SÍ. 21 k., 2991 sz. 10 
k., erennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1905. évi márczius hó 8-ik napján d. e. 9 óra-
kor Martonos község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni 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-
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 bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Székelykeresztur, 1905. január hó 24-én. 

Veress, kir. albiró 

Vi lághí rű 
O Dri/ncn- festészeti müintézet, 
d v n L I \ U n U a kiválóan sikerült 
életnagyságú arczképeiről, melyeket elismert 
művészek által készíttet. Számos (kir. köz-
jegyző által hitelesített) elismerőlevél a világ 

minden tájáról. 
Filsörangu képek ára i : 

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

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

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú nagy képet készítünk 
mindenkinek teljesen ingyen, ha ré-
szünkre 3 rendelést szerez, és azokat egyen-

kint vagy egyszerre beküldi. 

„Rekord 
festészeti müintezet 

Budapest, VII., Rottenbiller-u. 40 . 

A leghíresebb kötőgépek 
házi é» ipari czélra 

I. styriai kötö-gépgyár magyar képviselete 
Budapest, VII.. Erzsébel-körút 28. Máui. 
Részlel fizetésre is kapható. — Árjegyzék ingyen, bérmentve 

Varrógépek, k rékpárok raktára . 
F O G L J Ó Z S E F " L A J O S . 

Gazdák figyelmébe! 

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

tenyésztést akar, az használjon 

MANHATTAN 
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., ggteleki-utcza 15. 

Közgyűlési meghívó! 
J&.'Z 

Udvarhelymegyei Takarékpénztár Részvény-társaság 
Székelyudvarhelyen, 

1905. február  hó 19-ikén, délelőtt 9 órakor 
hivatalos helyiségében t a r t j a ^ 

XXIll-ik RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
— » • . — 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése a lefolyt üzletévről, a mérleg meg-

állapítása és a nyereség felosztására vonatkozó javaslata. 
2. Az igazgatóság és felügyelő bizottságnak szabályszerű felmentése iránti határozat. 
3. Ügykezelési, szolgálati és fegyelmi szabályzat tárgyalása. 
4. Az anjaintézet segédpénztárnok személyi pótlék megállapítása. 
5. Választás. 
A közgyűlésre a t. részvénytulajdonosok azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy-

részvényeiket a még le nem járt szelvényekkel együtt, a gyűlés megnyitásáig, lehetőleg a meg. 
előző két napon az intézet pénztáránál letenni s magokat igazoló jegygyei ellátni szíveskedjenek 

Székelyudvarhely, 1905. január hó 14. 

Az igazgatosag. 

The Lucifer The I.neifer 
Budapest, ¥11., Erzsébet-körút 35 . 

A gycrmcH legnagyobb öröme! 
Összeállítható büvészdobozok. 

Tartalmaz: 7, 9, 15, 18, 21, 24, 28 féle mutatványt 
Ára: 1,2, 3, 5, 7, 9, 12.50 ko.. dobozonk. 

Ezen büvészdobozok ügyes összeállításuk folytán a 
gyermeket gondolkozásra serkentik és észbeli tehet-
ségét fejlesztik. Minden doboz pontos magyarázattal 
és ábrákkal van ellátva. Árjegyzék ingyen és bér-
mentve. — Postai szétküldés utánvét mellett pontosan 

eszközöltetik. 

Védjegy: „Horgony". 

A L i n i i o t . Capsici conip., 
a Horgony-Pain Expeller 

pótléka 
egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 35 év óta legjobb fájdalom-
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés-
képpen használva. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak logyiink és 
osak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony" védjegygyei es a Richter czég-
jegvzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona ós úgyszólván minden gyógy-
szertárban kapható. — Főraktár: Törik 
József gyógyszerésznél, Budapesten. 

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Prágában, 

Elisabethstrasse 5 neu. 
Mindennapi síétkfUdés. 

Kitűnő' minőségi) ís legmagasabb szilárdságú portland ezemeutet ajánl oUsó áron a 

B R A S S Ó I m T U i C E M E N T G Y Á R 
Brassóban SzíKelyuMarhelyft  Kapható JJösler í j Gábor uránál. 


