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Erőmnek fogyását érezvén, végrendeletet 
teszek. Tiszta neveden kivül csak az önálló 
magyar vámterületet hagyhatom reád, fiam. S 
atyai tanácsom arra vonatkozik, miként vedd 
ezen örökségnek hasznát. 

Azon kezdem, hogy te az értelmiséghez 
tartoznál, mert apád az volt, aki eszével kereste 
kenyerét. A bőrkötényes munkás között és 
közöttem az a különbség, hogy vasárnap is 
annyit dolgozom, mint a munkás hétköznap és 
hétköznap is annyit költök, mint a munkás 
vasárnap Ennélfogva erszényem könnyű, gondom 
nehéz. Az élet oly' követelő, hogy alig tudom 
kielégíteni vágyait. Az uri sor terhei igen 
nagyok, édes fiam. Legzsarnokabb adóztató 
szörnyeteg az intelligenczia, mely mig létre jön 
s mintán érvényesülni akar, egyaránt áldozatot 
követel, hogy elégedetlenséggel jutalmazzon. 
Nem tudom, az élet drágult-e meg, vagy a tőle 
való követelésünk nőtt. Valóság azonban, hogy 
mi, kik u vagyontalan értelmiség sorában küz-
dünk, ifjúkorban már elégedttlenek vagyunk, 
férfikorban fáradtak és szivszorongva nézünk az 
aggság tehetetlen napjai elé. Zárkózzék el tehát 
vágyad e sors elől. 

Az élet mégis csak drága; igen, nekünk, 
városi nyomorultaknak igen drága az. Tizen-
négy évi iskolázás és tiz évi pályatöré3 után 
ott valék, hogy fizetésemet felemésztette a lak-
bér és a piacz. Már-már kiütköztek az ősz-
hajszálak az üstökömön — munkabirásom delén 

A jövő gyorsvonata vagy a szelek 
szárnyán. 

— Irta: Jules Verne'.  — 
„Kérem ügyeljen I ' mondá kísérőm, „itt egy 

lépcső van." 
Lementem a lépcsőn és egy hosszú teremben 

találtam magam, amelyet számtalan villanyos lámpa 
és vakítóan sugárzó fényszóró világított. Mély, ünne-
pies csend honolt ebben a teremben. Egy árva lélek 
sem volt látható. Hol voltam én ? Mit kerestem itt ? 
Ki volt titokzatteljes kísérőm ? Ezekre a kérdésekre, 
amelyek ajakamra tódultak, nem kaptam feleletet. 

Még egy időn át sötét folyó&ókon haladtunk át, 
lépcsőkön lementünk és több érczkaput félretolva, 
amely mögöttünk magától záródott, egyik helyiségből 
a másikba jutottunk. 

„ón bizonyára azon töri a fejét Verne ur, bogy 
tulajdonképpen kinek kezébe jutott, nemde?" mondá 
egyszerre kísérőm, a csendet megszakítva. „Megengedi 
tehát, hogy bemutassam magam: Pierce ezredes 
vagyok?" 

„Örülök a szerencsének. De hol vagyok most?" 
„Most Bostonban van, Amerikában, az állomá-

sok egyikén. 
„Milyen állomáson?" 
„A Boston—Liverpool légnyomásra berendezett 

tenger alatti csatorna Társaság" egyik állomásán". 
És egy magyarázó kézmozdulattal az ezredes rámu-

* A nemrég elhalt, hires franczia Írónak egyik legutolsó 
dolgozata. 

Felelős szerkesztő : Becsek Aladár. 

álltam ekkor — és remegve kellett vigyáznom, 
hogy munkám diia fedezze kis családom testi 
szükségleteit. Szegény gyermek, otthonod neked 
sohasem volt. Szük falak között zajlott le 
gyermekkorod, hol egy kis derűben is csak ak-
kor volt részed, ha a nap kegyelmes ravaszság-
gal a kupolák fölé emelkedett. Olykor kistájge-
roltak lakásunkból s akkor vert ebek módjára 
költözénk tovább. A dölyfnek, az önzésnek min-
den hajlékát megismertük, csak otthonunk nem 
volt soha. Vájjon az inteliigenczia otthontalan-
ságának nagy lelki nyon orán segit-e a jövő 
társadalma? Lehet, te még megéred azt. 

Az életnek aránytalan adóját fizettem s 
ha legalább általa más lett volna boldoggá. De 
lásd, átéltem egy váltságot, mikor a kőmives 
munkások ezrei állottak munka nélkül s a házi-
urak panasza az egekig nyúlt. És én ez alatt 
jövedelmem egy harmadát adóztam azért, hogy 
három szobácskában megvonulhassunk. Azután 
átéltem olyan időszakot, mikor a buza ára a 
termelési költség színvonalára szállott, az állat-
tenyésztés alig jövedelmezett, a borok pinczében 
rekedtek s a termelő gazdák feje fölött meg-
szólalt a dob. Azért a bor, hus és kenyér 
számomra míg sem vci^oidá. A zsemlye nem 
lett olcsóbb, a bort patikaszerként mérték s 
ami keveset a hus árán megtakarítottunk, sok-
szorosan visszafizettük, mikor a hentes-ipar 
egyet gondolt s a rostélyos adóját annyira fel-
emelte, hogy nekünk a csont is drága vala. 

Mig én itt küzdöttem az élet drágaságá-
val, azalatt nagyapád megszűnt gazdabirtokos 
lenni, mert befektetett tőkéjét nem adta vissza 
a föld. Élet adónk keserves fillérei nem termé-
kenyiték meg tehát a földet, nem áldották meg 

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

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

a termelő munkát s a mi veszteségünk nem 
változott át a mezei jólét nyereségévé. Sőt nézd, 
fiam, a jó ismerősök egész raja vándormadarak-
ként útra kelt, ott hagyván azt a szép vidéket, 
ahol az embereknek otthonuk van. Önkénytelenül 
kérdem : munkásságom adója, életem elfogyasztott 
ereje kit tett mégis boldoggá? Ezeren kérdez-
zük azt, vájjon hol tornyosulnak fel a modern 
társadalmi munka végső eredményei. És keserűen 
szemlélem, hogy régi szeretteink, kiknek elménk 
és szivünk használni kivánt, a szegénység 
homályában tűnnek el; mig a homályból ismeret-
lenek lépnek elő, egyszerre a jólét legmagasabb 
fokára ; a spekuláczió, az üzlet rúdján egyszerre 
századokat ugranak át; palotáik homlokzatát 
egy varázscsapásra bárói korona ékesiti s 
homlokukat az erénydija valamely nagy munká-
nak, melyet végzett a társadalom. Olyan gépe-
zet alkotórésze valék én, melyből ocsuként 
hullott ki a termelő munkás és súlyos buza-
szemként a nyerészkedő. Értelmeddel mozgatni 
ilyen gépet: oh ne legyen vágyad, édes fiam ! 

A közös vámterületi alapon — kérlek, ne 
nevess, — ez alapon magam sem boldogultam, 
a magaméit sem tehettem boldoggá. Csődöt 
mondott tehát a> értelmi munka és a termelő 
munka veszteséggel zárta le a korszakot. Azért 
most már egy uj korszakot teremtünk meg — 
ne nevess fiam: a külön vámterületet adjuk 
neked örökségül. Olcsóbb kenyeret, hust és bort 
kapsz ebben ; jó étvágyat kozzá boldog gyermek ! 
Biztat az élet, csak szivedet kell felvértezned 
az érzékenység ellen. Ne fájjon neked az, ha 
végleg kihűl majd a jóismerősök falusi tűzhelye. 
Sorsával ne törődj a mezőnek, mig étvágyad jó 
s gyomrod erős. Ne törődj a jó falusiak 

tátott két hosszú, egymás mellett fekvő, vasból ké-
szült hengerre, amelyeknek másfél méter átmérővel 
bíró nyílásai hasonlítottak két kis alagútnak bejára-
tához. Ámulva néztem ezeket az óriási vascsöveket, 
amelyek egy erős fallal voltak körülvéve. 

Egyszerre mindent megértettem. 
Nemrégen azt olvastam az amerikai újságok-

ban, hogy egy bizonyos Pierce ezredes bemutta ma-
gát, mint az ó- és újvilág között létesítendő uj ösz-
szeköttetés feltalálójának. Ez a büszke feltaláló 
ugyanis arra vállalkozott, hogy két tenger alatti 
alagúttal összeköti Európát Amerikával. Tehát ugyan-
az a Pierce ur állott előttem. Emlékezetemben még 
egyszer megujultak azoknak az ujságezikkeknek rész-
letei, és fejem szédült azoktól az óriási számoktól, 
amelyekről ott szó volt. Tizenhatszázezer köbméter 
aczél, amelynek összsúlya tizenhárom millió tonna; 
kétezer hajó, mindegyik kétezer tonnás és ezeknek 
harminezháromszor kellett megtenni az Európa és 
Amerika közötti utat, hogy a két főhajóhoz szállít-
hassák a szükséges építési anyagot: a két főhajó az 
amerikai és az angol partvidéken volt felállítva és 
az építendő két vas alagútnak két szélső végét ké-
pezték. Ez az alagút, bárom méter hosszú és egy-
másba csavart vashengerekbői volt tervezve, az egész 
pedig egy háromszoros aczélhálózattal és ruggyanta 
burkolattal volt körülvéve. 

Ezekben az óriási csövekben egy egész sor, 
különtéle vasúti kocsit akartak elhelyezni és mes-
terséges uton előidézett légnyomással továbbítani, 
mit például Párisban a pneumatikus azaz légnyo-
másra berendezett földalatti hengerposta, amelyen 
tudvalevőleg leveleket, táviratokat, stb. továbbítanak 

és pedig perczenkint egy ezer méter távo'ságra. 
Ezek az uj kocsik — összehasonlítva a mii vasúti 
kocsikhoz, — nagy haladásról tanúskodtak. Először 
megszűnt a fárasztó rázkódtatás és ami az útikölt-
séget illeti, ez — tekintettel a továbbítás egyszerű-
ségére — bámulatos olcsó volt. Gyorsasága pedig 
páratlan volt. A czélszerü berendezés alapján óránkint 
egyezerhatvanhat kilométer utat lehetett megtenni. 

Mindez egymásután szembe ötlött. És az oly 
nagyszerű — a hihetetlenséggel határos — vállalat 
most megvalósult. A két óriási henger nyílását ma-
gam előtt láttam. De azért még mindig kételkedtem. 
A két alagút tényleg elkészült, de én azért még sem 
tudtam elhinni, hogy élő emberek képesek lennének 
benne megtenni azt az óriási utat, amely Európa és 
Amerika közt van. Mindenekelőtt lehetetlennek lát-
szott egy oly hatalmas és oly hosszú légáramlatnak 
előidézése. 

