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Szalonka-huzás. 
Itt-ott még szennyes, barnás hótömeg fekszi 

meg az árnyékosabb helyet, de a nap már tavaszi 
erővel tüz a hegyoldalra s az anyaföld  illanó párá-
jának az a sajátos illata teliti meg a levegőt, amelyet 
még a virágtalan kikelet szagának lehetne nevezni. 
Az erdő még jóformán  csupasz, de a bokor már rü-
gyezik és a honnan a szél elsöpörte a tavalyi sárga 
levelet, ott már kiveri magát a zöld pázsit. Milyen 
édes legelője az emberi szemnek az a kis zöld oázis, 
mely ifjan,  üdén, diadalmasan verődik ki a rideg tél 
bántóan fehér  hótakarója alól! 

Az erdő is kezd élni; rejtekén most kezdődik 
a szerelem évadja. Amint a hegyoldal átkozottul sürü, 
tüskés bokrai közé befurakszom  s imitt-amott négy-
kézláb nyomulok át a veszedelmesebb helyeken, meg-
rezzenve látom, hogy egy tüskebokor előtt keményen 
„állu  a kutyám. Megdobban a szivem, a kezem gör-
csösen szoritja át a puska karcsú nyakát, ujjam a 
ravaszra csúszik s óvatosan lépek közelebb, hogy jó 
lövésre kapjam az idei első hosszuesőrüt, amint a 
bokorból nyílsebesen kivágódik. 

A leghigadtabb vadászt is elfogja  ilyenkor egy 
kis lázas izgalom. Egy szempillanattól függ  az egész 
eredmény, mort a nappali cserkészeten nagyon nehéz 
szót váltani az óvatos madárral. 

A legsűrűbb tüskésben gunnyaszt a bokor tövén 
és ahogy a kutya rátalál és a közeledő vadász meg-
riasztja, lüggüleges irányban dobja ki magát a bokor 
kellő közepéből, a mint azouban a galyak közül kiért, 

Felelós sserkesstó : Becsek Aladár. 

nyomban vízszintes irányt vesz és gondolatsebesség-
gel tűnik el a szem elől. Az irányváltozás pillanata 
az, amit a gyorskezü vadász felhasználhat;  azért lépek 
hát szörnyű vigyázattal közelebb s ahogy jó kilövé-
sem van, fölegyenesedem  uyugodtan; „no most 
jöhetsz". 

Az ám! Nagy robajjal vágódik ki oldalt a bo-
korból egy ménkű nagy tapsifüles,  de csak 
immel-ámmal baktat vagy tiz lépésnyire és aggodal-
mas pofával  leül a tisztás szélén. A Pagát meg se 
moczczan, csak a hosszú állás közben begörbített első 
lábát teszi le lassan a földre,  de ügyet sem vetve az 
öreg nyúlra, állja a bokrot tovább mereven. 

Ahán! Családi tűzhely az a bokor; az öreg 
nyul márcziusi mama s a csecsemő-benczék szopta-
tásábin zavartuk meg. Ezért nem igyekszik nagyon 
menekülni, bántja a szülői aggodalom és szeretné a 
kutyát elcsalni a kicsinyeiről. 

Ne gyötörjük hát anyai szivét; leszólítom a 
kutyát a nyulfészekről  s más irányban kereskedünk 
a szárnyas zsákmány után. És mintha ebből mindent 
megértett volna az okos eb, ezentúl ügyet sem vet 
az itt-ott kipattanó tapsifülesekre,  hanem nyomoz, 
keres, szaglál lázasan minden bokor kürül — tudja 
már, hogy mit keresünk. 

Derekam megfájdul  a sok bujkálásban, a tüske 
megtép, kezem, ábrázatom olyan, mintha tetoválva 
volna, hanem azért csak tovább, mert kitartás nélkül 
nincs vadászeredmény. Végre egy tisztás szélén, ala-
csony boróka-bokornál, mely körül halomra hordta 
össze a sárga levelet a böjti szél, újból áll a vizsla. 

Pfuj,  öreg! bizonyosan megint békés nyulfami-
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valósitható. S talán épp ez az oka annak, hogy 
Bécsben a nemzetnek erre való követelését el-
lenzik a legállhatatosabban. 

A közös hadsereg ma a germanizácziónak 
a melegágya nálunk is, a Lajta túlsó ajtaján is. 
De ha a magyar ezredek szolgálati nyelve egy-
szer magyarrá leend, azontúl a hadsereg miná-
lunk akarva, nem akarva, leghathatósabb isko-
lájává válik a magyarságnak. 

Az az oláh, vagy szerb fiu,  aki belép egy 
magyarul vezényelt ezredbe, nemcsak egy súlyo-
san nehezedő szervezetet fog  látni maga fölött, 
a mely a magyar állani erejét képviseli, hanem 
kénytelen is lesz vele, hogy ezt a nyelvet el-
sajátítani igyekezzék. Kérését és panaszát csak 
igy adhatja ©16, a parancsokat, melyeket bün-
tetés terhe alatt teljesítenie kell, igy kapja. Ha 
meg könnyíteni akar a sorsán s altiszti rangot 
akar elnyerni: írni, olvasni is meg kell tanulnia 
magyarul. 

Ez az idegen ajkú fiu  most a német nyel-
vet tanulja meg katonai szolgálata alatt. 

Ilyen erős kézzel fogja  a katonaság a ma-
gyar szellem ügyét is szolgálni — még esetleg 
a legfőbb  körök akarata ellenére is — ha az 
ezred nyelve s a vezényszó magyarrá leend. 

Ez oly kívánsága tehát a nemzetnek, mely 
voltakép nem is annyira a katonaságot és harczi 
készséget érinti, mint inkább a magyar kulturát. 
S a nemzetnek ezt a kívánságát meg lehet ta-
gadniok azoknak, a kiknek Ausztria egyenértékű 
fogalom  a közös hadsereggel („ia deínem Láger 
ist Oesterreich"), de nem lehet megtagadniok 
azoknak, a kik csak a hadsereg érdekét 
nézik. És ha a katonai körök mégis azt hirde-
tik, sőt ő felségével  is elhitetik, hogy a magyar 

A magyar ezrednyelv. 
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A két év óta tartó obstrukezió, s a jelen-
legi parlamenti állapot teljesen megbénította a 
magyar közélet munkásságát. A mult évben meg-
szavazott beruházási törvényjavaslat, mely végre 
valamit adna az országnak és nem vesz tőle: 
áldásos körútjára mindezideig nem indulhatott; 
az ipar pang, gazdasági, állami beruházások kés-
nek, s a pénztelenség itt, Udvarhelymegyében 
is felette  érezhetővé kezd válni. 

Kétségtelen, hogy a helyzet oda fejlődött, 
miszerint a magába szállást mindenkire köteles-
ségül rója. 

A mai napig, a válság eddigi bizonytalan-
ságaiban, fordulatainak,  epizódjainak, küzdelmei-
nek és kellemetlenségeinek hatása alatt érthető 
volt, hogy pártokra és töredékekre szaggatva, 
maradtunk abban az állapotban, a melybe a vál-
ság kezdetének robbanásai helyeztek bennünket, 
és a honnan a lehetőségig nyugdtan vártuk a 
békés megoldást, az ellentétek kiegyenlítését. 
Most egy felsőbb  motívum s?ólal meg: az alkot-
mány veszedelme, veszedelme szabadságainknak, 
jogainknak, vérec küzdelmek vívmányainak. Mi 
tereljen, ha ez nem, egy táborba benünket? 
Melyik pártnak a programja fontosabb  és be-
csesebb az alkotmány összeségénél ? Melyik ember 
sérelme olyan, hogy el ne lehessen felejteni,  a 
közsérelem kiáltó szózatát hallva? A legköze-
lebbi mult amint ennek mult számunkban kife-
jezést is adtunk, bezáródott, ajtaját mögöttünk 
becsapta a hatalmi szó és mi átlépünk egy uj 
idő küszöbén. Uj érzés, uj gondolkozás, uj el-
határozás foganjon  meg bennünk e komoly és 

nagy lépésünknél. Akárminek hivtak bennünket: 
függetlenséginek,  disszidensnek, szabadelvűnek, 
ujpártinak, néppártinak, nemzetiséginek: most 
csak egy gondolatunk lehet: mikor a nemzet 
jogait tagadják, sorakozni e jogok megoltal-
mazására Ebben a gondolatban találkozva, 
induljon minden ember előre vonzalma, lelkisme-
rete és kötelessége szerint. Minden párt lehet-
séges, mindenikbe szabad az ut, csak egy nem 
lehetséges, az a mely a nemzet jogainak az el-
kobzása mellé áll. 

Mi megvagyunk győződve, hogy nincs is 
magyar ember az országban, aki a katonai téren 
elérhető nemzeti vívmányoknak ne örvenijene, 
azt ne követelné; itt csakis a czélszerüségről 
lehet szó, bogy: most azonnal-e, vagy pedig ké-
sőbb. E fölött  lehet hosszasan vitatkozni, a kér-
dést azonban eldönteni csak a jövő fogja,  amely, 
adja Isten, hogy azon hazafiaknak  adjon igazat, 
kik az azonnali megoldást követelik. 

Nem akarjuk kisebbíteni sem a katona ok-
tatás körül elért sikereket, sem azok érdemét, 
a kik a magyar hadijelvények behozatala mellett 
buzgólkodnak Értjük és méltányoljuk azt is, ha 
nagy áldozatokkal megteremtjük a honvédtüzér-
séget, vagy ki akarjuk mondani, hogy magyar 
ezredekben csak magyar állampolgárok viselhes-
senek tisztségeket. Mindez és sok más hasonló 
óhaj lehet fontos  és lehet megokolt. De a nagy 
reform,  mely által a magyarság szelleme diadal-
masan fog  bevonulni a hadseregbe, tény, hogy 
mégis csak abból áll, hogy a magyar ezredek 
szolgálati nyelve a magyar nyelv legyen. 

Olyan reform  ez, mely legkönnyebben, leg-
rövidebb idő alatt, legolcsóbban, a hadsereg tak-
tikai egységét legkevésbbé érintő módon meg-

liát háborgatsz. Hogy jönne ki ide a tisztásra, ilyen 
alacsony bokorba az óvitos szalonka ? . . . 

Ám az eb mereven áll, mintha vasból volna 
öntve minden porczikája s nincs a figurájában  semmi 
nyoma annak a kárörvendő ravaszságnak, annak a 
kaján, kötekedő tekintetnek, amivel a fekvő  süldővel 
szokott farkasszemet  nézni. Rögzött, Fzinte ijedt az 
állása s ahogy izzadságtól csepegő, kilógó nyelvét 
bekapta, mikor szagot érzett, rögtön látnivaló volt, 
hitvány közönséges tapsifüles  nyugalmát háborgatja. 

