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Nagy ünnepen. 
Irta Ktttvttg K á r o l y . 

Mindennapi gondjainkat félreteszszük  nagy 
ünnepen. Tisztult agygyal, tisztult szivvel tekin-
tünk vissza a múltba s előre a jövendőbe a nagy 
ünnepen. S egész lelkünket átengedjük annak, 
aki legközelebb áll szivünkhöz, akit legjobban 
szeretünk, akiért élünk, halunk és dolgozunk — 
hazánknak és édes nemzetünknek e pünkösdi 
ünnepen. 

Borús a mult, de nem derűs a jövendő se. 
Királyunk öreg és fáradt.  Nem várhatunk 

már tőle uj eszmét, uj szellemet, uj irányt. A 
természet örök törvénye szerint az ő korában 
már elhervad az élő szervezetben a kezdő erő. 
Csak a múltból él, csak a mult nyomdokin lép-
del, csak a nyugalmat áhitja, csak ahoz ragasz-
kodik, amit már megszokott. 

Hazánk és nemzetünk tehát, mig a gond-
viselés királyunkat megtartja számunkra, nem 
számithat jobb napokra, mint aminőket eddig 
átéltünk. 

Pedig jobb napokra volna erős jogunk, 
forró  vágyunk, szent törekvésünk. 

Magyarország még mindig Ausztria tarto-
mánya. Hiába volt erőnk kifejtése  1848-ban és 
bölcsességünk kifejtése  1867-ben. Egyik czélun-
kat se érhettük el. Se a 48-ikit, se a 67-ikit. 
Ez a két szám csak két jelszó maradt. 

Országunk ma sincs még az államok so-
rában. Iparunk, kereskedelmünk, gazdasági jó-
létünk, egész gazdasági életünk felett  ma is 
idegen hatalom az ur, nevezzük azt akár Bécs-
nek, akár Ausztriának, akár monarchiának. Ál-
lamul nem ismer bennünket senki. Magyar pol-

Fuit . 
Mennyit daloltam rólad, édes, 
Mint ábrándozó kis diák! 
Fehér lelkeddel sügdosódtak, 
A százszinfi  melódiák. 
Érzelmeinket összefűzték 
Az égiek, az angyalok — 
Gyerek szivem azt hitte akkor: 
Ha másé léssz, én meghalok. 

Az ablakunkból órahosszat 
Leséin: mikor jössz már elő; 
Hogy átellenben, szegfüvek  közt, 
Kihajhk-e a szőke fő  ? 
S ha összenéztünk: pir futá  el 
Az arezomat, az arezodat — 
Ki volt szerelmesebb a másba, 
Ki volt közöttünk boldogabb? 

Csillag, CBillagra gyuladott már, 
Reményünk tiszta, kék egén, 
Mikor váratlanul érted eljött 
Egy gazdag ur, a vőlegény. 
Vártam, kerestem I — mind hiába — 
Nem jött a megváltó halál. 
Tanultam élni — tudva jól, hogy 
Jövőm csak multam romja már. 

Szerelmem lassan eltemette 
A bágygyasztó megélhetés. 
Csak néha pár perczig fogott  el 
Uj érzelem, uj szívverés; 
Csak néha keltek szárnyalásra 
Lelkemből színtelen dalok. 
Husz évemnek bus emlékével 
öreg vagyok, öreg vagyok . . . 

Lányi Imre. 

Felelős szerkesztő : Becsek Aladár. 

gárról semmit sem tudnak idegen országok ha-
tóságai. Nincs lobogónk, nincs nemzeti jelvé-
nyünk, nincs hadseregünk. Ha vitézek vagyunk: 
nem a miénk az érdem. Ha dicsőséget szer-
zünk: nem a miénk a dicsőség. Arai erő, ha-
talom és valódi nemzeti önérzet: mindahoz mi 
el nem juthatunk. 

S még se ebben áll nyomorúságunk fáj-
dalmasabb része. 

Hanem abban, hogy fajunk,  nyelvünk, 
nemzeti műveltségünk még itthon is csak véde-
kezik s még itthon se urJkodik. 