Kételyemet nem is titkoltam el kísérőm, Pieice 
ezredes előtt. 

„Ó, kérem, felelt erre az ezredes, semmi sem 
könnyebb ennél, nekünk erre csak a megfelelő számú 
fúvókra van szükségünk és pedig olyanokra], miut 
a milyeneket a kohászatnál használnak. Ezek a fú-
vók a levegőt — ha igy fejezhetem ki magam — 
határtalan, minden várakozást felülmúló erélylyel 
továbbhajtják : és az igy, mesterséges uton előidézett 
rendkívüli sebességgel bíró vihar, a szelek szárnyán 
ragadja magával az egész vonatot és a Boston— 
Liverpool közötti négyezer mérföldnyi utat befutja 
két óra negyveu perez alatt: vagyis gyorsasága 
majdnem akkora, mint az ágyúból kilőtt golyónak 
gyorsasága. 



reménytelen küzdelmével, ha a föld zsírját olcsób-
ban mérik is majd, az ország kiheveri azt. Jön 
majd egy jobb kor s a földnek akkor is gazdája 
lészen. Csak most ne nézz oda egy darabig. Én 
már tudom, hogy az ilyen átváltozás keserves. 
Az ablakokból beszedik ilyenkor a virágot, ki-
ürülnek a szobák, gaz veri fel az udvart, a fog-
hijas kerítésen állati bőr szellőzik. Kivész egy 
ismerős arcz és kivész egy érzés. Mikor vidéke-
men az elváltozás e bus nyomai tűnnek elém, 
azt hiszem, hogy már talán az életből is elég 
volt. Hanem a te szemed előtt másként fog 
már festeni a világ. A régi udvarház helyébe 
czifra kastély épül; a rezedás kert helyett park 
terem és János helyett Zsán üli meg a bakot, 
libériában, ki összefonja karjait, mint hódító 
Napoleon. Az uj hódítás regényének befejezése 
vidám lesz, mint egy verőfényes áprilisi nap s 
te, boldog ifjú, olyan czifra gépet fogsz majd 
mozgatni értelmeddel, hogy soha sem ül meg a 
keserűség. 

Olcsóbb kenyeret és olcsóbb hust hagyok 
rád. Atyailag többet tenni érted képtelen vagyok 
Gondoskodásom értékét, ugy-e, előnyösen kellene 
festnem előtted, de lásd, még sem teszem ezt, 
nehogy csalatkozzál. Meglehet bizony, hogy az 
élet adója számodra sem válik könnyebbé s hogy 
falusi ismerőseid álmatlan éjszakái neked majd 
egyetlen vidám pillanatot sem szereznek. Mert 
lám, a mezőgazdasági termények árdepressziójá-
nak nyereségéből én egy ruhakefét se vásárol-
tam és meglehet, hogy a te papirosnyereségeid-
ből is mások építenek majd palotát, mint én 
tapasztaltam. Hogy pedig sorsomban osztozz, 
hogy az élet során csak gondot gyújts és 
reménytelenséget s hogy igényeidet és elégedet-
lenségedet majdan egy uj, ártatlan életbe oltsd 
bele: Isten óvjon téged ettől és azt, aki utánad 
következik! 

Keserves tudat az, hogv a társadalmi 
munka, melyben értelmeddel részt veszel, annak 
gyűjt, kivel lelked hadat viv ! Ne légy hát te 
szellemi munkás, ne légy hát te magyar intel-
ligenczia. A réttől messze elszakadtál már, 
közeledjél hát a gyárkéményhez, ügy, ugy ; az 

uj korszak kincse bizonyára annak tövében rejlik. 
Lépj le tehát apáid útjáról és sietve kösd fel 
a bőrkötényt, édes fiam! j$. b, 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, május 15. 

Burián báró bepakolta a holmiját és 
visszautazott Béscbe. Előzőleg sorra tanácskozott 
a vezérlőbizottság tagjaival, melynek eredménye 
az volt, hogy a vezérlőbizottság Andrássy Gyula 
grófot kérte meg a bizalmi állásra s Andrássy 
gróf a neki szánt megbízatást elvállalta. Andrásy 
gróf elős/.ör  a vezérlőbizottsággal tárgyalt és 
megállapodott a részletekre nézve is mindazon 
követelményekre vonatkozólag, a melyeknek 
teljesítése nélkül a koaliczió nem hajlandó kor-
mányt alakítani. 

Ezzel fölfegyverkezve ment gróf Andrássy 
kedden este Bécsbe, a hol őt a király szerdán 
délelőtt kihallgatáson fogadta. A kihallgatás 
után a helyzet változatlan, — egy lépéssel sem 
jutottunk közelebb a válságból való kibontakozás-
hoz. Andrássy jelentette Ö Felségének, hogy a 
koaliczióból lehetetlen kormányt alakítani, ha 
egyáltalán semmiféle katouai engedmény nincsen, 
viszont ő Felsége kijelentette, hogy a katonai 
kérdésekben semmit sem engedhet. Andrássy 
Gyula gróf este már visszatért Budapestre s 
alkalmasint holnap fogja a koaliczió vezér-
bizottságának bejelenteni, hogy bécsi utja 
eredménytelen volt. 

Az utolsó kísérlet tehát: Burián báró 
budapesti szereplése, a koaliczió felszólítása, 
hogy adja elő részletesen azokat a föltételeket, 
a melyekkel kormányt alakitana, s Anirássy 
bécsi utja: a koaliczió föltételeinek részletes elő-
terjesztése, — teljesen sikertelen volt,. Az a 
bizonytalanság, mely egész politikai életünkön 
uralkodik, szemernyivel sem kisebb, mint a 
mekkora volt hónapok előtt. 

* 

Hétfő óta megint van egy uj zarándokhelye 
a magyarnak. Zombor városában leplezték le 
Schweidel József szdb'ráíí, á ki vérrel pecsételte 
meg hazafiságát, a ki harczolt és meghalt a 
nemzet szabadságáért s a kit életéért és halálá-
ért, erényeiért és lelkesedéseért a nemzet, leg-
szentebb emlékeibe foglalt. 

Most, hogy Zombor városa szobrot emelt 
tragikus, de dicső végzetü szülöttének, Shweidel 

Józsefnek, elvonul előttünk a hős vértanú élete 
és minden dicsőséges küzdelme. Tisztán ragyog 
felénk a múltból alakja s a jelent fénylővé 
teszi, hogy a mostani kort és nemzedéket lelke-
sítse s további harczra buzdítsa, mint világító 
fáklyája a hazafiúi erénynek, a magyar lelkesült-
ségnek és vitéeségnek. A pákozdi és sveháti 
ütközetek hős alakja elevenedik fel emlékünk-
ben s az egész nemzet emléke előtt. 

Életének történetét, tetteit és egyes hős 
cselekedeteit itt felsorolni nem kell. Ugy, a mint 
a zombori szobor örök időkre őrizi alakját, őrzi 
a történelem az ő életének, küzdelmeinek s 
halálának minden mozzanatát. Még ennél is 
hatalmasabb emlék az, a melyet az eleven szivek-
ben hagyott hátra. Ha a jókat és bátrakat 
emlegetni fogják, Schweidel József mindig az 
elsők között le«z. 

* 

A debreczeni Csokonai kör a napokban 
ünnepelte a város nagy fia, Csokonai Vitéz 
Mihály halálának százéves évfordulóját. Nagy-
méretű volt az ünnep minden részletében, méltó 
a lánglelkü költő emlékéhez. Erre az ünnepre 
elhozta az egész ország a hódolat koszorúját 
Debreczenbe, hogy a város népével együtt rójja 
le a kegyelet adóját azzal szemben, a kinek 
szive szavát, lelke sejtését száz esztendő múlva 
tudta megérteni a nemzet. A nagyszabású orszá-
gos ünnepség három helyen folyt le. A Bika-
szálloda dísztermében, a Csokonai szobornál és a 
temetőben. Mind a három helyen jelen voltak 
az ország minden részéből ide érkezett vendé-
gek, a kik Debreczen város közönségének nagy 
zömével együtt hódoltak a nemzet géniusza 
emlékének; 

* 

Nemrég azt mondták: Adj uram Isten, de 
mielőbb és jócskán! — Most már azt monjuk : 
Vedd el uram Isten — hamar, de nagyon alapo-
san. A régi közmondás hát mindig igaz marad: 
sok a jóból is megárt! És hogy az éggel örökké 
békétlen a földi ember. — Ideben a városban 
csak szépen fürdeti a locsogó viz az aszfaltot, 
de künn a nagy határban — ott bezzeg meg-
dagadt a viztől a meleg tavaszi föld, kicsaptak 
a patakok, sánczok, vad vizek a mezőkre és a/, 
iszapos hagyományban ugy fekszik temetve a 
százféle fii és virá?, mint a nyomor által el-
takart és elsodort szép hajadon . . . De ez a 
dolognak csak festői, lyriai része, ezek az égi 
tünemények: a felsütő nap, a siró felhők, a 

— Két óra negyven perez alatt? kérdeztem 
újból és ámulva néztem az ezredesre. 

Igenis, sem több, sem kevesebb. És ez a rend-
kívüli gyorsaság megint milyen meglepő következ-
ménnyel járt Liverpool négy óra és negyven percz-
czel megelőzi a bostoni időt; egy utas tehát, aki 
kilencz órakor elutazik Bostonból, délután három óia 
negyvenöt perczkor érkezik meg Liverpoolba. És 
másrészt, ha valaki déli tizenkettőkor elutazik Liver-
poolból, az illető már délelőtt kilencz óra harmincz-
négy perczkor érkezik meg Bostonba, tehát ehhez 
az utazáshoz semmi időre nem volt szüksége és ma-
rad neki azonfelül még harmadfél óra idő a déli 
ebédig, vagyis ugyanannyi idő, mint a mennyi kel-
lett az egész utazáshoz. Hogy ha ez nem a legfur-
csább dolog, ami valaha itt a földön megtörtént, — 
nevem ne legyen Pierce. 

Nem tudtam többé, hogy mit gondoljak. Vájjon 
egy őrülttel volt-e dolgom, vagy hitelt adjak ennek 
a mesés állitásnak, akkor is, amikor a józan ész ez 
ellen tiltakozik ? ^ 

— Jól van, mondottam végre, feltéve, hogy ez 
mind ugy van, tegyék meg utasaink ezt az őrült 
utazást, csak repüljenek ezzel az ördögi sebességgel, 
amelyről ön most beszélt; de hogyan akarja ön a 
sebességet csökkenteni, hogy fog fékezni és hogyan 
állítják meg a vonatot? Akkora sebességgel ezer 
meg ezer darabokra törik az egész vonat. 