Jó, hogy ismerem ö kelme állásformáit,  mert 
ime, amint kellő vigyázattal közeledtem a bokorhoz, 
zajos szárnycsapással, hosszú c*őrét mellére vágva, 
kidobja magát a lázasan keresett, az olthatatlan 
vágygyal kutatott bagolyfejü  szalonka. Villámgyors 
fordulattal  venné irányát a közeli sűrűnek, de dörren 
a cső s a nemes madár összekapja félköríves  szár-
nyait 8 nagy puffanással  zuhan az avarra. 

Van e öntudatosan büszkébb vizsla, mint az 
euyém, mikor az élettelen zsákmányt felkapja  s amint 
felém  lohol vele s a hosszuesőrü nagy fej  lankadtan 
lóg ki a szájából. 

És van e boldogabb vadász e pillanatban a 
környékeu, mint én, mikor rövid, gyönyörteljes szemle 
után felakasztom  tarisznyám boglyára az idei legelső 
szalonkát ? Az elsőt, ami a környéken lövésre került! 

Nincs, bizonyára nincs ! 
* 

A sikeres fáradságra  rövid pihenés dukál a va-
dásznak, azután következik a nap izgalmasabb, ér-
dekesebb eseménye: a „stand", a les. Elhagyom a 
déli oldalt és az északkeletire kerülök a szálas erdő 
felé;  ott van a legjobb „állás". Barátságos tüz lobog 



vezényszó megbontaná a hadsereg féltett  egy-
ségét, ugy az egyszerűen osztrák vaskalaposság, 
mely borzong minden újítástól — vagy rosszabb 
valami, hypokrizis, mely a germanizáczió fegy-
verét félti. 

Mindenki tudja, hogy a honvédségi nyári 
gyakorlatokon többször két, sőt három nyelvű 
csapatok kerülnek együvé, nemcsak ugyanabban 
a hadosztályban, hanem ugyauabban a dandárban 
is. És ebből semminemű konfúzió  nem szárma-
zik, de nem is származhatik. A dandárparancs-
nok legtöbb esetben kürtjellel adja ki a maga 
parancsát s ha élőszóval, vagy Írásban közli is, 
az mindenkor csak az ezredparancsnokokat illeti, 
egyedül nekik szól. A vett német parancsot a 
magyar honvédség ezredese magyarul közli to-
vább, a horvát ezredes horvátul, a tüzérség pa-
rancsnoka pedig németül. A szolgálati szabályzat 
kizárja, hogy a felsőbb  parancsnok közvetlenül 
— s ne az ezredes által — vezényeljen. A 
német parancsot tehát csak az ezredesnek kell 
megértenie Semmiképen se szükséges pedig, hogy 
a legénység is megértse. 

Tisztán a katonai szempontot tartva szem 
előtt, semmi nehézséget se okozna tehát, ha a 
magyar vezényszót behoznák a magyar ezredekbe. 

Mindennek semmi köze sincs a hadseregnek 
sokat emlegetett „taktikai egységéhez". Sőt tisz-
tán a hadsereg harczképességét vévén tekintetbe, 
azt, nyilvánvaló, csak emelni és erősiteni fogja 
a magyar szolgálati nyelv behozatala. Bensőbb 
lesz a viszony tiszt és legény között; nagyobb 
az összetartozandóság érzése. Nem fognak  meg-
ismétlődni azok az esetek, midőn lehurrogják s 
lekáromolják a magyart, csupán annak okán, mert 
magyar. Fel fog  lendülni a katonai szellem az 
összes magyar ezredekben ; oly eredmény, melyet 
a reglement nem fog  előidézni soha. S megol-
dódik, szinte önmagától, egy olyan kérdés, mely 
ma sok gondot okoz: a kellő számú, értelmes 
altisztek kérdése. Jelenleg az altiszteknek né-
metül is kell tuduia — legalább annyit, a men-
nyit. így sok képzett magyar fiu  ki van az elő-
léptetésből zárva s a hadsereg intézőinek nagy 
gondot okoz, hogy kellő számú altisztet kapja-
nak. A ki megfelel,  azt szolgálati jutalmakkal, 
pénzzel, tyúkkal, kalácscsal édesgetik, hogy a 

három év leteltével tovább szolgáljon. S a dolog 
nehezen megy így is. Ha pedig behozzák a két-
éves szolgálatot, — mint a hogy hirdetik — 
akkor a képzett altisztek hiánya még nagyobb 
mértékben lesz érezhető. S alig is lesz lehető 
másként segíteni a bajon, mint a magyar szol-
gálati nyelv behozatalával. 

Miben érvényesüljön pedig a magyar nyelv 
joga? Abban, hogy magyar legyen az oktatás 
és vezényszó. Magyarul adják ki a napi paran-
csot s magyar legyen az írásbeli belső ügyvitel. 
A közös huszárezredekben e követelések közül 
már is meg kellett valósítani annyit, hogy a ta-
nítás és a napi parancs: magyar. És ime a vi-
lág feneke  nem esett ki, a dicsőséges osztrák 
ármádia egységében kár nem esett! 

Azonban van a dolognak egy sötét háttere : 
a chlopii hadparancs, melyben a legfelsőbb  hadúr 
kimondta a nagy szót ide vonatkozólag: soha . . . ! 
A politikusok kihallgatása a napokban befejezést 
nyert; a király a válság megoldása nélkül el-
utazott, a legnagyobb zavarban hagyva az or-
szágot ; a koáliczió tovább is kitart felállított 
követelése melett; az ország ipara pang, gazda-
ságilag rohamosan megy hátrafelé.  Hogy hol lesz 
a megállás, mi lesz ennek a következménye, mi 
módon fogunk  kibontakozni — mind-mind 
olyan a kérdés, melyre maguk az intéző körök 
sem tuduak választ adni 

BELFÖLD. 
— A helyzet. — 

Budapest, ápril. 7. 

Még nincs kellőképen felderítve,  miért is kellet 
tulajdonképen megbuknia a katonai kérdés ki-
kapcsolására alapított kompromisszumnak ? Nekünk 
az a véleményünk, hogy ez a terv alapja lehetett 
volna a kibontakozásnak. Azt sem igen tudjuk, 
mennyit is adtak ki tulajdonképen a 450 millióból. 
Minden nyilatkozat mást mond. K o s s u t h azt 
mondja, hogy összevissza 80 milliót akar csak ki-
tolni a hadügyminiszter. A hadügyminiszter olyasmit 
jelentett ki, hogy a 450 milliónak több mint felét 
lehet kikapcsolni. Egyszóval ez a pont homályo3. Az 
igazság pedig mindenkép3n az, hogy Magyarországot 
az összeg egy harmada terheli a kvóta aránya 
szerint. Szó van tehát 50—60 millió koronáról. Jelent 
ez valamit az 500 milliós állami költségvetésben ? 

És ennek az összegnek is csak harmadát tizetnők a 
budgetből, tehát bóven számítva, évente három 
milliót- Már most tisztelettel kérdezzük, megakadhat-e 
e miatt a krízis kibontakozása? 

Az ujoDCzlétszám emelésének kitolása jogos 
követelmény. Teljesíteni is lehet a hadsereg harcz-
képességnek veszedelme nélkül. Hiszen csak két 
esztendőről van szó, akkor úgyis előáll a hadügyek 
vezetősége a véderő organikus reformjának  javasla-
tával. Akkor úgyis napirendre kerül az egész katonai 
probléma és tüzetesen meg fogjuk  állapítani, mit 
kapunk és mit adunk érte. 

A katonai kérdéskikapcsolásának ideájába aligha 
vissza nem térnek még. Ez a megoldás mindenesetre 
többet érne, mint a szürke átmeneti kormány terve. 

* 

A baloldal érvényrejutásának konzekvencziái 
mód felett  szokatlanul alakulnak. Vájjon hogyan fog 
a többség a delegácziókban működni ? A kérdés nem 
érdektelen és aktuális is, mert ez évben még a közös 
ügyek költségvetését meg nem állapították és így a 
delegáczióknak az ősz elején össze kell ölniök. A 
delegácziók ez évben Bécsben üléseznek. Bemegy-e 
ezúttal a szélsőbaloldal a közösügyi bizottságba ? Ez 
kétségtelennek tűnik. Mit fog  szólani akkor, ha az 
albizottságban Pitreich vagy Montecuccoli gróf  vagy 
Goluchowski expozét mond német nyelven ? Ez év-
ben az expozét a magyar külügyi albizottságban kell 
elmondania Goluchowski-nak, mert Bécsben így 
szokás 67. óta. Ebből még nagy kavarodás keletkezhe-
tik. De meg attól is tartunk, hogy a szélsőbal, 
általában az uj többség létrehoz a magyar delegáczió-
ban olyan határozatokat, a melyekhez az osztrák 
delegáczió nem igen járulhat hozzá. Ez esetben pedig 
a magyar és az oszták delegáczió a törvény értelmé-
ben együttes ülést kell hogy tartson. Erre 67. óta 
csak egyszer vagy kétszer volt eset. Mert sor kerül-
het újra erre az eventualitásra is. 

Sajnos, a delegáczióknál még korántsem tartunk. 
És talan ez a théma kevéssé időszerű is, a most 
még megoldatlan krízis kellő közepén. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, április 7. 

A koáliczió vezérlő bizottsága az arra leg-
hivatottabb férfiú,  Audrássy Gyula gróf  hivata-
los közléséből tudomást szerzett arról az'uj alap-
ról, mely a válság kibonyolitására a legutóbbi 
napokban felmerült.  A katonai kérdés kikapcso-
lása, a 45 ) milliónyi hadügyi teher többletnek a 
lehetőség szerinti elhalasztása és az ujonczkon-
tingensnek változatlanul való fenntartása  voltak 
e tervezett kompromisszumnak főbb  alkotó részei. 

az erdő szélén, ott ülnek körülötte kocsipárnákon, 
pokróezokon a kényelmes vadász urak, akik a fárad-
ságos „buschirozástu-t mellőzve, csak az esti húzás 
tizenöt-húsz perczig tartó gyönyöreire pályáznak s 
most mégis a sárga irigység palástolhatatlan jeleivel 
veszik tudomásul az első szalonka korábbi gyászos 
halálhírét. 

A nap gyorsau hanyatlik lefelé  és sápadt ko-
rongjának alsó széle már a hegygerinczét érinti. 

— Föl-föl,  vadászok, ki-ki a helyére, hogy a 
napnyugtától az esthajnal csillag feljöttéig  tartó hú-
zásnak egy percze se veszszen kárba! 