— Legkevésbbé, felelt erre az ezredes, miközben 
résztvevően vonta vállát. Két alagutunkon át foly-
tonosan végigzug a mesterséges módon előállított 
légáramlat, még pedig ellentétes irányban. Ha egy 
vonat elindul Bostonból, akkor a taviró mindig ér-
tesiti erről a liverpooli állomást, a hol azounal in-
tézkednek az érkező vonat sebességének szabalyozá 
sára és hogy végre maga a vonat is megálljon, egy-
szerűen felnyitnak egy óriási szellőztetőt, amelyen 
át a légáramlat a mellékalagutból nagy erővel be-

tódul az első alagútba, a megérkező vonat elé kerül, 
először mint fék és végre mint óriási pufoló műkö-
dik. De minek fárasszam önt egynémely dolog meg-
magyarázásával, amelyről azonnal személyesen is 
meggyőződhetik. 

És feleletet sem várva, egy beniklizett kilincs 
után nyúlt, egy ajtó megnyílt és az igy támadt nyí-
láson át magam előtt láttam egy pompásan beren-
dezett, villanyos fényben uszó szaknkocsit két sze-
mélyre való apró kis pamlaggal 

Ez a mi kocsink, mondá az ezredes, miközben 
odalépett. Kérem, kövessen. 

Beléptem és az ezredes utánnunk betette az 
ajtót. 

Ez annyira felkeltette érdeklődésemet, hogy 
még egyszer végig néztem az egész berendezést. A 
kocsi egy hosszúkás hengerhez hasonlított. A kocsi 
eleje valamint a vége be volt rendezve légváltozta-
tásra és légtisztításra. A tiszta, friss levegő észre-
vétlenül beözönlőit elölről a kocsi belsejébe; az el-
használt és romlott levegő pedig kiáramlott a kocsi 
végén. A szabályozó (regulator), amely e czélra oda 
volt erősítve, a sebesség szükségéhez képest szabá-
lyozta a levegő beözönlését. 

Néhány pillanat múlva már szerettem volna 
megtudni ennek a bámulatos vonatnak egész szer-
kezetét 

„Mikor indulunk ?" 
„Kedves barátom, mondá az ezredes, a vonat 

már régen megindult !'• 
„Megindult? mondám meglepetve, nem láttam, 

nem hallottam semmit! 
Az ezredes ismét vállát vonta. Éppen ez ké-

pezi a pára'lan haladást a régi vasúti kocsikban 
való kényelmetlen valamint fárasztó utazással szemben. 

Figyeltem és hallgatóztam: hátha valami zajt 
hallok. Ha az ezredet felnem ültetett engem, akkor 

már most szélsebességgel röpülünk az atlanti oczeáu 
hullámai alatt. 

Csak egy tompa, nagyon halk morajt hallot-
tam, amit vonatunk mozgásínak tulajdonítottam. 
Csodálkozásom perczről perezre fokozódott és gondo-
latokba merülve magam elé néztem. így telt el egy 
óra, amikor homlokomon és arezomon egyszerre hi-
deg borzongást éreztem és merengésemből magam-
hoz tértem. Iparkodtam felállni és kezemmel végig-
simítottam arezomat, Egész ábrázatom nedves volt. 
Hogyan volt ez lehetséges? És arc/om miért volt 
nedves? Vájjon az alagút körüli burkolat megsérült 
volna és az aczélfal likacsain át cseppenkint beha-
tolt volna az oczeán vize? 

Leirhatlan félelem szállta meg a lelkemet; érez-
tem, amint homlokomról lefolyik a verejték a ned-
ves arezomra. Mindinkább éreztem a hidedet, ag-
gódni kezdtem és nyugtalanságom egyre fokozódott, 
végre Pierce ezredes után kiáltottam, hogy segítien 
a bajon . . . 

„I)e, Jules, édes férjem, még mindig itt ülsz? 
Egészen átázol ebben az esőben ! mondá a feleségem 
bizonyos távolságból. 

Felébredtem, magamhoz tértem és nyugodtan 
ültem csendes kiskertünkben, mialatt hullott az üde 
májusi eső, amelynek nagy cseppjei megakasztották 
álmomat és álmazodásomat. Előttem — a kis asz-
talon — egy csomó amerikai újság volt; az a szám 
pedig, a szóban forgó czikkel, amelyben valódi ame-
rikai vakmerőséggel van leírva a két világrész kö-
zött létesítendő összeköttetés - ez a szám mellettem 
a földön feküdt. A czikk elolvasása közben elaludtam 
és álmomban tovább szőttem az egész leírást. . . 

De attól tartok, hogy Pierce ezredes terve ép-
pen oly álomnak fog bebizonyulni, mint — saját 
álmom . . . 

Fordította: Ferencz Tivadar. 
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szivárvány, a távolságokban emelkedő gőzök. 
A gazda homloka komor lesz a gondtól: sok 
lesz a sok! 

* 

Kötelessége a sajtónak tudomást venni arról 
a mozgalomról, a mely Brassóban megindult. 
És pedig első sorban azért, — hogy terjedjen 
az eszme és követésre találjon. 

Brassóban nem kevesebbet akarnak, mint a 
helyi ipar felkarolását. Bizottság alakult a moz-
galom vezetésére s a siker lehető biztosítására. 
Az eszmét Székely György dr. főispán vetette 
fel. Most első sorban az aláirás-gyüjtések foly-
nak. Az aláirók kötelezik magukat a brassói 
ipar-produktumok vásárlására 

És mi helyeseljük azt az irányt, hogy első 
sorban helyi s nem azon tul is terjedő ipar 
támogatására irányuljon az akczió! . . Mert a 
tapasztalat azt mutatja, hogy országos, avagy 
országrészekre terjedő ipartámogatási mozgalmak 
halva született eszmék Az ily mozgalmak ered-
ményeznek töméntelen irásos nyilatkozatokat, de 
a végeredmény nem sokkal több a semminél. 

Mig ellenben, ha minden város lakossága 
a maga világában állit védővárakat a honi ipar 
támogatására, tehát első sorban a városi ipar-
produktumokra, ez lassan maga után voDja az 
egész ország iparának felkarolását. 

* 

Az egész világ érdek'ődésének középpontján 
s mégis izolálva az egész világtól, ismeretlen 
tengerek mélységei felett, titkos fátumok szoron-
gása alatt farkasszemet néz két aczélhatalom 
Ma még kerülgetik egymást hiúz óvatossággal, 
ugrásra készen, az ágyutorkok izzó indulatát 
még lenyűgözve tartják türelmetlen, remegő 
kezek, de holnap már felsivit az első gránát, 
búgva, zizegve, mintha selymet repesztenének és 
felriad a vas lefolytott szenvedélye. Ez a hideg, 
munkás fém most gyűlölettől izzad, a pánczél-
bordákat majd széjjelveti a túlfűtött kazánok 
sistergő láza és a büszke aczélhajót a halál 
vágya sarkalja előre. Iszonyatos lesz, mikor 
egymásra csap a vas és a vas és ezt az össze-
találkozást egy gondolat vezérli: pusztítani és 
pusztulni. 

S azok a pusztulásra szánt szerencsétlenek, 
a kik a hajó gyomrában fiitik a szörnyeteg lá-
zát, a kik gyenge szemekkel kölcsönöznek neki 
éleslátást s a kik lafetták körül süstörögve 
parancsolják reá izzó haragjának csattanó 
feldördülését; az urai, a férgei a gyönyörű hajó-
testnek, emberek ők is, a halállal eljegyzett, 
otthon megsiratott emberek s a mig párolgó 
vérre vagyon szüksége a szolgáitól idegen ha-
talmi érdekeknek, a mig egyetlen egy embert 
szakithat ki a dinasztikus érdek a maga czél-
jaira az életből: addig minden háború szennyes 
barbárság. 

Székely házi vasipar. 
Székely udvarhely, május 13. 

A kereskedelmi minisztérium iparfejlesztési 
osztályában nagyszabású közgazdasági és szociálpo-
litikai akczióra készülnek. A székelység közt meg-
honosítandó házi vasipar tervezete legközelebb széles 
alapú megvitatás tárgya lesz. Meghonosítják Rajna-
Vesz fália példájára a kis házi vasipart, melynek 
áldásos hatása nemcsak a Székelyföldre fog kitér 
jedni, de üdvös hatása lesz közgazdaságunk egész 
egyetemére, iparra, kereskedelemre, földmivelésre 
egyaránt. 

A százötven év előtti kopár Vesztfália a leg-
merészebb képzeletet is meghaladó emporiummá fej-
lődött. a legszegéuyebb, kietlen hegyvidékén, a nyo-
mor egykori tanyáján, köröskörül a szemhatár leg-
messzebb vonaláig virágzó vas- és aczéltelepek 
tömören sorakoznak egymás mellett, kenyeret és 
bőbéges megélhetést gyújtva a hegyvidék minden 
egyes lakójának. A Rajnától egész a tengerig hatszáz 
kilométer távolságban, melyet tíz óra alatt szel át a 
leggyorsabb járatú gőzkocsi, nincs többé kopár terü-
let, a merre csak a szem lát, szakadatlan lánczolata 
az emberi kéz szorgalmának Tömör egymásutánban 
sorakoznak a már benépesitett városok, községek, 
mindmegannyi külsején hordva az ipari tevékenység-
től eredő jólét szinét. Vasgyárak, aczélmüvek, kohók, 
gépgyárak, öntők, villamos-telepek, hídszerkezeti gyá-
rak, horgany- és fémmüvek, a nagyra fejlett ipar 

oly lélekemelő látványosságát nyújtják, milyent szé-
les Európában sehol sem láthatunk, messze megha-
ladva a majd ötszáz év óta fokozatosan fejlődő 
Anglia vasipari területeit is. 

Amerika bámulatos fejlődését kétes értékűnek 
nevezik az ó-világ közgazdászai, félve az egész világ 
közgazdaságát megrendíthető katasztrófától. A német 
ipar nem kevésbbé bámulatos nagyarányú fejlődése 
nem találkozik a vészjóslat ilyen megnyilatkozásával. 
A német szorgalom, vállalkozási kedv és alaposság 
a tüzpróba fényes jelét szolgáltatta. A válság olyan 
káros és nagy visszahatása a közelmúlt század vé-
gén sehol sem nyilvánult meg olyan megdöbbentő 
alakban, mint Németországban 1879-ben, nyolcz 
évvel a porosz- franczia háború befejezése után, leg-
nagyobb vasmüvei a lejtő legalsó fokán állottak: A 
harpeni vasmüvek részvényei 475-ről 70-re, a plutói 
vasmüvek 226-ról 40-re, a Bomfáczius 196-ról 30-ra, 
a Bohumi 240-ről 25-re, a Doitmundi Union 185-
ről 6 márkára csökkentek, jogos félelmet keltve, 
hogy megsemmisül egy egész nemzeti vagyon. De 
megmozdult a nemzetgazdasági érdekek iránt kitűnő 
érzékkel biró Németország egész társadalma és ál-
dozatkészségének hatásos súlyával megállj-t I kiáltott 
a végzet romboló utja elé. E napon vetette meg 
iparhatalmi nagyságának alapját, melynek legékesebb 
jele a fölsorolt részvények mai harminczszoros értéke 
és a német vasipar mai helyzete. 

A vasipar föllendülése boldog Kanaánná vará-
zsolta Németország legelhagyatottab részét, a hegyes-
völgyes Vesztfália szegény hegylakói a birodalom 
legjobb adózó polgárai lettek. A munkanélküliség és 
nyomor helyett mindenütt munka és jólét. Egyedül 
á bohumi kerületben dolgozó munkások száma meg-
haladja a négyszázezret, hatalmas szocziális intézmé-
nye, mint a jólét legkifejezőbb mérője, paratlanul 
áll az egész földtekén. A betegsegitő, baleset- és 
nyugdíjbiztosító alapja hetvenhat millió márkára 
rug. A mult évben 16.016 rokkantnak, 11.552 öz-
vegynek, 25 044 meghalt munl ás árva gyermekeinek 
juttatott segítség 16 millióra rug. 

A kisipar teremtette meg a nagy németvasipart, 
a kisipar által előidézett szükséglet, az általa hódí-
tott termelő és fogyasztó piacz tette hatalmassá. Ma 
a nagyipar foglalkoztatja a kisipart, melyet legyűrni 
nem birván, szövetségtársává fogadott. Majd százöt-
ven éves a vesztfáliai háziipar, mely ma épp ugy 
virágzik, épp ugy eltartja szorgalmas munkását, mint 
harmincz évvel ezelőtt. A legkisebb faluban, legki-
sebb kunyhóban vigan szól a kalapács, áldást és 
megelégedést terjesztve lakójára, dicsőíti a kéz szor-
galmát és ügyességét. Itt, a hol apa, anya, testvér 
és gyermek tradiczionális mesterséget folytat, az 
elégedetlenség, a szocziálizmus csirája beláthatatlan 
időkön át nem burjánozik föl. Mind önálló, önérzetes 
mester ez, a ki kapja a megbízást, onnan veszi el 
a kész munkát. Annyiszor vau leszámolás, a hány-
szor megszűnt a munkás és a munkaadó közötti 
viszony. Háziiparunk termékeit az egész világon is-
merik, veszik, mi által nagy szerepet játszanak a 
világkereskedelemben. 

Milliókra rug a mi behozatalunk is, melyet a 
jövőben itthon fogunk készíteni a Székelyföldön. Itt 
lesz a magyar nemzet jövő Vesztfáliája. Nem egye-
dül a mentő eszme adta meg a lökést e nagyfontos-
ságú lépéshez, hogy ezzel a székely társadalmat 
megszilárdítsa. Nem! Itt a természet maga lépett 
föl követelően, éppúgy, mint Vesztfáliában, higy kin-
cseit a magunk és nemzetünk számára kiaknázzuk. 
Föltáratlan bányáink és érczhegyeink gazdaságát 
nekünk kell kiaknázni. 

Ennek veti meg alapját a kis és házi vasipar 
meghonosítása. A szakértelem leghivatottabb képvi-
selői egyhangzóan jelentik és erősitik meg, hogy 
Veszfáliát kiveve, sehol az egész földön egy nemzet 
sincs az előföltételeknek ilyen kedvező birtokában. 
Köröskörül a nyersanyag bőségben, viz, szén, vas, 
aczél, fa mesés gazdadságban. Lakosságának ügyes-
ségét, rátermetségét, fegyelmezettségét Idehaza az 
anyaföld kebelén kell fölhasználni. A történelem bi-
zonyítja, hogy a székely nép már évszázadokkal eze-
lőtt a legjobb vas és aczélmunkás volt. értelmiségét, 
szerénységét, szorgalmas munkás kezét idehaza, mi 
akarjuk irányítani, nem Pittsburgban, hol a legszi-
veszebb Isten hozott-al fogadják a vasmunkások 
gyöngyét, a mi székelyeinket. A természet rendje 
szerint fog végbe menni az alakulás, a legszerényebb 
kezdetből, aránylag csak csekély áldozattal, egy ha-
talmas fejlődőképes iparág fog fokról-fokra kibonta-
kozni. A háziipar szükséglete megteremti a kis vas-
ipart, a feldolgozáshoz szükséges nyers és félkész 

gyártmányokat termelő nagyipart és ezek nyomán 
megnyithatjuk érczhegyeinket, bányáinkat, a legel-
rejtettebb zugban a közlekedés minden nemének 
érvényesülését fogja a fejlődő proczesszus előidézni, 
tág teret nyitva a nemzeti vállalkozó szellem tevé-
kenységének. 

Ezt a sokkal kedvezőbb előfeltételekkel biró 
kisipart nem fogja legyűrni Ausztria, minthogy szük-
ségletének nagyrészét maga is Vesztfáliából szerzi 
be. A hazafias magyar kereskedelem is részt követel, 
hogy karöltve járó tevékenységgel gyámolitsa, fej-
lessze, a bel- és külföldi piaczokat számára meg-
hódítsa. 

Ez a gyakorlati érzék kohójában már megérett 
terv, az első czéltudatos lépés ipari fejlődésünk ter-
mészetes iránya felé. Az évek során leszűrt tapasz-
talat adta kézbe a helyes kulcsot, ipari érdekünket 
az őstalaj körében keresni oly iparág meghonosítá-
sával, melynek múltja több évszázados, mely eddig 
az egyedüli, hol Ausztria fejlettebb ipara nem tudott 
bennünket legyűrni. Az államhatalom nemcsak hat-
hatós oltalma alá veszi ezt a társadalmunkra és 
közgazdaságunkra egyaránt nagyfontosságú akcziót, 
de a összes rendelkezésére álló eszközökkel hatáso-
san támogatni, fejlesztését minden uton előmozdítani 
vállalkozott. 

Elégséges lesz-e az államhatalom száz felé szét-
forgácsolt anyagi ereje, mikor mindent tőle várnak ? 
Ez a kérdés lép előtérbe. Pedig ezt elejteni többé 
nem lehet, elodázni nem szabad. 

Nem egyedül az államhoz hűséggel ragaszkodó 
derék oépfaj megmentéséről, hanem mindannyiunk 
közös érdekéről van szó, czéltudatos iparpolitikával 
készíteni elő gazdasági függetlenségünk jövőjét. Lép-
jen sorompóba a magyar társadalom teljes egyeteme; 
mutassa meg, hogy van érzéke közös érdekeink iráut, 
van bizalma nemzetének gazdasági jövőjében. 

Le kell omlani a válaszfalaknak, midőn a tüz-
próba előtt állva be kell bizonyítanunk, hogy megál-
juk a sarat a közgazdaság nagy harczában is. Ne 
várjuk, hogy idegen nyelvű emberek, idegen tökével 
aknázzák ki talajunk gazdagságát és nekünk csak a 
morzsákat juttassák. A nemzeti alapra épített hazai 
iparfejlesztés nemcsak a jelen, de főként jövőnk ér-
dekében a társadalom föladata. Dolgozzunk tehát 
vállvetve az államhatalommal iparunk fejlesztésére, 
Magyarország jövő Vesztfáliájának megteremtésére 1 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelvudvarhely, május 26. 

Rendjelviselósi engedély. A király megengedte, 
hogy Soó Gáspár székelyudvarhelyi róm. kath. fő-
gimnáziumi igazgató a pápai „Pro Ecclesia et Pon-
tifice" diszkeresztet elfogadhassa és viselhesse. 

Útlevelek kiadásának korlátozása a Székely-
földön. A marosvásárhelyi iparkamara évi jelentésé-
sében említés történvén arról, hogy a Székelyföldről 
az európai államokba útlevelek szokatlan nagyszám-
ban adatnak s azoknak használata gyanút kelt, a 
belügyminiszter utasította a székelyföldi vármegyei 
hatóságokat a legmesszebb menő ellenőrzés gyakor-
lása iránt, hogy az 1903. évi IV. t. cz. s az 1903. 
évi VI. t.-czikben elrendelt korlátozások az útlevelek 
kiadásánál legszigorúbban alkalmaztassanak és hogy 
az útlevelek használatának ellenőrzése és az azokkal 
való visszaélések megtorlása iránt a rendőri s esetleg 
a határszéli hatóságok és csendőrség részéről a leg-
erélyesebben betartassanak és foganatosíttassanak, 
végül, hogy a kivándorlás csökkentésére a kiván-
dorlási viszonyok ismertetése, munkabiztositás stb. 
által társadalmi uton is lehetőleg befolyás gyakorol-
tassék és az e szempontból netán szükséges intéz-
kedések megtétele végett esetenkint a minisztériumhoz 
indokolt előterjesztés tétessék. 

Kinevezés. A marosvásárhelyi ítélőtábla elnöke 
Szabó Ignáczot a. helyi kir. törvényszékhez díjtalan 
joggyakornokká kinevezte. 

Érettségi biztos. A miniszter a székely udvar-
helyi ev. ref. kollégiumban jun. 26—28. napjain 
megtartandó érettségi vizsgálathoz Kenessey Béla 
kolozsvári ev. ref. theol. akadémiai igazgatót kül-
dötte ki. 

Az EMKE. közgyűlése. Az E. m. k. e., mint 
jeleztük, jun. 12-én d. e. 11 órakor tartja XXL évi 
közgyűlését Erzsébetvároson. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Mult ülés jegyzőkönyvének felolvasása. 
3. Bizottságok kiküldése. 4. Emlékbeszéd Osdolai 
gróf Kuun Géza Emke tiszteleti e'nök folett. Tartja 
Sándor József, az Emke t. alelnök főtitkára. 5. Évi 



jelentés. 6. Néptanítók jutalmazása. 7. Számadások 
előterjesztése a számvizsgáló bizottság jelentésével. 
8. Jelölő-bizottság előterjesztése. 9. Jövő évi köz-
gyűlés helyének és idejének megállapítása. 10. El-
nöki zárszó. Közgyűlés után tisztelgés az Emke el-
nökségénél. Délután fél 2 órakor társasebéd a 
„Takarékpénztár-szálló" dísztermében. 