Fiatalabb jágert hirtelen megoktat az ember, 
hogy olyan helyet keressen a hegyoldalban, ahol egy 
kis tisztáson, a többi közül kiváló magas fát  talál. 

Szép, világos, fellegetlen  az égbolt, van idő be-
várni a nap teljes letűntét. (Borús esős időn koráb-
ban kezdődik a húzás, szeles időben pedig nagyon 
rövid ideig tart s olyan gyorsan huz a madár, hogy 
sok esélylyel jár a lövés eredménye.) 

Hja! a szerelemre nyájas, derült, csendes estét 
kíván a kényes ízlésű madár s neki a nap huszon-
négy órájából csak ez a tizenöt perez jut az édes 
randevúra. 

Leshelyem mellett egy fatörzsön  ülve, hallga-
tom az erdő rejtelmes titkos beszédét. A fekete  rigó 
dévaj, csúfolódó  trillákat vág ki a szomszéd bokor-
ban 8 ahogy nyugtalan össztöne más-más bokorra 
hajtja, a megingott galyak méltatlankodó zizegéssel 
súrlódnak össze. A néma csöndben nagy zajnak tet-
szik ez a hallgatózó előtt. Odább a sűrűben erős 
toppogás hallszik, amire a nyugodt Pagát is félre-
hajtott fejjel  odafigyel,  azt hiszi, hogy legalább is 
egy falka  nyul tart ott lakodalmat. 

Pedig dehogy! Pajkos mókus forgolódik,  mo-

toszkál a száraz avarban, az csinál ekkora neszt. Az 
ideges kíváncsi szénczinke is ott alkalmatlankodik s 
ezinezogó hangjával tévedésbe ejti a tapasztalatlan 
vadászt, aki ijedten szökik talpra, mert összetéveszti 
a hangját a szalonka éles „czvikku-elésével. 

Egyszerre lövés hangzik fel  alulról a szélső 
katlanból. Azoknak ott korábban nyugszik a nap, 
hamarább kezdődik a húzás. Minden vadász talpra 
ugrik a puska szóra, rendbe szedi magát és feszült 
figyelő  állást vesz, mert ime, már itt is lebukott a 
napkorong a hegy mögé s ahány rigó van a hegy-
oldal bokrai között, valamennyi bőszen trilláz: itt  a 
húzás ideje. 

A szalonka, mely nappal arisztokratikus külön 
háztartásban él, csak napnyugtakor találkozik párjá-
val. A tüskés sűrű biztos lejtekéből felkerekedik  a 
a hosszuesőrü menyasszony s messzehangzó éles 
hangot ád: 

— Czvikk . . . czvikk . . . czvikk . . . 
Alig hangzik el a hívogató, csalogató hang, már 

földobja  magát valahonnan a komoly himmadár is s ' 
a hang után nyomába igyekszik a lassú libbenéssel 
vízszintesen röpülő nősténynek. 

— Korr . . . korr . . . korr . . . öblöget mély 
hangon a gavallér, hogy jelezze hölgyének, mikép 
nyomában van. 

És kezdődik közöttük az édes, dévaj szerelmi 
kötözködés, a kergetősdi, melyben a kaczér nőstény 
— szemérmes számitásból-e, vagy ösztönből — ren-
desen a szálas erdő homálya felé  veszi irányát. De 
nem adja meg magát mieden ingerkedés nélkül; 
kétszer-háromszor is megkerül vele egy helyet s csak 
mikor nagyon epedően hangzik a korrogás, akkor 
szállanak le a párok az erdő homályába. 

Ennek a szerelmi kötekedések tizenöt pjrezig 
tartó ideje a „húzás", amit a vadász kihasználhat. 

Az enyelgő pár nem lát, nem hall. A vadász 
fülét  messziről megüti a vikkelés s elfogja  erre a 
láz. A hang iránya bizonytalan az erdőn s nem tudja 
a vadász, jobbról-e, balról e, hátulról, vagy élőiről 
hallja a jelzőhangot. Kimeresztett szemmel, lélekzetét 
visszafojtva  néz a bokrok homálya fölött  kezdődő 
szürke, derengő sávba s nagyot dobban a szive, mikor 
feltüaik  abban két lassan mozgó fekete  pont, hason-
lító két lassan libegő tót-kalaphoz s nyomban fel-
felhangzik  előtte a himmadár bassbaritonja: 

— Korr . . . 
— Durr 1 — ez a válasz a puskacsőből a him 

epedő hangjára s a vágy, a szerelem, a boldogság 
küszöbéről élettelenül hull le a száraz avarra. 

De a többi szerelmes madarat nem alterálja a 
puskalövés hangja. Négy-öt-hat áldozat fekszik  már 
a porondon s a húzás még egyre tart, a puska még 
folyton  szól, mig csak fel  nem tűnik az esthajnali 
csillag. Ennek a gunyoj pislogása kijózanítja a má-
moros madarat, feszült  idegei leszerelödnek s rendes 
óvatossága meglapulásra készti. 

A vadászok pedig összegyűlnek s ilyenkor lesz 
nyilvánvaló, hogy az elhangzott lövések kilecczven 
százaléka csak annyi kárt okozott a szalonkákban, 
mint a golyó egy vérnélkül lefolyt  pisztoly-duellumban. 

Ennyi körülbelül a szalonka-cserkészet és az 
esti húzás gyönyörűsége s ezeken kivül még hajnali 
húzáson és hajtókkal zaklatja a gyilkos emberiség e 
pompás madarat, amely rég kipusztult volna már 
teljesen a kontinensről, ha — minden lövés találna. 
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Andrássy Gyula gróf  királyi kihallgatása után 
megjelent a vezérlő bizottsóguak a függetlenségi 
pártkörben tartott ülésében és ott megtette köz-
léseit, a melyek nyomán a bizottság érdemileg 
is határozott a felmerült  tárgyról. Egyhangúlag 
kimondotta, hogy a proponált alapot a maga 
részéről elfogadható  bázisnak nem tartja és en-
nek folytán  az igy tervezett kompromiszumot el 
nem fogadja 

Ezzel a határozattal a politikai helyzet 
ujolag aggasztó és komplikált fázisba  jutott, mert 
a kibontakozáshoz ma, két hónappal utóbb, mi-
vel sem jutottunk közelebb, mint voltunk a vál-
ság kitörésének időpontjában. 

* 

Nagyoa sokan keresik a feleletet  arra a 
kérdésre, mit is akart tulajdonképen Kossuth 
Fereucz, hogy képzelte el a kibontakozásnak 
sokat vitatott' uj alapját. Egy ellenzéki forrás 
igy határozza meg Kossuth terveit. 

Kossuth azt proponált*, hogy adjon a ki-
rály Andrássynak vagy másnak megbízást kor-
mányalakításra a szövetkezett ellenzék ismert 
programmja alapján, amelyből azonban a katonai 
követelmények egyelőre két évre kikapcsoltatnak 
a következő garancziális feltételek  mellett: 

Ezen két éveu belül: 
1. A katonai kormány a 450 milliós hitel-

ből egyetlen fillért  sem vesz igénybe, 
2. az ujonczjutalék ezalatt a két év alatt 

változatlan marad, 
3. ha a felség  mégis előbb vagy utóbbi 

szóval bármikor katonai czélokra ujabb pénzügyi 
terhet akarna igénybe vénni vagy az ujonczju-
talékot felemeltetni,  ez csak ugy történhetik, 
hogy a szövetkezett ellenzék programmjában 
foglalt  összes katonai követelések kielégíttetnek, 

4. a concretual status okvetlen megálla-
pítandó, 

5. a korona garantálja, hogy két éven be-
lül a kormányrendszert nem változtatja, 

6. a korona erre a két évre lemond a ház-
feloszlatás  jogáról. 

* 

Nyugtalanító csendben folynak  le a kép-
viselőház ülései kedd óta. A Ház Kossuth két 
indítványával van elfoglalva  s most napokon át 
ez lesz a tárgyalás anyaga A király elutazása 
előtt arra kérte Andrássy grófot,  hogy hasson 
oda, hogy a válság megoldásáig a képviselőház 
ne tartson érdemleges üléseket. A király kérte 
és a Ház többsége megtagadta. Egyszerűen 
szembeszegezte a király óhajával azon határo-
zatát, hogy ülést íart. Elnapolásról tehát szó 
sem lehet. E többség ezzel megszabta lojális 
udvariasságának határátjelezvén, hogy nem ad 
tovább halasztást. 

A többségnek ehhez kétségkívül joga van. 
Szavazatának túlsúlyánál fogva  tetszése szerint 
dönthet a fölött,  hogy hajlandó-e respektálni a 
királyi óhajtásokat vagy nem? 

De ez a viszautasitás, bár csöndben, izga-
lom és zaj nélkül történt meg, mégis küszöbön 
álló nagy viharok előérzetét kelti a szemlélőben. 
A koczka tehát el van vetve: most már az ud-
variasság békói is szakadozni kezdenek ugy, hogy 
a korona -és a parlament vitájának komoly és 
veszélyes volta most már miudegyre élesebb 
körvonalokban bontakozik ki. 

Bármilyen csöndesek is tehát kedd óta a 
Ház ülései, mégis méltán azt hihetjük, hogy 
ezt a csöndet, a parlament levegőjének mai fül-
ledt mozdulatlanságát nagy dörgés-villámlás vál-
tandja tel, melynek izgalmai közepett nehezen 
fog  megszületni az a higgadt meggondolást 
igénylő plánum, a mely az országot ebből az 
aggasztó bonyodalomból kivezetni segiti. 

* 
A válság egy lépéssel sem jutott közelebb 

a megoldáshoz A legközelebbi jövőt homály 
borítja és illetékes helyen nincs semmi határo-
zott terv. Csak az az egy bizonyos, hogy a 
kormányzást tovább kell folytatni.  A kormány 
felelősségének  elvében nem szabad hézagnak tá-
madnia. Egyáltalán az a felség  kifejezett  óhaj-
tása, hogy a kedélyeket nem szabad felizgatni. 
Az uj választások ki vannak zárva és a korona 
részéről nem leszuek mélyreható változtatások. 
Mivel kormányt eddig nem lehetett alakítani, 
egyelőre a Tisza-kormány Tiszával vagy nélküle 

fogja  tovább vezetni az ügyeket. Hogy meddig 
fog  tartani ez az állapot, azt senki sem tudja 

A mi a katonai kérdéseket illeti, katonáék 
álláspontja az, hogy a kilenczes bizottság prog-
rammjáu tul menni nem lehet. A zászló- és 
jelvénykérdést az eddigi terv szerint fogják 
rendezni. 