Esküvő. Csiki Albert lapunk nyomdájának mű-
vezetője junius 1-én tartja esküvőjét Szabados Mariska 
kisasszonynyal Tordán. 

A városi zárszámadás. Székelyudvarhely város 
1904. évi összes közalapi és gyámpénztári zárszá-
madása elkészült, s az f. hó 29-ikétöl kezdődőleg 
tizenöt napon keresztül a városi számvevőségnél 
közszemlére van kitéve. A számadások a jun. 15 
ikén tartandó rendes közgyűlésben kerülnek tár-
gyalás a'á. 

Biró Béla kolozsvári apátplébános, pápai prae-
látus f. hó 22-én jobblétre szenderült. A megboldo-
gult Udvarhelymegyében, Máréfalván 1839-ben szü-
letett. Székely nemes töldmives családból. Gimná-
ziumi tanulmányait a Székelyudvarhelyi róm. kath. 
gimnáziumban; a theologiát Gyulafehérvárt és a bécsi 
Pázmáneumban végezte. — Pappászentelése után 
mihelyt hazajött, Gyulafehérvárt szemináriumi igaz-
gató, gimnáziumi tanár és később gimnáziumi igaz-
gató lett. Eközben Éltes Károly dr. és többi tanár-
társaival megalakította az Erdélyi Katholikus Irodalmi 
Társaságot, melynek lelke és a Társaság lapjának: 
a „Közművelődés" nek szerkesztője volt öt évig. — 
Innen került az erdélyi római katholikus státus 
nevezetesebb két alkotása: a főtéri templom körüli 
épületek eltávolítása s ezután annak a szép parknak 
létesítése a főtemplom körül, mely egész Kolozsvár 
díszét képeíi, továbbá az egyházközség főtéri bér-
palotáinak épitése. E két alkotás rengeteg tevékeny-
ségét emésztette fel, de e közben a pap és lelkipász-
tori teendőket buzgón végezte és társadalmilag 
Kolozsvárnak egyik legnépszerűbb, mindenki által 
szeretett és tisztelt tagja volt. Végrendeletében kü-
lömböző alapítványokat tett és megemlékezik roko-
nairól is. 

Udvarhelymegye mozgalma a válság megoldása 
érdekében. Udvarhelyvármegye ellenzéki köreiben 
Ugrón  Zoltán indítványára megállapodás jött létre, 
hogy pünköstöt követő kedden a központi ellenzéki 
pártok küldötteinek bevonásával egy tüntető gyűlés 
tartassék. Ezen gyűlés határozataiban kitüntetendő 
volna, hogy a válság elhúzódása a nép legszélesebb 
rétegeiben a lehető legrosszabb benyomást kelti. Kü-
lönösen czélul tekintik megrovását mindazon elemek-
nek, kik tápot adnak az udvari kölök azon nézeté-
nek, hogy békés viszonyok létrehozhatók a hadsereg-, 
külügy stb.-ben, a paritásnak nyelv és jog tekinteté-
ben való teljes végrehajtása nélkül. További meg-
beszélés tárgyát képeznék azon rendszabályok, me-
lyekkel élne az ország népe, ha valami — a teljes 
alkotmányosságnak meg nem felelő — megoldást 
oktrojálnának az országra. 

Egyházkerületi közgyűlés. Az erdélyi reformá-
tusok f. hó 20—23-án tartottak meg rendes évi köz-
gyűlésüket Kolozsvárt. Az értekezleti gyűlés lefolyá-
sáról a következő tudósítást vettük: A gyűlésen az 
egyházi és világi képviselők nagy számmal jelentek 
meg hogy fontos kérdésekbeu határozatokat hoz-
zanak s tanácskozásaikkal irányítsák a ref. egy-
házkerület anyagi és szellemi ügyeinek fejlődését. 
Az elnöki tisztet a távolmaradt br. Bánffy Dezső 
helyett Simó Lajos és Zeyk Dániel főgondnokok tel-
jesítették fölváltva. A közgyűlés nevezetesebb tár-
gyai a következők voltak: Dr. Bartók  György püs-
pök előterjesztette évi jelentését, melyben hű képét 
rajzolta meg az egyházkerület annyagi és szellemi 
állapotának, rámutatva az örvendetes jelenségekre s 
feltárva az orvoslásra váró bajokat is. A püspöki 
jelentést köszönettel fogadta s a püspöknek fárad-
hatatlan buzgóságáért hálás elismeréssel adózott a 
közgyűlés. Nagy érdeklődést keltett a nagyenyedi 
tanárok fizetésrendezésének ügye. E kérdést aBeth-
len-kollegium anyagi helyzetére való tekintettel vi-
tatták. Aggodalomra azonban ok nem leletett, miután 
a fizetésrendezés az intézet pénztárára csak 400 kor. 
újabb terhet ró, a többi fedezetet pedig a tanárok 
biztosítják azzal, hogy minden u. n. nobile off ciummal 
járó tiszteletdíjról (a mi 5400 kor. tesz ki) a czél 
érdekében lemondtak. E szerint tehát sikerült a 
a tanári fizetést a Széli—Wlassicsféle javaslat értel-
mében rendezni, t. i. 2600 kor. alapfizetés és 600 
kor. korpótlék ötizben, ami végsőösszegében 5600 
koronára emelkedik. A pü pöki özvegyek nyugdijának 
kérdése is elintézést nyert, amennyiben azt évi 1500 
koronában állapították meg. Az esperesek tisztelet-
díját 600-1200 koronára emelték fel az egyházme-
gyék népességi arányszáma szeriut. A tanácskozás 
második napján (vasárnap) történt meg az ifjú lel-
készek ünnepélyes felavatása és kibocsátása. 19 űj 
lelkész nyert felhatalmazást az igehirdetésre. Az ün-

nepélyes istentiszteletet dr. Bartók  Gy. püspök és 
Bodor  János zágoni ref. lelkész végezték. Az udvar-
helyi ref. egyházmjgyéből hármat szenteltek fel ez 
alkalommal: Lörinczi Áron farczádi, Kónya Kálmán 
bágyi és Dénes P. égei lelkészt. A tanácskozás utolsó 
két napján is élénk érdeklődés mellett folytak a tár-
gyalások. Nagy vitára adott alkalmat a szászvárosi 
egyházközség papilakás építésének s a két papi ál-
lás fizetesének a kérdése. Kimondották, hogy az 
egyházközség mindkét papja részére külön telken új 
lakást fog építtetni s a mostani papi fizetés meg-
tartásával, mely szerint az első papnak 6200 kor., 
a másodiknak 4400 kor. fizetése lesz, hirdeti ki az 
üresedésben lévő papi állásra a pályázatot. E szerint 
a papi fizetések egyformásitására irányult törekvés 
meghiusult. Nevezetes tárgya volt az ülésnek az 
erdélyi ref. egyházkerület jelenleg fennálló szerveze-
tének fönntartására irányult javaslatnak a tárgyalása, 
amelynek kapcsán a tanárok sérelmei is szóbakerül-
tek. A mostan ülésező ref. zsinat mind az öt egyház-
kerület szervezetének egyformásitását mondta ki ha-
táiOiatilag. E határozat törvényerőre emelkedésé-
vel önként megszűnik az erdélyi egyházkerületnek s 
különösen a kollégiumoknak mai szervezete s a 
tanárság jórészben elveszíti azt a fontos működési 
tért, amelyen eidig az iskolák falain kivül is szol-
gálta az egyházkerület nagy érdekeit. A közgyűlés 
két szótöbbséggel a mellett foglalt állást, hogy a 
mai szervezet fenntartandó. De lehet e remélni ennek a 
fenntartását, mikor az erdélyi zsinati tagok ellene 
vannak, sőt maguk kivánják leginkább a különleges 
szervezet megszüntetesét V Attól lehet tartaui, hogy 
e kísérletezés csak kárára lesz egyházkerületünknek. 
Majd a jövő megmutatja I Még több ügy került napi-
rendre, igy a tbeologiai fakultás anyagi helyzete, 
főgimnáziumaink évzáró vizsgálatának módosítása, a 
tanügyi jehotés, költségvetések, Bzámadások felül-
bírálása, a boros-bocsárdi birtok eladása stb., melyek 
mind elintézést nyertek. Egyes iskolákhoz s egyház-
megyékhez gondnokokat is választottak; igy a szé-
kelyudvarhelyi kollégiumhoz főgondnoünak megvá 
lasztották Ugrón  Jánost, gondnoknak Gsanády Za-
lánt; az udvarhelyi egyházmegyéhez pedig dr. Hagy 
Samut. A közgyűlés végén dr. Bartók  köszönetet 
mondott az elnöklő főgonduokoknak buzgóságukért, 
a tanácskozások tapintatos vezetéséért, s ezzel a 
négy napra terjedt ülésezés befejeződött. Vajha ez 
összejövetel is az anyaszentegyház erősítésére s a 
magyar nemzet boldogulásának előmozdítására szol-
gált volna I (F.  Á.) 

Telephon Parajd—Szováta közt. Dr. Damokos 
Andor alispán kezdeményezésére és Marostordavár-
megye csatlakozása folytán a miniszter Parajd és 
Szováta-fürdő közt terv'oevett telephon vonalat en-
gedélyezte. A munkálatokhoz még e hetekben, te 
hát a fürdőszezon beállta előtt hozzákezdenek. 

A községi hitelszövetkezet f. hó 23-ikára ki-
tűzött közgyűlését, miután a tagok az alapszabályok-
ban előirt számban nem jelentek meg, nem tarthatta 
meg, s az igy junius hó 4-ikén fog megtartatni. 

Séta hangverseny. A Székely Dalegylet jun. 
12-én, pünkösd másodnapján tartja meg séta hang-
versenyét a Koronkay-féle kerthelyiségben. A hang-
verseny műsora a következő: 1. „Vigan czimbora". 
Váraditól. 2. „Eredeti magyar dalok" Lányi Ernőtől. 
3. „Török bordal" Mendelsohntól. 4. „Elseje", bo-
hózat, előadják : férj: Sándor  Ferencz, feleség : 
Mayer  Margit. Beléptidij: személyjegy 1 k., család-
jegy 3 személyik 2 k. 40 fill., 3 személyen felüli 
tangók a rendes személyi dijat fizetik. Kezdete d. u. 
6 órakor. 

Orbán. Az utolsó fagyos szent csütörtökön 
vonult föl, azonban még sem „hozott fagyot az orrán." 
Ez a fagyos szent szokott legritkábban kárt okozni 
a magyarnak, de ha egyszer rászánja magát akkor 
annak van is láttatja. Az idén ugy látszik, meg is 
volt Orbánnak ez a szándéka: a hőmérsék alaposan 
lehűlt s az idő még ma sem tudott felmelegedni s 
ha felhős és esős idő nincsen, lehet bizony, hogy a 
katasztrófa sem maradt volna el. Azonban igy vali-
högyan szerencsésen átvergődtünk ezen is, s ha valami 
véletlen közbe nem jön, olyan termésre van kilátá-
sunk, amilyenre a legöregebb emberek is alig em-
lékeznek. 

Pisztrangtenyésztés Udvarhfilyvármegyóben.  A 
földmivelésügyi miniszter Dr. Damokos Andor alispán 
előterjesztésére tudvalevőleg egy pár évvel korábban 
Homoród-fürdőn pisztrangtenyésztő házat építtetett, 
s a patakoknak pisztránggal való ellátása czéljából 
ez ideig több mint 80 ezer szivárványos pisztráng 
ikrát adományozott, melyekből már sok ezer pisztráng 
lett kibocsátva. A miniszter most a napokban ismét 
25 ezer pisztrangikrát küldött a homoródi költő-
ház részére. 

A Székely vasút (Héjjasfalva—Székelyud varhelyi 
helyi érdekű vasút, Székely vasút) fo'yó évi köz-
gyűlését 22-én tartotta meg Budapesten Ugrón  Gábor 
elnöklete mellett. A közgyűlésen jelenvoltak: Dr. 
Dániel Gábor, Jung-Cseke  Lajos, Dr. Damokos An-

dor, Dr. Török  Albert, Ugrón  János és mások. Tárgy-
sorozat rendén az igazgatóság és felügyelő bizottság 
jelentését az 1904. évi mérleg végleges megállapítá-
sára vonatkozólag elfogadták. Az alaptőke felemelése 
czéljából szükséges lépések megtételére az igazgató-
ságot felhatalmazták Elfogadták az igazgatóság 
azon javaslatát, hogy az államvasutakkal szemben 
felmerülő üzemköltségek százalék szerint számíttas-
sanak. Végül az igazgatóságot, változás nélkül, 
megválasztották. 

Évzáró vizsgálatok az iparos- és keresk. ta-
noncziskolában a következő sorrendben fognak megtar-
tatni ; junius 15 én d. u. 5 — G-ig minden felekezet 
vallásvizsgája a községi iskolában; junius 18-án d. 
u. 2 — 6 ig a keresk. tanulók vizsgálata a közisme-
reti tárgyakból a közs. iskolában; junius 25-én d. 
u. 2—6 ig az iparos tanulók vizsgálata a közismereti 
tárgyakból az iparos önképzőkör nagytermében; ju-
nius 22 -24-ig az iparos tanulók munka-, rajz-
és iráskiállitása ugyanott. 

Helyreigazítás. Lapunk mult vasárnapi számá-
ban megjelent „Válasz a visszhangra" czimü czikkben 
a statisztikai adatok között egy kis tévedés van, mit 
ezennel kiigazítunk: Ausztria ipari behozatala a 
vámkülföldröl nem 534, hanem 564.437.000 korona 
és igy a végösszeg 698.874.000 korona, mit ha az 
1.424.634.000 korona kivitelből levonunk, 726.760,000 
korona kiviteli többlete van. Ez a csekély külöm-
bözet, a dolog lényegére különben befolyással 
nem bír. 

Az „Udvarhelymegyei Tanitó-egylet" Székely-
udvarhelyen junius hó 2-án délelőtt 9 órakor a vár-
megyeház dísztermében tartja meg XXX-ik rendes 
közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Bizottság kiküldése a jegyzőkönyv hitelesítésére. 3. 
Bizottság kiküldése a központi pénztár és az alapok 
számadásainak megvizsgálására. 4. A Székelyudvar-
helyen létesítendő „Tanítók Otthona" ügyében a 
központi választmány javaslata. 5. „A jövő tanév 
előkészítése" czim alatt előadást tart Ember János 
kir. tanfelügyelő. 6. Jelentést tesz a Vl-ik egyete-
mes tanitói gyűlésről Szász Ferencz kiküldött kép-
viselő. 7. Titkári jelentését az 1904. évről megtartja 
Gyerkes Mihály főtitkár. 8. Pénztári jelentés kap-
csolatosan a kiküldött számadásvizsgájó-bizottság 
jelentésével. 9. Pályázat eredményének kihirdetése. 
10. Indítványok. Tekintettel arra, hogy a tanfelügyelő 
előadásával az egész vármegye népoktatás ügyének 
egyöntetű rendezését czélozza, a vármegyei „római 
katholikus tanító-egylet", valamint az „Erdővidéki 
tanitó-egylet" tagjait is meghívja az elnökség. Gyű-
lés végeztével délután l órakor közebéd lesz. Jelent-
kezhetni lehet junius l-ig Gyerkes Mihály főtitkár-
nál Székelyudvarhelyt. 

Az ev. ref. kollégium évzáró vizsgálatai a kö-
vetkező sorrendben tartatnak meg: junius 1-én, ál-
dozó csütörtökön,  délután 3 órakor  az összes osztályok 
tornavizsgálata  a kollegiámkertben.  15-én d. e. 10—12 
a helybeli középiskolákból bejáró református tanulók 
hittani vizsgálata. 17-ikén d. e. 7—-12-ig a VI o. 
vallásból, latinból, természetrajzból, németből és ma-
gyarból; d. u. 2—6-ig az V. o. vallásból, természet-
rajzból, mennyiségtanból és görögből; d. u. 2—3-ig 
az I. és II., 3—4-ig a III. és IV. o. énekelméletből. 
18-ikán d. e. 8—9-ig vizsgálat a gyorsírásból, 9 — 
10-ig a franczia nyelvből, 10 órakor pályázat a né-
met nyelvből és a gyorsírásból a szokásos verseny-
dijakra ; d. u. 3 órakor évzáró ünnepély. 19 ikén 
d. e. 7—12-ig a VII. o. vallásból, magyaiból, történe 
lemből, mennyiségés természettanból; d. e. 8 —12-ig 
a II. o. vallásból, latinból, természetrajzból és ma-
gyarból; d. u. 2—5 ig az I. o. vallásból, természet-
rajzból és földrajzból. 20 ikán d. e. 7—12-ig a IV. 
o. vallásból, latinból, természetrajzból, történelemből 
és magyarból; d u. 2—6 ig a III. o. vallásból, szám-
tanból, történelemből és földrajzból. 2l-ikén d. e. 
7—11-ig az I. o. latinból, számtanból, mértani rajz-
ból és magyarból; d. u. 2— 5 ig a II. o. mértani 
rajzból, számtanból és földrajzból. 2á-ikén d. e. 7— 
11 ig a III. o. latinból, németből, mértani rajzból és 
magyarból; d. u. 2—5-ig a IV. o. mértani rajzból, 
számtanból és németből; d. u. 4—5-ig a VII. o. 
egészségtanból. 23-ikán d. e. 7—11-ig az V. o. latin-
ból, történelemből, németből, magyarból; d. u. 2—5 ig 
a VI. o. görögből, meonyiségtauból és történelemből. 
24-ikén d. e. 7 —11-ig a VII. o. latinból, németből 
és görögből. 26., 27. és 28 ik napjain szóbeli érett-
ségi vizsgálat. A szülőket s általában a tanügy iránt 
érdeklődőket e vizsgálatokra tisztelettel meghívja az 
Igazgatóság. 
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Az oklándi intelligenc2ia jun. 4-ikén a homo 
ródszen'páli nyiresben d. u. 2 órától másnap virrad-
tig tartó nyári mulatságot rendez. A tiszta jövedel-
met az oklándi lámpa-alap javára fordítják. 

Az erdélyi szinkerület uj igazgatója, Heves Béla 
tekintélyes anyagi tőkével, a mai kor igényeinek 
megfelelő nagy felszereléssel újdonságokból álló mű-
sorával igazgatói működését junius elsején kezdi 
Gyulafehérváron. — Megnyitó előadásul gondos elő-
adásban szinrehozza Fényes Samu történeti drámáját 
Kurucz Feja Dávidot, melyben a főszerepeket Tarján 
Irma, Szász Anna, Halasi Mariska, Halasi Béla a 
társulat művezetője; Baghy Gyula, Mátrai Kálmán, 
Ladányi Imre és Vághy Richárd játszák. A második 
előadás az operette személyzet bemutatója lesz, szinre 
kerül Strausz világhirü operettéje Cigánybáró, ebben 
mutatkoznak be Fehér Olga, H. Serfőzy Etel, Békéssy 
Gyula, Nagy Gyula tenorista, Kovács K. Miksa kar-
mester. A gyulafehérvári saison 8—10 napig tart, 
ezalatt a következő újdonságok kerülnek szinre: 
János vitéz, Szaharai konzul, Hajdúk hadnagya, 
Tetemrehívás. Junius 10-én megy be Heves igazgató 
Marosvásárhelyre, a hol nagy érdeklődéssel várják a 
fiatal, talentumos igazgató működését. A társulat 
október hóban jön Székelyudvarhelyre. 

Majális. A ref. kollégium ifjúsága által szom-
baton, juu. 3-ikán rendezendő májális előkészületén 
lankadatlan buzgólkodik az ifjúság, s minden jel 
arra mutat, hogy az amolyan régi, kedélyes, eredeti 
nyári mulatság lesz. A meghívók szétküldettek, de 
aki nem kapott és arra igényt tart, ezúton kéri a 
rendezőség, hogy arról őt tudassa. 

Az oltás és ujraoltás a tanácsház termében 
24—26-ikán ejtetett meg. A három nap alatt Dr. 
Kassay Albert v. tiszti orvos beoltott 126 és ujra-
oltott 121 gyermeket. 

Halálozás. Egy tehetséges szorgalmas diák, 
Tófalvy  Balázs, a helyi róm. kath. főgimnázium 7-
ik osztályos tanulója pénteken, hosszas szenvedés 
gtán elhunyt. Temetése ma délután lesz Korondon. 