* 

A király elutazott Budapestről. Ez az uta-
zás világosan fejezi  ki azt az tényt, hogy a 
válság fejleményeiben  egyelőre szünet állt be. 
A király Széli Kálmántól tudta meg, hogy a 
„kikapcsolási" tervet a baloldali koaliczió visz-
szautasitotta. Erre ime az a király felelete,  hogy 
budapesti tartózkodását félbeszakította,  és visz-
szatért Bécsbe. A helyzet előterében álló politi-
kusok is teljesen tájákozatlanok a király további 
tervei felől  Az általános felfogás  az, hogy a 
szakítás bulvosbitotta a helyzetet. 

* 

A király elutazása után a legellentétesebb 
hirek és kombinácziók röpködnek a levegőben 
Egy ilyen híresztelés szerint ő felsége  abban a 
tudatban utazott el, hogy a maga részéről min-
dent megtett a válság megoldásának érdekében 
és hogy még sem lehetett elintézni, nem rajta 
mult. 

Hire jár, hogy a király Bécsben ujabb 
tanácskozásokat folytat  hadügyi körökkel és 
osztrák politikusokkal, azután pedig újra magyar 
politikusokat fog  meghallgatni. Mindez azonban 
csak találgatás, a melyből biztosan semmit sem 
lehet tudni. 

Kivándorlás Udvarhelymegyéből. 
Székelyudvarhely, ápril. 7. 

útlevél kiállítási a hatáskörömbe tartozik, figyelme-
met erre is kiterjesztettem. Augusztus hó 1-től 39 
kisbirtokos vándorolt ki, 30 Amerikába, 9 egyéb 
helyre, részint Romániába, részint más európai 
államba. 

Vagyis Udvarhelyvármegye 1904. évi kivándor-
lási statisztikáját abszolúte, más megyékkel való 
összehasonlítás nélkül tekintve, az eredmény ez : a 
második félévben  az átlagos kivándorlás megkétsze-
reződik, az Amerika felé  húzódó pedig 90"/o-al emel-
kedik. 

A mult 1903. évhez viszonyítva is aránytalan 
nagy az 1904. évi kivándorlás. 1903-bin 413 egyén 
nyert Amerikába útlevelet, 1904. évben 742, vagyis 
a két év aránya csaknem 1: 2. 

A szomszédos Csik- és Háromszékmegyékkel az 
elmúlt években is összehasonlítottam kivándorlásunkat. 

Mindkét vármegyével szemben az előző évek-
ben kedvezőbb helyzetben voltunk ; már 1903-ban a 
kedvező helyzet megváltozik, mert mig Udvarhelyme-
gyéből 1555 útlevelet nyert egyén közül 413 megy 
Amerikába, addig Csíkban 4198 közül csak 383, 
Máromszékben meg épen 6470 közül csak 242 lélek. 

Az 1904. év statisztikai adatai ennél is ked-
vezőtlenebbek: Csikmegyében ez évben 4961 útleve-
let nyert egyén közül 44, Haromszékmegyében 5812 
közül csak 25, nálunk ellenben 1808 közül 742 volt 
az amerikai kivándorlottak száma, vagyis Csíkban 
1 °/0 sem, Háromszékben 7,% sem, nálunk 41"/0 
kerekszámban kifejezve. 

Ez az 1904. évre vonatkozó kivándorlási sta-
tisztika adata üdvarhelymegyére. 

Ha megyénkben tényleg kivándorlásról lehetne 
szó, ez adatokból kiindulva, komor képet alkothat-
nánk a jövőről. 

Bár az 1903. évi IV. t.-cz. a kivándorlókat 
ugy definiálja,  hogy mindenki annak tekintendő, a ki 
tartós kereset czéljából bizonytalan időre külföldre 

Tagadhatatlan tény, hogy a kivándorlás Udvar 
helymegyéből is megkezdődött. Itt hagyja a székely 
e szeretett hazát, hol született, melynek földjében 
ősei csontjai porladnak — megy szerencsét próbálni 
Amerikába. Megyénk kivándorlási ügyéről Damokos 
alispán a napokban megjelenő jelentésében hosszasab-
ban foglalkozik,  melynek keretében számadatokkal 
bizonyítja e kivándorlás veszélytelen voltát 

Az 1903. évi VI. t.-cz. az útlevél kiállításának 
jogát, ugy mond a jelentésében, az 1904. évi augusz-
tus 1-től kezdődőleg a törvényhatóságokra, illetve 
az alispánokra ruházta át. Részben ennek is tulaj-
donitható, hogy megkönnyittetvén az útlevélhez való 
hozzájutás, sokkal többen vándoroltak ki az 1904. 
év utolsó 5 hónapjábau, mint az előző 7 hónapban. 

Mult évi jelentéseimben feltártam  a helyzetet 
rámutattam a kivándorlás okaira s egyúttal azon 
nézetemnek adtam az akkori helyzet alapján kifeje-
zést, hogy a kivándorlásnak megyénkben érezhető 
hatása nem lesz, hogy az a szó szoros értelmében 
véve kivándorlásnak nem is nevezhető, mert a kiu-
tazók itthonn maradt családjaikhoz visszatérnek, s 
hogy általában az utlevélkérők száma aggodalomra 
okot adó emelkedést — szemben a Romániával való 
természetes fluktuáczió  arányaival — nem mutat. 

Ugyanis a mult évek kivándorlási statisztikája 
megyénkben ugy abszolúte, mint relatíve, tudniillik 
más megyékkel összehasonlítva, kedvezőnek volt 
mondható. Az 1904. év folyamán  a kivándorlás na-
gyobb arányokat ölt, s a látszólagos kedvezőbb hely 
zet megszűnik az Amerika felé  irányuló kivándorlás 
tekintetében, mig a mult években a szomszédos Csik-
és Háromszékmegyékkel lépést tartottunk, addig az 
1904. évben e két megyében az amerikai kivándor-
lás jelentékenyen apad, nálunk ellenben aránytala-
nul nő. 

Kétségtelen, hogy az 1904. év gazdaságilag 
kedvezőtlen volta nagy mértékben sújtotta lakossá-
gunkat, az ez évet is megelőző Ínséges esztendők né-
pünket a végelszegényedésbe sodorták s bizonyára a 
következő év nyomoruságaitól való félelem  egyik 
főtényezője  volt annak az aránytalan nagy kivándor-
lási szaporulatnak, a mi a két félév  számadatai kö-
zött előfordul. 

Az első félévben  535 magát napszámosnak ne-
vező kisgazda hagyta ide hazáját, ezek közül azon-
ban csak 57 ment Amerikába. Már augusztus hó 
1-től megváltozik az arény; útlevelet kért 1130 
egyén (köztük 987 napszamos) s ezek közül 688 megy 
Amerikába szerencsét próbálni, (köztük 600 nap-
számos). 

Azt kimutatnom nem lehet, hogy augusztus hó 
l éig hány kisbirtokos vándorolt ki, de a mióta az 

távolik a közéle'.ben e technikus terminust a kiván-
dorló fogalmára  nem fogadhatjuk  el. A törvény sze-
rint a hazáját ide hagyó honpolgár, ha munkát ke-
resni megy külföldre,  s visszatérni szándéka van és 
vissza is tér, kivándorló. 

Az ily értelemben vett kivándorlás, feltéve, 
hogy az illető kenyerét megtudta keresni, sőt egy 
kis tőkét is szerzett, csak jónik mondható. 

A köz felfogás  szerint azonban Dem ezek a 
kivándorlók, hanem kik hazájukat végleg elhagyva, 
állandóan külföldön  telepednek le, s ez által hazá-
juk anyagi károsodását is előidézve, erkölcsileg is 
bénítják a nemzet erejét. 

E szempontból fogva  fel  a kivándorlást, s nem 
a törvény értelmezése szerint véve, ez idő szerint 
bármennyire elcsüggesztők legyenek a fenntebb  emii-
tett számadatok, megyénkre nézve aggodalomra ok 
nincs. 

A hatóság feladata  a kivándorlási momentumok 
éber figyelemmel  kisérése, s bár a kivándorlási moz-
galom tanulmányozásához évek sorozata szükséges 
és még éppen ezért a kellő számadatokkal nem is 
rendelkezhetem, intézkedésemet az irányban is meg-
tettem, hogy a külföldről  visszaérkezők száma, anyagi 
helyzete, erkölcsi élete is mefigyeltessék. 

Minden jó tulhajtása rossz : gyakorlati igazság, 
mely a kivándorlásnál még talán jelentősebb, mint 
más életviszonyoknál, ez teszi, szükségessé a ki és 
bevándorlási mozzanatok ellenőrzését. 

Megfigyeléseinknek  ez idő szerint mutatkozó 
hátrányos oldala még ily mérvű kivándorlás mellett 
sincs 

A Románia felé  haladó kivándorlás, a hely 
közel fekvésénél  fogva  teljesan veszélytelen s Romá-
nia, mint kivándorlási pont, ezen körülményen kivül 
már csak azért is aggálytalan lehet, mivel az ottani 
lakosságot székely népünk, minden nemzeti hiúság 
nélkül bevallva, értelmi, erkölcsi erejénél fogva  fe-
lülmúlja s igy magát érvényesítheti. 

Amerikával szemben látszólag másképpen ál-
lunk. Mar maga a kivándorlási hely messze volta 
kétségessé teszi azt, hogy a kivándorlókban meg 
lesz-e a szándék, ha sorsuk jól megy, a hazatérésre, 
s azok, a kik az élet küzdelmeiben elbuknak, képe-
sek lesznek e anyagi erő és támogatás hiányában 
haza térni. 

E körülményeket kellően mérlegelve, annak a 
meggyőződésünknek adhatunk kifejezést,  hogy népünk 
nyugaton, Amerikába épp ugy kiállja a versenyt a 
többi ott dolgozó nyugati fajjal,  mint a hogy keleten, 
Romániában kép"S magát érvényesíteni. 

A tapasztalat igazolja azt, hogy a kimentek 
tényleg csak a törvény értelmében kivándorlók, mert 



miűt a méh, csak munkálkodni mennek ki a nagy 
világba, de fáradságuk  gyüműlcseit haza hozzák s 
itt használják fel.  A hozzánk érkezett jelentések sze-
rint csupán az 1904. évben kimentek közül még 
ugyanazon évben 26-an jöttek vissza s mindannyian 
jobb anyagi körülmények között, mint kimenetelük 
idejében voltak. 

Maga az a körülmény, hogy a kivándorlók cse-
kély kiviteltől eltekintve, mind 25-35 év körüli 
férfiak,  kik mind családosak, s hogy családjuk nél-
kül utaznak ki, s családjaik nem követik őket, bi-
zonysága annak, hogy a visszatérési szándék fennt 
forog  8 hogy alapos remény a visszatérés mellett 
lehet inkább, mint az ellenkező mellett. 