Iparosinasok otthona Beszterczén. Harmadtél 
évvel ezelőtt Besztercze városábm, az ország keleti 
határszélén Székely-Társaság  alakult, amely a székely-
ség megmentését tűzte ki czéljául. Két és fél esz-
tendő alatt a társaság tizenhét, jobblra árva székely 
fiút vett pártfogásába s különböző iparos pályákra 
taníttatott ki. Most a Székely-társaság inas-otthon 
felállítását tervezi s e czélból a magyar társadalom-
hoz fordult segítségért. Tekintettel arra, hogy a 
belügyminiszter engedelme a gyűjtésre néhány hét 
múlva lejár, a társaság ismételten azzal a hazafias 
kérelemmel fordul a mpgyar társadalomhoz, hogy 
bármily csekély összeggel tegye lehetővé az iparos 
tanulók otthonának felállítását. Az adományokat a 
Besztercéi székely társaság czimére lehet küldeni, 
azonban azokat szerkesztőségünk is készséggel 
közvetíti. 

A siketnémák budapesti állami intézetének első 
osztályába a legközeleboi tanévre mintegy 45 uj 
növendék fog felvétetni. Ezenkívül felvételt nyernek 
a megtelelő osztályokba oly siketnémák is, a kik 
eddig valamely vidéki intézetben tanultak ugyan, de 
a kiknek szülői időközben a székesfővárosba költöz-
tek. Végül felvétetnek a felsőbb osztályokba olyan 
gyermekek is, a kik népiskolai tanulmáayaik közben 
siketültek míg s a kik az intézetbea a beszédnek 
a szájról való leolvasásat tanulják meg s ez uton 
elemi ismereteiket kiegészilik. Évente 200 korona 
eltartási díj fizetendő. Részletes tájékoztatást és fel-
vételi nyomtatványokat is az érdeklődőknek díjtala-
nul küld az intézet igazgatósága (Budapest, VIII., 
Mosonyi-u. 8. szám) 

Uj csendőrörs. A belügyminiszter Udvarhely-
megye törvényhatósága kérelmezésére Lövétén csendőr-
őrsöt állított fel. Az uj csendőrőrs a csíkszeredai 
szárnyhoz lett beosztva. 

Letartóztatott szélhámos. Székelyudvarhelyen 
s-az erdelyi nagyobb városokban a mult hét folya-
mán egy intelligens külsejű missionárius járt könyör-
adományokat gyűjteni. Dr. Sándor István néven mu-
tatta be magát s biztos fellépésével s előkelő modo-
rával sikerült az embereket becsapnia. „Dr. Sándor" 
szép beszédben adta elő, hogy ő sanfranciskoi mis-
sionárius és az evangéliumot hirdeti a pogányoknak, 
a könyöradományokat arra gyűjti, hogy a keresztyén 
hittérítés munkáját a missionárius testület annál 
hathatósabban végezhesse. A szélhámos legközelebb-
ről Désre tette át működése helyét, ott azonban pórul 
járt a misszionárius ur, mert a rendőrség letartóz-
tatta. A sepsiszentgyörgyi rendőrség figyelmeztette 
a dési rendőrséget, hogy a misszionárius ur egyike 
a leglui fangosabb szélhámosoknak. A személyleírás 
alapján a rendőrkapitány ráismert és rögtön letar-
tóztatta. A vizsgálat során a szélhámos beismerte, 
hogy ő Szabó István szabólegény, soha se volt misz-
sziónárius és gyüjtőkönyve hamisítvány. 

KÖZGAZDASAG. 
Székely udvarhely, május 26 

Az 0. M. K. E. Székelyudvarhelytt. Augusztus 
hó 13-án tartja az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesület székely kerülete, Székelyudvarhelytt ez 
idei nagy gyűlést. A rendezőség alkalmat teremt ez-
zel arra is, hogy a Székelyföld sokféle természeti 
kincseit, az országnak legilletékesebb közgazdasági 
tényezői megismerjék. Ezért a székelyudvarhelyi 
gyűlésre a kereskedő köröket és gyárosokat, többek 
közt a Magyar gyáriparosok Országos Szövetségét is 
meghívja. Budapestről eddig is számos nagykeres-
kedő, gyáros és bankár igérte lejövetelét. A gyűlés-
sel kapcsolatban két kirándulási körút van tervbe 
véve. Az első ct-oport augusztus 14 én Homoród-fürdő, 
Szentkeresztbánya (v-sbánya és hámor), Csíkszereda, 
Csikszentdomokos, (márványbáuyák), Balánbánya 
(rézbánya), Vasláb (márványbányák), Gyergyószent-
miklós, Szárhegy (márványbányák), Ditró (ditrói-
bányák), Borszékfürdő (kőszénbánya), Toplicza (für-
dők és kőszéntelepek), Szászrégen közötti utat teszi 
meg. A második csoport Szejke, Korond, Szováta 
fürdőket és Parajdot (sóbánya) ejti útba. A gyűlés 
napján délután Székelyudvarhelytt bemutatják a 
székely nép viseletét és a székely tánczokat. Lesz 
hát sok olyan látni való, ami különösen a király-
hágón túlról az érdekelt köröket a Székelyföldre 
vonza. Az Egyesület székelykerülete ezután évi 
gyűléseit mindég más-más székely városban rendezi, 
hogy ezáltal a közgazdasági léiét legilletékesebb 
tényezői, a Székelyföldnek minden vidékét színről, 
szinre is megismerjék. 

Hidjavitási munkálatok. Oláhfalvi—zsombori 
törvényhatósági közúton levő 38, 41. és 95 számú 
hidak helyreállítása 2626 kor. 14 fill., 1369 kor. 26 
fill., és 2802 korona 23 fillér; összesen 6797 kor. 63 
fill. összeg erejéig engedélyeztetett. Az emiitett 
munkálatok kivitelének biztosítása czéljából junius 
hó 6-ik napjának d. e. 10 órájára,  a kir. állam-
épitészeti  hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati 
versenytárgyalás hirdettetik. A versenyezni óhajtók 
felhivatnak, hogy a fentebbi munkálatok végre-
hajtásának elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat, 
a kitűzött nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatal-
hoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a 
későbben érkezettek figyelembe nem fognak vétetni. 
A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki müve-
let és részletes feltételek a nevezett magy. kir. állam-
épitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban 
naponként megtekinthetők. 

Az erdélyi állatvásárok. Az udvarhelymegyei 
Gazdasági egyesület, tekintve, hogy az egyes gazda-
sági egyesületek csaknem egyidőben rendezik állat-
vásárjaikat, tenyészállatkiállitásaikat és díjazásaikat, 
valamennyi erdélyi és Erdélyhez közel eső megyei 
gazdasági egyesülethez megkeresést küldött, hogy a 
kiállítások és vásárok idejét közösen állapítsák meg 
és pedig ugy, hogy a vevőközönség akadálytalanul 
meglátogathassa valamennyit. 

TAVIrtATOK. 
B u d a p e s t , máj. 27. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
Országgyűlés. 

A képviselőház mai ülésén J u s t h Gyula elnö-
költ. A jegyzőkönyv hitelesítése után az irományok 
terjesztettek elő. P a p p Zoltán Heves- és Somogy-
megyék feliratát ismertette. 

B a t t h y á n y Tivadar gróf üdvözli a hazafias 
vármegyéket; kívánatos, — ugy mond szóló — hogy 
az egész -magyar közvélemény hasonló maga-
tartást tanúsítson. Négy hónap óta folyik a válság, 
s ime alkotmányos megoldásra most sincsen kilátás. 
Magyar ember alkotmányellenes megoldásra nem kap-
ható, mert azt a társadalom jogosan vetné meg. 
Határozati javaslatot nyújt be az ősi alkotmánynak 
minden eszközzel való megvédelmezéseért. 

K a a s Ivor báró mondja, hogy az alkotmány-
ellenes miniszterelnök ádáz ellenállásra talál, mivel 
a magyar közjog hivatalnok minisztériumot nem 
ismer, s ha mégis jönni fog, ugy a Ház leszavazza, 
kidobják. Batthányy Javaslatához hozzájárul. 

N o v a y Lajos szerint valamennyi pártnak 
tömörülni kell, mikor az alkotmány veszedelemben 
van. H e r m á n Ferencz üdvözli a vármegyéket, 
csatlakozik Batthyány javaslatához. 

Az ülés végén U d v r y Ferencz interpellálta a 
belügyminisztert a kivándorlási meghatalmazottak 
megszüntetése tárgyában. Ezután elhatározták, hogy 
a legközelebbi ülés hétfőn lesz, mire az ülés véget ért. 

Pillanat felvétel a t. Házból. 
H e n c z Károly néppárti átkiáltott a mai 

üléi alatt a jobb oldalra, hol csoportokban beszél-
gettek : 

— Mit röhögnek, — mire K m e t t y Lajos 
megkérdezte: 

-— Kik röhögnek? 
Hencz hangosan válaszolja: 
— A kegydijas! 
Keglevics dühösen kiált Kmettyre: 
— Maga szamár. — Hencz visszakiáltja: 
— Maga kegydijas szarvasmarha! 
Hír szerint a közbeszólásokat kölcsönző provo-

kálás követte. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája 
TelefonBzAin : 14. 

N y i l t t é r . 
I. 

Mély tisztelettel van szerencsém tudomására 
hozni a n. é. közönségnek, hogy a volt Koronkai, 
most Hungária-kert és vendéglő helyiségét 5 évre 
kibéreltem és azt f. év junius hó 1-én, áldozó csü-
törtökön ünnepélyesen megnyittatom, mely alkalom-
mal Sándorka jeles zenekara fog játszani. 

Ezen uj vállalatomban is egyedüli és legfőbb 
törekvésem leend, hogy városunk ezen egyedüli és 
páratlan helyét nemcsak újítás és átalakítás által, 
de minden tekintetben is kellemes és barátságossá 
tétessem szorakozást kereső közönségünknek. 

Az italok tiszta és valódi minőségéről szava-
tosságot vállalok. Kőbánya legelsőbb rendű termeiléke 
a 2-szeres márcziusi sört fogom tartani, melyre ki-
zárólagos kimérési jogom van. Naponta friss csapolás. 
Erdély s Magyarország legjobb és hírneves uradalmi 
pinczéinek borait fogom forgalomba hozatni, kizáró-
lagos joggal, felelősség mellett, tisztán és a legjutá-
nyosabban kiszolgáltatva. 

Az üzlet teljes vezetését Sándor István vendéglős, 
előbbeni bérlője vállalta el, kinek konyhája magyar 
voltát és szakmájabeli képességét a t. közönség már 
előnyösen ösmeri, amely elég biztosítékot nyújt arra, 
hogy m. t. vendégeink teljes megelégedést fognak 
nyerni. Az udvar, istálló a vidéki beszálló állandó 
vendégeknek díjtalanul áll rendelkezésére. 

A n. é. közönség b. pártfogását kérem. — 
Mély tisztelettel Szentpétery Gergely. 