A kivándorlás ilyen iránya és terjedelme mellett, 
bizva abban, hogy az esetleg kifejlődő  kivándorlási 
tulhajtásokat meggátolni képesek leszünk, nemcsak 
a fent  vázolt anyagi jó oldala van meg a kivándor-
tásnak, hanem erkölcsi is. 

Agrikultur népből most fejlődünk  ipari államá, 
s Amerika népünkre nézve iskolának, még pedig a 
legjobb iskolának tekinthető, hol hazánk fiai  nem-
csak az ipari munkát általában megtanulják, hanem 
elsajátítják a népekkel való kereskedelmi érintkezést 
és szellemet, ekként munkálkodva azon, hogy ne 
csak elméletileg, hanem a gyakorlatban is verseny-
képesekké legyünk a többi nyugati kereskedő és 
iparos államokkal. 

Igaz, hogy ennek árában világpolgárias eszmé-
től áthatva ez eszmék terjesztőjévé lehetnek ide haza, 
azonban ez áramlat a nélkül sem volna kikerülhető, 
mert mig az agrikultur népeket a patrialkalismus, 
addig az iparos nemzeteket a kozmopolitismus jel-
lemzi, s e tekintetben csak időkérdésről lehet szó. 

Ne felejtkezzünk  meg itt még felemlíteni,  hogy 
a mi a legfőbb,  népünk bizooyos fokú  tespedésből 
ragadtatott ki, s a kint folytatott  kemény küzde-
lemben nemcsak a maga helyes értékeléséhez és ön-
becsüléséhez jut el, hanem tényleg komoly s haszna-
vehető polgára lesz az államnak. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, ápril 9. 

A K j e r e k e k s/.A jftimk  é s t c j í o g a i u a k á p o l i l s a 

Már a régiek előtt ismeretes volt, hogy a csecsemőknél 
különösen logzáskor, foghusgyuladás  és más szájbetegségek 
szoktak föllépni.  Ezért volt és van majdnem általánosan el-
terjedve a csecsemőknél a gyakori száj tisztítás, sajnos azonban 
a későbbi korban ezen Bzájápolás majdnem teljesen el lesz 
hanyagolva. Pedig a szájüreg igen sok, részint általános meg-
betegedést előidéző, részint fogszút  okozó baktériumoknak állandó 
tanyája és speciális viszonyainál fogva  a legjobb szaporító 
helye. Tehát ezen szempontból is, annak állandó tisztán tartá-
sára a legnagyobb gondot kellent fordítanunk.  Miután a fogzás 
a gyerekeknél normális körülmények között, a S-ik életév 
végéig be van fejezve  és miután ez idő alatt fogkefét  még nem 
használtathatunk, igen ajánlatos finom  vászonnal gyöngéden ki-
törölni az egész szájüreget; a vásznat mutató ujunkra csavar-
juk és főtt  vízbe mártjuk. 

Hogy vájjon ezen életkorban desinficiáló  szájvizek 
használandók-e, vagy nem, a fölött  á vélemények eltérők. 
Szükséges lenne mindenesetre az erélyes desinfectó,  miu.áu 
éppen ezen korban vannak a gyerekek a legtöbb fertőzésnek 
kitéve és amint egész biztossággal kivan mutatva, a legtöbb 
fertőzés  a szájon át törtéuik. Ami igen könnyen belátható, 
mert a gyerek ezen korban mindenhez hozzánjul, kezeit és 
minden más tárgyat is elsősorban szájához visz, tehát ezer és 
ezer alkalmuk van a különböző baktériumoknak oda bejutni 
és esetleg a gyereket megbetegíteni. Ezért mondom, nagyon 
szükséges lenne a gyakori és alapos fertőtlenítése  a szájnak, 
a különböző szájvizek használata, illetőleg valami ilyennel 
kellene a vásznat átnedvesiteni és ugy kitörölni a száját. És 
én még sem merem ezt ajánlani, hanem egyedül a főtt  vizet. 
Mert a fertőtlenítő  szerek mindenike többé-kevéBbbé mérgező, 
a gyerek pedig a szájába jutott folyadékét  lenyeli éa igy mérge-
zés jöhet létre általa. Ső t m i u t á n a gye rek s z e r v e z e t e 
é r z é k e n y e b b a mérgek i r án t , még a ké sőbb i élet-
k o r b a n is, c s a k s z a k o r v o s t a n á c s á r a l e h e t v e l e 
á l l a n d ó a n s z á j v i z e t h a s z n á l t a t n i d e s i n f i c i á l á s 
c z é l j ából , hanem már a 4-ik é l e t é v t ő l kezdve kel l 
őt a fogkefe  h a s z n á l a t á r a s z o k t a t n i és azzal kell az 
ételmaradékokat, amelyek mindenféle  baktériumoknak és erjedési 
folyamatoknak  állandó fenntartói,  a szájból s a fogakról  el-
távolítani. 

Igen czélszerü este lefekvés  előtt valamely enyhébb 
desinficiáló  és nem mérgező szájvízzel a szájat 1—2 perczig 
kiöbliten', mert igy a szájban lévő ártalmas anyagok, ártalmat-
lanná tehetők, a fogak  pedig a romlástól megó-hatók. Sajnos, 
a szülök még nincsenek tudatában azon nagy fontosságnak, 
melyet a fogak  a gyerekek kifejlődésére  gyakorolnak és csak 
akkor gondolnak rá, mikor már a gyerek fogfájásról  panaszol, 
amikor már elkéstek. Pedig kézen fekvő  dolog, hogy kevésBé 
tisztított szájból folyton  erjedésben lévő anyagok jutnak a 
gyomorba, ami nem lehet közömbös a táplálkozásra, mert 
lehetetlen, hogy előbb vagy utóbb betegséget ne idézzen elő 
Ezt pedig a tisztogatásnak rendszeres keresztül vitelével m-g 
előzhetjük. Nem kell hozzá egyéb, mint egy kevés jóakarat és 
lelkiismeretesség gyermekeink igazi érdekei iránt. 

Ha pedig már egyes tej fogak  megromlottak, akkor azo-
kat föltétlenül  meg kell gyógyítani, mert egyetlen romlott fog 
kiindulási pontját képezi az állandó fogak  megromlásának. 
Ugyanis a 7-ik életévben nőnek ki az elsó állandó fogak  és ha 
azok megromlanak, akkor a gyereknek soha se lehet teljes és 
jó fogsora,  nem tud emiatt kellőleg táplálkozni, kellőleg fej-
lődni. Az általam a gyakorlatba vezetett eljárással igen könnyen 
lehet a beteg tej fogakat  gyógyítani. Sikerült ugyanis egy olyan 
tömő anyagot találnom, a melyet a togüregbe téve az azt 
állandóan disinficiálja,  tehát a tömő anyag alatt a fog  tovább 
nem romolhatik. Ebből az következik, hogy még nagyon 
türelmetlen gyerekeknél is könnyen lehet a fogakat  megtömni, 
mert nem kell azokat hoszadalmas fúrással  é3 kaparással a 
beteg részektől teljesen megtisztítani, mint a felnőttnél,  hanem 
igen kevés előzetes tisztítás után már alkalmazható. A tömő 
anyag igen kemény és tartós, megtart addig, amig a tejfoguak 
ki kell hullani és igy az utánna növő állandó fog  nem lesz 
inficiálva,  miután nem lesz szuvas fog  a szájban Nincs tehát 
ezután egy gyerek se fogfijásnak  kitéve, nincs kitéve annak, 
hogy romlott tejfogai  tönkre tegyék az állandó fogakat  is. 
Tehát csak az általam mondottaknak kellő mértékbeni meg-
tartására van szükség és akkor igazán elmondhatjuk, legalább 
a gyerekeknél, hogy nincs többé fogfájás.  Ez is ér valamit, 
különösen annak, aki már próbálta. Dr. Kovács  Géza. 

Törvényhatósági közgyűlés. Udvarhelymegye 
törvényhatósági bizottsága, mint jeleztük, f.  hó 17-én 
tartja ez évi I. rendes közgyűlését. A tárgysorozat 
kormányrendeleteket 4 pont, hivatalos előterjesztése-
ket 47 pont, szabályrendeleteket, választásokat 6 - 6 
pont, községi ügyeket 229 pont, átiratokat 7 pont, 
kérvényeket 3 pont, összesen 302 pont alatt ölel 
öl. A választások rendjén a vármegyei főjegyzői 

állás és az ezen választás utján megüresedett állá-
sok, az adófelszólamlási  bizottságban egy rendes és 
egy póttag helye, az áll. kő- és agyagipari szakis-
kola felügyelő  bizottságánál, az állandó választmány-
nál, az igazoló választmánynál és a közigazgatási 
bizottságnál megüresedett egy-egy tagsági hely ke-
rül betöltésre. 

Polgármesterválasztás. Székelyudvarhely város 
képviselőtestülete 3-ikán, hétfőn  töltötte be a pol 
gármesteri széket. A közgyűlés iránt a képvisalőtestü-
let tagjai szokatlan nagy érdeklődést tanúsítottak, 
s a közgyűlési terem szűknek b'zonyult. A Gott-
hárd-párti szavazók tömött sorokban vonultak föl, 
s az eredményt mi már mult számunkban megjósol-
tuk, amennyiben győztesen kétségenkivül csak Gott-
hárd kerülhetett ki. Damokos  Andor alispán a közgyű-
lést 9 órakor nyitotta meg, mely után a kandidáló 
bizottságba Jung-Cseke  Lajos, Vajda  Ferencz, Kas 
say F. Ignácz és Dr. Válentsik  Ferencz küldettek 
ki. A kijelölő bizottság a három pályázó közül Got-
hárd  János pü. számvizsgálót és Dr. Török  Pál 
ügyvédjelöltet jelölte, mig Lakatos  Tivadar pályáza-
tát figyelmen  kívül hagjta. A választás vezetésére 
Dr. Solymossy  Lajos. Soó  Gáspár és Gálffy  Endre 
kérettek föl.  Beadott a 80 tagu képviselőtestület és 
10 szavazatjogosult tisztviselő 67 szavazatott; ebből 
esett Gotthárdra 47, Dr. Török Pálra 19, 1 üres 
volt, s igy elnök Gotthárd Jánost 28 szótöbbséggel 
megválasztott polgármesternek jelentett ki. Miután az 
uj polgármester az eskületételére nem jelentkezett, 
azt egy ujabban összehívandó közgyűlésen veszik be 
a polgármestertől. Gotthárd terv szerint, mint jelez-
tük, egy évi szabadságolás iránti kérést már beadta, 
8 remélhető, hogy az év alatt uyngdijozási ügye is, 
kedvező megoldást fog  nyerni, ami a közre nézve 
nagyon is kívánatos, mivel Gotthárdban a képviselő-
testület azt az embert választotta, ki koncziliáns, 
nyugodt modorával, szorgalmával és számvevői téren 
szerzett praxissával képes lesz a városi háztartást 
reális alapokon biztosítani. 

Alispáni jelentés. Dr. Damokos  Andor alispán, 
Udvarhelymegye 1904. évi közigazgatási állapotáról 
egy terjedelmes füzetben  számol be. Jelentésében 
vármegyénket a legaprólékosabb részletekig megis-
merteti, s igy hü képét adja azon sikereknek, me-
lyek egy év fáradhatatlan  munkásságáról tesznek 
bizonyságot; viszont feltárja  azokat a bajokat, ame-
lyek orvoslásra várnak, s amelyek, mint ilyenek né-
pünk érdekeit veszélyeztetik. A jelentés bevezető 
részében maga a szerző mondja el, hogy a vármegye 
egyike a legrégibb közjogi alkotásoknak s igy álta-
lánosan ismert szervezet, amely a leggyakoribb bírá-
latokban részesül. Pedig mi sem nehezebb, mint 
helyesen megítélni a végrehajtó hatalom egy szer-
vének működését akkor, a midőn egyfelől  a felada-
tok óriási tömegével állanak szemben, melyeknek 
teljesitéeénél nem elegendő, ha csupán a törvényeket 
alkalmazzák, hanem azok alkalmazásánál a megváló 
Bithatás feltételeivel  is számolniok kell, — de nehéz 
másfelől  a tárgyilagos ítélet azért is, mert az ítélet 
meghozatalánál igen gyakran hiányzik a teljes tár-

gyilagosságnak s különösen a hatóságok jogkörének, 
a feladatok  tömegének azon beható ismerete, mely 
nélkül a bírálat egyoldalúsága kétségen felül  nem 
állhat. Ezért találkozunk a közigazgatás mai rend-
szere mellett általában igen gyakran túlságos köve-
telésekkel, egyoldalú bírálatokkal, egyes közigazga-
tási tisztviselők működésének nyilvános és oly mérvű 
elitélésével, mely a más téren kevésbé exponáltán 
de ép oly fontos  szolgálatban működő tisztviselőkkel 
szemben alkalmazást nyerni egyáltalában nem szokott. 
És ezért a legnehezebb a közigazgatási tisztviselő 
helyzete minden mással szemben, mert feklősségre 
vonható nemcsak a felettes  hatósága, de bárki által, 

másfelől  az ítélet kimondásánál egy bírája sincs 
korlátolva semmi más, mint egyéni, változó impresz-
szió által. Pedig ha csak futólagos  tekintetet vetünk 
a közigazgatásra, ugy a törvények és rendeletek ál-
tal, mint sok esetben a nagy közönség igényei által 
is reárótt feladatokra  és teendőkre, lehetetlen el 
nem ismernünk azt, hogy azoknak pontos és kifogás-
talan teljesítése nem csupán lankadatlan szorgalmat, 
munkásságot, széleskörű tudást, de igen sok tapiu-
tatot, helyes érzéket, a népélet ismeretét, annak ve-
zetésére szükséges képzettséget és tapasztalatot igé-
nyel. A közigazgatás menetét a mult évben semmi 
sem zavarta, s népünk érdekében sok olyan alkotás 
lett f  íganatositva, mely lényeges egyetértésről 
tesz bizonyságot. A jelentés 23 fejezetből  ált, mely-
ben Damokos  alispán igen értékes szakmunkát nyújt 
és valóban méltó az elismerésre, mivel közigazgatá-
sunk magas niveauját bizonyítja és a tisztviselők 
lankadatlan ügybuzgalmának bü tüktéül szolgál. Az 
érdekes jelentés a törvényhatósági bizottság tagjai-
nak a mai nap lesz megküldve 

Nöegyleti fillórestóly.  A Jótékony Nőegylet f. 
hó 5-én tartotta ez évben utolsó fillérestélyét.  Ha 
végig pillantunk az eddigi fillérek  sorozatán, az a 
benyomásunk, hogy a közönség nem pártolta ugy 
ezen estélyeket a mint ha egyéb nem is, legalább a 
jótékonyczél megérdemelte volta. Természetes, hogy 
a közönség távol maradása volt az oka annak, 
hogy az estélyek rendezésére utóbbi időben nem 
vállakozott senki. Nekünk különben az a véleményünk, 
hogy a fillérestélyeken  nem a 'mulatságot, hanem a 
jótékony czél felé  kell tekinteni, s ebből kifolyólag 
azokat a közönségnek minden alkalommal pártolni 
kellene. Az utolsó fillért  Vajda  Lajosné rendezte, ki 
mindent elkövetett, hogy ez estét kedvessé és kel-
lemesé tegye. Szép programmot állított össze, 
mig a programmszámok között sorsolás és szépség-
verseny volt. A műsor számai közül kiemeljük az 
Ambrus Ilonka kedves cziaibalomjátékát, s a Nose 
Gusztáv által reidezett élőképet, mely az eddigiek-
hez hasonlóan sikerült, — A tárogató szóló is ígon 
hatásos volt. — A programm után láucz volt. 

Műkedvelői előadás. A „Polgári önképző és se-
gélyző egylet" e hó 24 én húsvét másodnapján jóté-
konyczélu szinelőadást tart, amidőn Gerő Károly 
„Kis madaram" cimü népszínműve kerül színre. Az 
előadásra előre is felhívjuk  a közönség figyelmét. 

A Székelyudvarhelyi Kereskedők Társulata teg-
nap este tartotta évi rendes közgyűlését, Versián 
János elnök vezetése mellett. 

Az Udvarhelymegyei közkórház a mult évben. 
Az Udvarhelj megyei közkórházban a mult évben 
összesen 1334 beteg részesült ápolásban; nem sze-
rint 869 férfi,  465 nő. Ezek közül elbocsáttatott 
gyógjultan 622 férfi,  331 nő; javulva 121 férfi,  62 
nő;" gyógyulatlan 9 férfi,  14 nő ; meghalt 49 fér  fi, 
44 nő; a kórházban ápolás alatt maradt 68 fét  fi, 
34 nő. Az ápolási napok száma 37988. Ha a beteg-
forgalmat  nézzük, a megelőző évihez képest most is 
jelantékeny emelkedést lálunk. Mig az 1903-ik évben 
1121 volt a betegfelvételek  száma, addig ez évben 
1241 beteg vétetett fel,  ugy hogy most is 120 sza-
porulat mutatkozik. Ennek megfelelőleg  az ápolási 
napok száma is 34674-ről 37988-ra emelkedik, a mi 
a bevételnél jelentékeny nagyobbodást jelent. A mint 
e számadatok bizonyítják, a beteg forgalom  még min-
dik nagyobbodik, daczára annak, hogy három év 
alatt megkétszereződött. Sebészeti, nőgyógyászati és 
szemészeti műtét végeztetett összesen 274 esetben. 
Ezek közé a nagyobb műtétek vannak felvéve,  me-
lyek többnyire chloroform  narkózis mellett történtek, 
mivel nagyobb beavatkozások voltak. Nincsenek ez 
összegbe számítva a sebek kezelésénél esetenként 
szükséges kisebb műtétek, továbbá foghúzások  és 
több más könnyebb fajta  beavatkozások, melyek uagy 
számmal végeztettek. Ezen kivül kemény kötés szá-
mos esetben alkalmaztatott csonttöréseknél, ficza-
moknál, idült izületi gyuladásoknál stb. a szükség 
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szerint elég gyakran chloroform  narkózis igénybevé 
telével. Ez évben is a kórbázrészre sokfajta  folsze-
relési czikk szereztetett be. Fehérnemű, ágy és ru-
hanemüekkel elég bőven el van látva a kórház. A 
kötszerek csirtalanitására (sterilizálás) ez évben sze-
reztetett be egy nagy készülék, melyre már eddig 
is igen nagy szükség lett volna. Azonkívül vásárol-
tatott egy tökéletes szerkezetű fényképező  készülék 
is, hogy a nevezetesebb sebészi és egyéb bántalomban 
szenvedő betegeket le lehessen fényképezni.  A kórház 
személyzotét is szaporítani kellett a betegforgalom 
növekedése következtében, A kapusi állás be lett tnltvr*, 
az ápolónők száma egygyel 3zaporittatott. A kertnek 
parkká való átalakítása te jesen el van végezve és a kert 
rendben tartásához és szépítéséhez szükséges minden 
kellékkel el van látva a kórház. Erre is szükség 
van, hogy a betegeknek kellemes üdülő helyük legyen. 
Csak a vízvezeték hiányzik még mindig, elég sajnos, 
hogy ez ügyben a körülmények akadályozása miatt 
mindig halasztást szenved. A minifztérium  hivatalból 
elkészíttette a költségvetést és tervet, csakhogy ez 
év tavassza helyett 1905. január havában küldötte 
el. Mivel ez ujabb terv szerint a régen előirányzott 
összegnél több lesz a kiadás, a hivatalos jóváhagyá-
sok elnyerhetése által annyira elhalasztódik ez az 
ügy, hogy legjobb esetbeu is csak az ősz folyamán 
kezdhetnek munkához. Evvel kapcsolatosan a mái-
régen tervbe vett átalakítások és javítások is marad-
nak, mivel azokat egyidejü'eg kell készíteni a víz-
vezetékkel. A mult év folyamán  a belügyminisztéri-
umtól kétszer járt itt kórházvizsgáló bizottság. Mind-
két alkalommal mindennel teljes mértékben meg vol-
tak elégedve, a mint ennek kifejezést  adtak. A kór-
ház 190-t. évi bevétele 1 kor. 40 fillér  napi ápolási 
dijak mellett 53844 kor. 20 fillér;  kiadása 53698 
kor. 87 fillér  volt. A kórház orvosi teendőit 1 igaz-
gató főorvos  és 1 alorvos, admnisztrativ teendőit 2 
tisztviselő végezte. Alkalmazva volt 1 férfi,  6 nő ápoló 
és 2 férfi  cseléd. 

Müvész-estély városunkban. Lapunk mult heti 
szamában adtunk hirt, hegy egy budapesti előkelő 
művész társaság tegnap szombaton és ma vasárnap 
hangversenyt ad. Miután a Budapesti Népszínház 
műsorában változás (öitént, a társaság a kitűzött 
időre nem jöhetett le, s igy az estély halasztást 
szenvedett. Az estély megtartását a rendezőség majd 
falragaszok  utján tudatja a közönséggel. 

Kaszinói közgyűlés. A Székely udvarhelyi Cisinó 
ma délután 3 órakor saját helyiségében rendkívüli 
közgyűlést lart, melynek tárgyát a'apszibálymódosi-
tás és tagd»j-hátrálék törlése képezi. 