II. 
Nagyérdemű közönség 1 
Alázattal tudatom, hogy a volt üzletemet, a 

Hungária-szálló vezetését ismét átvettem. Három 
éven át mindent elkövettem volt, hogy életképessé 
tegyem, nem kíméltem fáradságot, áldozatot, mely 
szerény anyagi helyzetemet is felülmulta, és még 
sem tudtam oda fejleszteni, ahová gondoltam és akar-
tam. Nem rajtam mult, nem az én hibám volt, de 
az élet és általános nehéz viszonyok és körülmények 
összejátszása tették lehetetlenné. 

Nehéz anyagi helyzetemből kifolyólag tovább 
fenntartani nem tudtam és a mult ősszel kénytelen 
voltam másoknak átadni. Ezen nehéz viszonyok rész-
ben megszűntek, részben rendeztem, és részben ren-
dezni akarom és fogom — becsülettel, amennyiben 
a feltételek viszonyai is sokban javultak a múlthoz 
képest, melyből ügyem jobbra fordultát is várom. 
Ezen reményben vettem ismét át, hogy a mi nem 
sikerült a múltban, talán sikerülni fog a jövőben, 
hogy szakmám teljes ösmerete által hasznos polgá-
rárrá tehessem magamat. De ezt csak ugy érhetem 
el, ha a m. tisztelt közönség ismét kegyes támogatá 
sával fog.szerencséltetni, mely után csak a méltányos-
ság alapján esedezem. 

Mint a múltban is, arra fogok törekedni, hogy 
ezt a támogatást odaadó, munkás, törekvő, becsüles 
és készséges szolgálatommal kiérdemeljem. 

Abonomát a mai viszonyokhoz mérten jutányos 
árban adok. Villásreggeli (zóna) naponta több nemét 
készíttetem. Naponta friss kőbányai 2-szeres márcziusi 
sör. — A n. é. közönség kegyes pártfogásáért ese-
dezve, vagyok tisztelettel Sándor István. 

Iszákosság nincs többé! 
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a Cozaporból. Kávé, tea, étel 
vagy szeszes italban egyformán adható 

az ivó tudta nélkül. 
A COZAPOR többet ér, mint a világ minden 
szóbeszéde a tartózkodásról, mert csodahatásá 
ellenszenvessé teszi az is tikosnak a szeszesitalt. 
A COZA oly csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleseg, testvér avagy gyermek egyaránt az 
ivénak tudta nélkül adhatja es az illető még csak 
nem is sejti mi okozta javulását 
A COZA családok ezreit békítette ki ismét, 
sok sok ezer férfit a szegyen és becstelenségtöl 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lettel. Temerdek fiatal embert a jó 
útra, es szerencséjéhez segitett és sok embernek 
életét számos évvel meghosszabbiiotta. 
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mind-
azoknak, kik kivánjak, egy próhaadagot és egy 
köszöni! Írásokkal telt könyvet dij é« költség-
mentesen küld, hogy igy bárki ki is meggyőződ-
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egeszsegre teljesen ártalmatlan 
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A R J E G Y Z Í : K 
minden hangszerről kivá-
vánatra ingyen és bér-
%% ment«e küldeiik. ## 

Elsö.kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

legjobban! 

Első magyar villa-
mos erőre berende-
zett hangszer gyár 

S t o w a s s e r 
királyi udvari hangszergyáros, hadsereg-szállitó, 
a Rákóczi-tárogató és a hangfokozó gerenda feltalálója 

B U D A P E S T , I I . , l i á n c z h i d - u . 5 . 
* jánlja saját gyárában kéüzttlt általánosan elismert 

XV különleges (npeczialitis) fa-, réz-, füTÓ és vonós 
hangszereit, eziinbalmokat stb. 
legnagyobb r a k t á r és gyár. 
UaxilSSI/  3, 4, 5, 6 forinttól feljebb a legjobb 
JlCylfRUI) felszerelésben. 

Kangfokozó gerenda SfJJjü^ígi goXSw 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer (biztoB 
siker); hegedűbe javítással 4 frt. 
lf .<m. .uil /<ls  legjobb, erős, elpusztíthatatlan 
Kar tnoni l ja i i hangokkal, 2.60, 3, 4, 5 forinttól 
feljebb. Kűlftnlegés aczélhangu hangversenyharmoni-
kák, saját minták. 

» m . j rózsafából ujezüst bil-
J ÁfQff AtO lentyüvel és iskolával 
4 D l V l j lMV 3q _ forjnttól feljebb 

^armtltl iUtnOH, roi/yíeS  forinttM feljebb 
7ama1/4#a1/  teUes felszerelése előuy»s 
4«HVl(ar0l ) feltetelek mellett, jutányos ár-
ban, elismert jó minSség, a hadBereg és a legtöbb 
katonai zenekaroknak szállítója vagyok. 
f a . l i M r A!/  az ö s s z e s hangszereken, külónle-
JaVllaSOty ges szakszerű pontossággal, ju-
tányos árban eszközöltetnek. 

Kezesség minden egyes I 
= hangszernél | 
Kivitel kicsinyben • 

Szölölugast 
iiltessiinK minden ház mellé $s K"tjeinKben 

föld- ís homoHtalajon 
A szőlő 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 nem minden szőlőfaj alkalmas, (bár mind 
kúszó természetű) mert nagyobbresze ha meg nő is, termést 
nem hoz, azért sokan nem értek el eredményt eddig. Hol 
lugasnak alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják há-
zukat az egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskotály 
és más édes szőlőkkel. 

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fénynyomatu 
katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik meg, aki 
czimét egy levelezőlapon tudatja Borfaju szőlőoltványok is 
még nagy mennyiségben kaphatók leszállított árakon. Borok 
családi fogyasztasra 501. és feljebb olcsó árban és „Delaware" 
sima, ültetéshez és ebből borminta. 
írm\W  elsö szó'löoltVánytelep jtagy-Kágya, 

Biharmegye 

Az Agrár Takarékpénztár 
Részvénytársaság 

Székelyudvarhelyi fiókintézete 
elfogad takarékbetéteket 

4 ( n é g y ) százalék k a m a t mellet t . 
A betéteket a betétel napjától a kivét napjáig 

kamatoztatja. 

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
MAROS-VÁSÁRHELYT. 

Teljesen befizetett alaptöke egy millió korosa . 
Fiókintézetek: Csíkszeredán, Marosludason, Nyárádszeredán, Parajdon, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron 

Yan szerencsénk tudatni, hogy 

Székely udvarhelyi íiókintézetünket 
Deák-tér 10. szám alatt folyó hó 22-én, hétfőn, s ezzel kapcsolatban 

Székelykereszturi kirendeltségünket' 
a piaeztéren f hó 24-én, szerdán, megnyitjuk. 

Ezen fiikintézet, illetve kirendeltség ügyeit a következő urakból álló igazgató-választmányok intézik, u. m. 
Székelyudvarhelyen: Székelykereszturon: 

d ^ V r ^ u l í S S ^ , ^ i e . 2 g . , ó István, k i , kezjegyzí. 
Flórián Kristóf, kereskedő. Dr. Lengyel Árpád, orvos. 
Dr. Horváth Károly, kir. közjegyző. Sándor János, unitárius gymn. igazgató. 
Móthó Pál, földbirtokos. Bálint Dániel, iparos. 
Papp-Zakor József, birtokos. 
Szabó István, fölbirtokos. 

Dr. Valentsik Ferencz, ügyvéd, megyei tiszti ügyész. 
Fenti fiókintézet és kirendeltség működését egész Udvarhelymegyére kiterjesztvén, foglalkoznak a 

a banküzlet és takarékpénztár,minden ágával, és pedig: 
Jelzálogkölcsönöket nyújtanak földbirtokokra és házakra olcsó kamat mellett, továbbá törlesztéses 

kölcsönöket 3U0 koronátol kezdödőlfg a tőketörlesztést és kamatot magába foglaló félévenkénti részletfizetések 
ellenében földbirtokra és oagyobb városokban levő házakra a becsérték feléig; 10 - 6 5 évig terjedő időre 
41/ »/ alapkamattal. Magasabb kamafu előző kölcsönök convertáltatnak. 

Leszámítolnak 5 havi lejáratig terjedő bel- és külföldi váltókat és utalványokat a legolcsóbb kamat 
mellett. Elfogadnak betéteket könyvecskére és folyószámlára s azokat felmondás nélkül visszafizetik. 

Előleget adnak értékpapírokra  és betárolt árukra. Vásárolnak és eladnak értékpapírokat, külföldi 
pénzeket; beváltanak szelvényeket és kisorsolt értékpapírokat. 

Folyószámlái hitelt nyújtanak betáblázásra és más elfogadható biztosítékra. 
Marosvásárhely, 1905. május 15. Teljes tisztelettel 

Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Maros-Vásárhelyt 
Báró Kemény Ákos, elnök. Tauszik B. Hugó, kir. tan. vezérigazgató. 

Faeladási hirdetmény. 
A Kecset kisfalud község kecseti közbirtokossága (Udvarhelymegye) a tulajdonát 

képező I. határrészben fekvő erdejének földinivelésügyi m. kir. Miniszter ur 1903. évi 
95345 számú maga: rendeletével egyszerre való kihasználásra engedélyezett, az üzem-
tervben 1. számmal jelölt osztagot képező 102. 6 k holdnyi területén található 6970 
darab tölgyfa készlete, mely 12760 m. 3 tölgymüfára és 2840 m 3 tűzifára becsültetett 
Kecset község házánál 1905 évi junius 21-én, délelőtt 10 ó r a k o r tartandó zárt ajánlatok-
kal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen a logtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

Kiáltási ár 84,000 korona az az nyolezvannégyezer korona. 
Utó ajánlatok nem fogadtatnak el. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Részletes becslési és árverési feltételek a korondi m. kir. járási erdőgondnokságnál 

(Székelyudvarhelyen) és alólirottnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Kecset 1905. évi május hó 22-én. 

Bak Péter, 
községi biró, birtokossági megbizott. 

\ 

Elsőrendű gyártmány! 
Kedvező fizetési feltételek! 

Tömör kivitel! 
Legmesszebbmenő szavatosság! 

Benzin-Iokoinobilok. Teljes cséplő szerelvények. 
Benzin-motorok. Szivógáz-motorok. 

D s e r s é s B a u e r motor-gyáriraktára BUDAPEST, VI, Podmaiiiczky-utcza 18. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

w Kitűnő minőségű e's legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI HETUKD CEMENTGYÁR 
Brass^an S z c K c l y u d V a r h c l y t t Kapható j t f i s l e r C5 G á b o r urálinál. 