Eljegyzés. Szöcs  Oszkár eljegyezte Ifj  Jakabos 
György és neje kedves leányát Zsuzsikát. 

Protestáns-estély. A székelyudvarhelyi ev ref. 
egyházi értekezlet a mult vasárnap tartotta utolsó 
egyházi estélyét Vajda  Ferenczné és Dr. Kovácsy 
Albertué rendezése mellett. Az estélyt a gyülekezet 
éneke vezette be, mely után Vajda  Ferenrz ref.  pap 
megnyitó beszédet mondott. Ezután Lengyel  Gabri-
ella Szabolcska Örökélet czimü költeményét szavalta 
tetszéssel. Solymossy  Endre tanár Húsvéti goudo'a-
tok czimmel a migyar ipart is érintő igen tanulsá-
gos felolvasást  tartott. Szavaltak még Vas  Róza és 
Péter  Gábor, mig Kovács  N. Pal és Székely  Zoltán 
koll. tanulók Kurucz nótákat énekeltek tárogató kí-
sérettel. Végül Vajda  Ferencz bezárta az estélyek 
ez évi soiozatát. A szép közönség az Isten áld meg 
a magyart hangjai mellett oszlott szét. 

A Dalegylet Közgyűlése. A székelyudvarhelyi 
Székely Dalegylet f  hó 16 án Dr. Ráczkövy  Samu 
elnök vezetése mellett tartja rendes évi közgyűlé-
sét a következő tárgysorozattal : l.> Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 3. Számvizsgáló biz jelentése. 4. 
Tisztújítás. 5. Iuditványok. 

Halálozás. Foltényi  Elemérné szül. ürményi 
Pintér  Ella f.  hó 3 ikán városunkban elhunyt. A 
megboldogultban Foltényi  Elemér, a Magyar G. 
Vásárcsarnok Szöv. helyi fiókiatézetéaek  főnöke, 
nejét veszítette el. Az elhunyt uri nőt Budapestre 
szállították, 8 a Kerepeá-temetőben f.  hó 5 én he-
lyezték örök nyugalomra A megboldogultat f>rjén 
kívül kiterjedt előkelő lokoüság gyászolja. 

Esküdtszéki tárgyalások. A székelyudvarhelyi 
kir. törvíryszék, mint esküdtbíróság fo'yó  évi I-ső 
ülésszaka f  hó 3-án, hétfőn  vette kezdetét, amidőn 
Demeter Zakariás ügye került tárgyalásra, aki Ugrón 
Gábor ellen a mult év őszén merényletet követett el. 
Az esküdtszék szándékos emberölés bűntettének kí-
sérletében moudta ki bűnösnek, mely alapon két évi 
börtönre és 20—20 kor. pénzbüntetésre Ítéltetett. 
Az Ítélet jogerős. Az esküdtszék eluöke Dr. Bodolla 

Gábor kir. törvényszéki elnök volt, bírák László 
Domokos és Demény Fercncz voltak. Dr. Beszterczey 
István kir. járásbirÓ3ági aljegyző, mint jegyző sze-
repeU, az ügyészséget Szabó  I-tván kir. alügyész 
képviselte, mig védő Dr. Várró  Géza ügyvédjelölt 
volt. Április 4-én Dr. Bodolla  Gábor k'r. törvény-
széki elnök, Dr. Voith  Gerő és Demény Ferencz kir. 
törvényszéki birák, Gergely  Ferencz kir. törvényszéki 
aljegyző, Szabó  István kir. alügyész és Dr. Kovácsy 
Aibort ügyvéd részvétele mellett megtartott tárgya-
láson Rupa Czekula István helybeli lakós (czigány) 
halált okozott súlyos testisértés büntette miatt el-
itéltetett 1 évi és 10 havi börtönre. Az itelet jogerős. 
Ápri'is 5-én László Domokos kir. törvényszék biró 
elnöklete alatt Demény Ferencz, Mihály  János kir. 
törvényszéki J)i rák, Gergely  Ferencz kir. törvény-
széki aljegyző, Szabó  István kir. alügyész, Györffy 
Titusz és Dr. Vass  Lajo3 ügyvédek mint védők 
részvétele mellett megtartott tárgyaláson Ötvös György 
(Bufa)  parajdi lakós, rablás és több rendbeli lopás 
büntette miatt elitéltetett 10 évi fegyházra  és 5 évi 
hivatalvesztés és politikai jogai gyakorlatának fel-
függesztésére.  ítélet jogerős. Buléz József  parajdi la-
kos okirat hamisítás büntette alól fölmentetett.  Az 
április 6-ikára kitűzött tárgyalás elnapoltatott. Ápri-
lis 7-én Dr. Bodolla  Gábor kir. törvényszéki elnök, 
László Domokos és Mihály  János kir. törvényszéki 
birák, Puskás  István kir. járásbirósági aljegyző, Szabó 
István kir. alügyész és Dr. Török  Pál ügyvédjelölt 
részvétele mellett megtartott tárgyaláson Nagy István 
helybeli lakós, csizmadia, súlyos testisértés büntette 
miatt elitéltetett 3 évi börtönre. Vádlott és védő 
semmiségi panaszt jelentettek be. Tegnap, április 
8-ikán, szándékos emberölés büntette miatt vádolt 
András Igoácz és társa elleni bünügy került tárgya-
lásra. Elnök Bodolla  Gábor, birák : László Domokos 
és Dr. Voith  Gerő; jegyző Jakab  István voltak, 
a vádat Szabó  István alügyész képviseli. A tárgyalás 
lapzártakor még tart. 

Nöegyleti választm. ülés. A jótékony Nőegye-
sület választmánya ma délután 3 órakor a megye-
ház kistermében ülést tart, melynek tárgyát Nagy 
Elemér titkárnak a téli fillérestélyekről  való jelen-
tése és segélyezési ügyek képezik. 

A városi közbirtokosság m. hó 26-ikán tartott 
közgyűléséről lapunk mult heti számában hozott 
tudósításunkba egy értelem zavaró sajtó hiba csú-
szott be. A hibás mondat a következőleg olvasandó: 
A titkár végül jelentésében említést tett azon, a 
közbirtokosságot leginkább érdekelt eseményről is, 
hogy a városi tanács azt a 40,000 koronát, melyet 
a 300,000 kor. regálékártalanitási összeg átadása 
alkalmával kikötött, a Budapesti hazai takarékpénz-
tárcái a mult év folyamán  letette és igy a közbir-
tokosság ott levő tőkéje a tőkésített kamatokkal 
együtt 43253 kor. 05 fillért  tesz ki. 

A Magyar Könyvtár e havi sorozata ismét a 
hazai történelem egyik nagyfontosságú  forrásmüvét 
teszi olcsó kiadásban hozzáférhetővé  a nagyközönség 
és főleg  a tanulóifjúság  számára : Antonio Bonfini-
nak, a kiváló olasz humanistának följegyzéseit  Mátyás 
király életéről és tetteiről, a mely munka legfontosabb 
részeit Császár  Mihály fordította  le magyarra és látta 
el a szükséges bevezetéssel és magyarázatokkal. Az 
uj magyar irodalom köréből Szomaházy  István szere-
pel, ez a kiváló humorista, aki mindig kedves és mu-
latságos formába  tudja öltöztetni npró társadalmi 
szatíráit. Müvének czime „Kemény doktor karriérje" 
— a füzet  első novellája után — mely nagyon szel-
lemesen mondja el egy szimpla ügyvédecske történe-
tét, akiből a pijtáskodás nagy férfit  csinál. A kül-
földi  bjlletrisztikát két név képviseli: a „Franczia 
E.beszélők Tárá"-nak ötödik sorozatában a nálunk 
még kevéssé ösmert Pierre Louys-tói van egy cso-
daszép, antik tárgyu novella, Marczel Prévost-tói 
pedig néhány pompás apróbb munka. A gondos for-
dítás Gábor Andortól való. A „Magyar Könyvtár"-
ból idáig 416 szám jelent meg minden könyvkeres-
kedés vagy a kiadóczég (Wodianer F. és Fiai, Bu-
dapest, Andrássy-ut 21.) Egy szám ára csak 30 fill. 

KÖZGAZDASAG. 
Székelyudvarhely, ápril 7. 

Az Első Székely Baromfitenyésztő  egyesület f. 
hó 4-én tartotta alakuló gyűlését Hollaki  Arthur 
főispán  elnök vezetésével. Az egyesület alapszabály-
tervezetét, melyet Dorner Béla és Foltényi  Elemér 
készítettek, Hlatky  Miklós ismertette, melyet a gyű-
lés elfogadott.  Az egyesület elnökévé Hlatky  Miklóst 
választották meg, mig Séra  Kálmán titkár, Blájer 
Balázs pénztáros lettek. Az egyesületnek ez idő sze-
rint nem egészen 50 tagja van, azonban a 2 koro-
nás évi tagsági dij mellett hihető e szám, tekintettel 
azon előnyökre, melyben a tagok kedvezményes áru 

fajbaromfiak  kiosztásával részesülnek, gyorsan fog 
szaporodni. 

ió tejelö-tehenek a Székelyföldön.  Ismeretes, 
hogy a földművelésügyi  miniszter 500.000 koronát 
bocsájtott a marosvásárhelyi székely kirendeltség 
rendelkezésére, hogy az összeg olcsó személyi hitel-
ként a szegénysorú székelyek között kiosztassék, 
illetőleg, hogy az összegen jó tejelő-tehenek szerez-
tessenek be. Eddig ezerhuszankilencz gazda között 
ezerkétszáznyolezvanbat darab tehén osztatott ki 
317.000 korona értékben, a rendelkezésre álló 
183.000 korona összegen a további beszerzés és ki-
osztás most folyik.  Nem a pénzt kapja a támogatásra 
érdemes kisgazda, de az eredeti beszerzési árban a 
tehenet és a székelység érdemesnek mutatkozott a 
segítésre, mert jóllehet ínséges gazdasági esztendő 
van, fizetési  halasztást ritkán kell adni, a székelység 
adósságát dicsérendő pontossággal fizeti. 

Az Udvarhelymegyei Gazdasági Egyesület folyó 
hó 11-én délelőtt fél  10 órakor a vármegyeház kis-
termében választmányi, délelőtt 10 órakor közgyű-
lést tart, melyre a választmány illetve az egyesület 
tagjai ez uton is meghivatnak. A választmányi ülé-
sen a folyó  ügyek, a közgyűlésen a titkári jelentés 
és azzal kapcsolatos indítványok tárgyaltatnak. 

A Trieszti Általános Biztosító-Társaság (assi-
curazioni generáli) f.  évi márczius hó 18-án tartott 
73 ik közgyűlésén terjesztettek ba az 1904. évi mér-
legek. Az előttünk fekvő  jelentésből látjuk, hogy az 
1904 deczember 3l-én érvényben volt életbiztositási  tőke-
összegek  710.811,866 korona és 28 fiüért  tettek ki 
és az év folyamán  bevett dijak 32,134.119 korona 
és 97 fillérre  rugtag. Az életbiztositási  osztály  díjtar-
taléka  16.145,171 korona 85 fillérrel  190.337,407 
korona 01 fillérre  emelkedett. A Uizbiztositási  ágban, 
beleértve a betöréses-lopás  elleni  és tükörüvegbiztosi-
tást  a díjbevétel 13,630.502,710 korona biztosítási 
összeg után 22,391,739 korona 95 fillér  volt, miből 
8,722,170 korona 40 fillér  viszontbiztosításra fordít-
tatott ugy, hogy a tiszta díjbevétel 13,669,569 korona 
55 fillérre  rúgott. A szállítmánybiztosítási  ágban a 
díjbevétel kitett 3.646,057 korona 20 fillért,  mely a 
viszontbiztosítások levonása után 1 547,460 korona 
56 fillérre  rúgott. Károkért  a társaság  190i-ben 
29.008,350 korona  42 fillért  folyósított.  A társaság 
alapítása óta károk fejében  797 690,516 korona és 
38 fillért  fizetett  ki. A nyereség tartalékok  közül, me-
lyek összesen 25.851,064 korona 11 fillérre  rúgnak, 
különösen kiemelendők: az alapszabály szerinti nye-
reségtartalék, mely 5.250,000 koronát tesz ki, az 
értékpapírok  árfolyamingadozására  alakított tartalék, 
mely a 3.729,624 korona 17 fillér  külön tartalékkal 
együtt 18.699,889 korona 05 fillérre  emelkedett, 
továbbá felemlítendő  a 160,000 koronára rugó kétes 
követelések  tartaléka  és az 590,587 korona 53 fillér-
nyi ingatlan tartalék. Ezeken kivül fennáll  még egy 
1.150,587 korona 53 fillért  kitevő tartalék. A társa-
ság összes tartalékjai és alapjai, melyek első rangú 
értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások 
folytán  227,329,923 korona 25 fillérről  247,497 914 
korona 42 fillérre  emelkedtek. E'.en értékből 51.5 
millió korona magyar értékre esik. 

TAVIrtATOK. 
B u d a p e s t , ápril. 8. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

Az ellenzék vezérbizottsága ma értekezletet 
tartott Bán ffy  Dezső báró elnöklésével. Tár-
gyalta a megtorlóbizottságnak november 18-ikára 
és deczember 13-ára vonatkozó javaslatát; tu-
domásul vette, hogy Eötvös Károly az indít-
ványt legközelebb beirja a képviselőház indit-
ványkönyvébe és. a pártok megállapodásaihoz 
képest alkalmas időben meg fogja  okolni. 

A király álláspontja annyira eltér a koá-
liczió álláspontjától, hogy rövid idón belül gon-
dolni sem lehet az ellentétek kiegyenlítésére. 

Illetékes tényezők várakozó álláspontot fog-
lalnak el. 

Tisza István grófot  jövő héten Bécsbe 
várják, hogy a királynak jelentést tegyen a 
helyzetről. 

A képviselőház mai ülésen Bolgár Ferencz 
elnökölt. 

Elnöki előterjesztések, Kovács Pál, 
Szathmáry Mór személyes kérdésben rövid 
helyreigazító felszólalásai  és a bizottsági jelen-
tések után áttértek a napirendre : 2l-es felirati 
bizottság tagjainak megválasztására. 

Szavazás után a Ház elnök indítványára 
elhatározta a felirati  bizottság tanácskozásai 
miatt legközelebbi ülést szerdán tartja. Ezzel 
a gyűlés véget ért. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája. 



Szölölugast 
iiltessiinti minden ház mell* is HcrtjcinKbcn 

{'óid- és homolstalajon 
A BZÓIŐ hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly 

ház, melynek fala  mellett a legcsekélyebb gondozással fel-
nevelhető nem volna, ezenkívül más épületeknek, kerteknek, 
kerítéseknek, stb. a legremekebb dísze, anélkül, hogy leg-
kevesebb helyet is elfoglalna  az egyébre használható ré-
szekből. Ez a legháládatosabb gyümölcs, mert minden év-
ben terem. 

Erre azonban rem minden szőlőfaj  alkalmas, (bár mind 
kúszó természetű) mert nagyobbrésze ha meg nő is, termést 
nem hoz, azért sokan nem értek el eredményt eddig. Hol 
lugasnak alka'maa fajokat  ültettek, azok bőven ellátják há-
zukat az egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskotály 
és más édes szőlőkkel. 

A fajok  ismertetésére vonatkozó, szines fénynyomatu 
katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik meg, aki 
czimét egy levelezőlapon tudatja Borfaju  szőlőoltványok is 
még nagy mennyiségben kaphatók leszállított árakon. Borok 
családi fogyasztásra  501. és feljebb  olcsó árban és „Delaware" 
sima, ültetéshez és ebből borminta. 

ÉrmelléHi első szőlőolttfánytelep flagy-Kágya, 
Biharmegye 

H I R D E T M É N Y . 
Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár 

Részvénytársaság Székelyudvarhelyen a fő-, 
székelykereszturi és Homoród-Oklándon közelebb-
ről megnyitandó fiókintézeteinél  f. évi április l-töl 
a kamatlábat a betáblázott kötelezvények után 

7 %-ról O /ó-ra 
száll ít ja le — a váltók és folyószámláknál  a 
a kamatláb továbbra is 7°0 marad — további 
intézkedésig. 

Ezenkivül kötelezvények és váltók után 
lejáratonként, folyószámláknál  negyedévenként 
1 ° /0 0 (l ezertőli) — legkevesebb összegül 20 
fill.  — leszámítolási díjat számit. 

Homoród-Oklándon a fiókintézet  május 1-én 
megnyilik, addig is azonban tiszt. Pál Ferencz 
ur utján az intézet bejelentéseket elfogad. 

Székely udvarhely, 1905 márcz. 18. 

A z I g a z g a t ó s á g . 

Triesti Általános Biztosító Társaság 
( l ^ l C l J R A Z i O N I G E M E R 1 L I ) 

BUDAPEST, "\7\, Eorottya-utcza ±0. szára. 

A „Közgazdaság" rovatban közöljük a Trieszti Általáuos Biztosító Társaság a l egnagyobb , 
leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk mérlegének főbb  számadatait. Teljes 
mérleggel a társaság mindenkinek, ki e czélból hozzá fordul,  a legnagyobb készséggel szolgál. 
Az intézet elfogad:  élet-, tüz-, szállítmányüveg-, betöréses lopás- és harang-törés és repedés 
elleni biztosításokat Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a „Magyar jég- és viszontbiztosító r. t .u , 
valamint baleset elleni biztositásokat az „E'ső o. általános baleset ellen biztosító társaság" számára. 

Székelyudvarhelyi ügynökség: Sterba Ödön, Rösler és Gábor. 

A leghíresebb kötőgépek 
háti és ipari czélra 

I. styriai kötö-gépgyár magyar képviselete 
B u d a p e s t , VII . . Krzsébe t -k f t rú t  2 3 . szftui. 
Részletfizetésre  is kapható. — Árjegyzék ÍDgyen, bérmentve. 

Varrógépek, kerékpárok raktára . 
P O G L J Ó Z S E F L A J O S . 

Férfi ruhakelméit jutányos árban ajánlja 
• KRAUSZ KÁROLY • 
posztóqyáros Sopronban. 
— Alapíttatott 1760-ban. — 
Mlntaárjeflvzék ingyen bérmentve. 

SCHICHT-SZAPPAN 
„Szarvas" vagy „Kulcs" 

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

^ > 1 I I V D E I N t T T T K A P H A T Ó . 

A vételnel tessék vigyázni, hogy minden darabon a Schicht-név s a fennt látható 
két védjegy raj ta legyen. 

Csak 5 korona 
41/, kiló (körülb elől 50 darab) kevéssé megsérül 

enyhe, finom 

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

tes megküldése, vagy utánvéttel küldi: 
S C H E F F E R I>. S Á N D O R 

HiulApes t , VIII. ker, Bezerédy-utcza 3.szám. 

Eredeti OSERS és BAUER motorok 
B U D A P E S T , VI., Portmaniczl íy-Titcza 18. w y Motorgyár és vasöntöde: Bécs. 

Benzin- és petroloum-motorok es locomobllok, szlvó-g4z-motortelep«k 
2 - 3 fill.  üzemköltséggel. - Kedvező fizetési  feltélelek.  - Elsőrangú 

gyártmány. — Költségvetés es árjegyzék ingyen. 

Kiadó laHás 
Báthori-utcza 10. sz. a. egy Hétszobás 
laKás, Konyha, Hatnia, ugyanott egy 

bútorozott szoba Kiadó. 

Eladó egy teljesen jó-
karban levő = 
cseréppel fedett 

négy lóra való istálló és kocsiszín. 
= Czim a kiadóhivatalban-

1895 évi cairoi s az 1896. évi Iondoni 
egészségügyi kiállításokon díszoklevéllel 
aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek 
által kipróbált a n»gyobb kórodákban kitűnő 

sikerrel használt külszer: 

= a Widder-féle  = 
Reuma-szesZésErö-Fluid 
biztos 8 kiváló gyors hatású a 'est bárminemű 
csúfos  bántalmai, u. m.: köszvény, csú*, reuma, 

ischiás, asthina stb. ellen. 
Hatása némely esetben meglepő, amennyiben 
gyakrabban idültebb eseteknél is már rgyszeri 
bedörzsölésnél a fájdalmat  teljesen megszüntette. 

Fog- is fejfájást  5 perez alatt megszüntet. 
Egy üveg ára használati utasítással 

1 kor., erösebb üveg 2 kor. 4© fill. 
Főraktárak Budapesten: 

T örök József  ur gyógyszertárában, Király u 12. 
és Andrássy ut 26. 

és dr. Egger A. gyógyszertárában, Víczi-köiut 
17. sz. Úgyszintén a főváros  összes s a vidék 
csaknem összes gyógyszertárában, valamint a 

készítő 

Widder Gyula gyógyszerésznél 
8.-A.-Uj hely 41. .szám. 

Vidéki megrenelések pontosan teljesítletnek. 
y « r Kaphatók: " • e 

Székely udvarhelyen : Solymossy János, Székely, 
keresztu-on Lengyel Samu gyógyszerészeknél 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI P O R T L A N O C E M E N T G Y Á R 
Brassóban SZÍtytyttMatlielytt Kapható JfiiUt  ÉS CíbOt uraKnál. 