A magyarság a maga egész teljességében 
ki van szorítva a hadseregből. Csak magyarok 
vannak benne, de magyarság nincs. Csak egyes 
magyart fogad  be, de a magyarságot kizárja 
magából. Amit a nemzettörténet s a világtörté-
net a magyarság dicsőségének tekint, azt a mi 
hadsergünk barbár erkölcsnek vagy gonosz párt-
ütésnek tartja. Ami a mi nemzeti reménysé-
günk : a hadsereg annak eltiprására van meg-
oktatva, elkészítve. Se az emlékezet, se a re-
mény nem kapcsol hozzá s nem kapcsolja őt 
hozzánk. Még a nyelvnek ereje és hatalma se. 
Üres ámítás minden ellenkező jelszó, minden 
ellenkező igéret. 

Egész egyházak, egész hatóságok, egész 
vidékek büntetlenül tiporják fajiéletünk  legbe-
csesebb tüneteit: nyelvünket, multunkat, mivelt-
ségünket, állami létünk jelvényeit. Szentül hiszik 
és hirdetik, hogy a király nem a mienk, hanem 
az övék; a hadsereg nem a mienk, hanem az 
övék s a jövendő sem a mienk, hanem az övék. 

Igaz az, hogy védekezünk minden irány-
ban. De hát a magyarságnak Magyarországon 

Az úgynevezett nyakszirt-
merevedésről. 

(Járványos agy- és gerinczvelőhártyalob. — Meningitis cerebro-
spinalis epidemica.) 

Utóbbi időben a hazánkhoz igen közel eső 
Galíciában — mint hire kelt — nemcsak szórvá-
nyosan, hanem fenyegető  epidemia képében kezdett 
mutatkozni a „nyakszirtmerevedés" s a megbetege-
dési esetek között halálos végződésüek is voltak, 
sőt a betegség már itt Erdélyben is felütötte  fejét. 
Ez késztet arra, hogy erről a betegségről, annak 
történetéről egyet-mást elmondjunk. E betegséggel 
az orvostudományok történetében csak a XIX. szá-
zad elején találkozunk először, állítólag azonban 
már az ó-korban is el volt terjedve. Hiteles adatokat 
e betegség felől  csak a mult század első tizedéről 
nyerünk; t. i. 1805 ben volt ez Genfben  — mint 
ezt Kétly tanár irja a rBelgyógyászat kézikönyvében", 
ahonnan a betegség történeti részét illetőleg a kö-
vetkező adatokat közlöm: 

„Majd Grenobleban és Westpháliában ütötte 
fel  a fejét  kisebb járvány alakjában. Hosszabb szünet 
után 1837-ben jelent meg ismét járványosán Franczia-
országban, főkép  a kaszárnyákra szorítkozva s hosz-
szabb-rövidebb megszakításokkal 1849-ig tartott. 
Olaszországban 1839-től 1847-ig. Spanyolországban 
1844-ben, Angolországban 1846-ban, Dániában 1845 
tői 1848-ig uralkodott. 1854-ben Svédországban tört 
ki egy rendkívül heves és rosszindulatú járvány, 7 
év alatt 4138 embert ragadva áldozatul. Norvégiában 
1859—60-ban, majd 1875—76 ban, Hollandban 
1860—61-ben jelentkezett. Az Egyesült-Államokat 
1842-ben látogatta meg; Németországban 1851-ben 
ismét előállott, majd később 1863 ban újólag és ez 
alkalommal dühöngött a leghevesebben. Franczia-
országban 1865-ben, Oroszországban 1864-től 1868-ig, 

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 

abból álljon mindeh ereje és hatalma, hogy 
csupán védekezzék? 

Kormányzásunk nem okos, nem magyar. 
Nem egyéb, mint Ausztriának Magyarország-
ban elhelyezett kormánya magyar születésü 
férfiakból.  Valami láthatatlan, valami csodála-
tos, valami legyőzhetetlen erő zsibbaszt el ben-
nünket és sodorja idegen érdekek örvényébe a 
magyarság minden erejét s munkájának minden 
anyagi és erkö'csi gyümölcsét. 

Egy csomó látszatot megmentettünk 1848-
ból is, 1867-ből is. Van országgyűlésünk, mely-
nek gépezete örökké jár. Vannak pártjaink, 
melyek lobogóin magasztos elvek és törekvések 
betűi ragyognak. Vannak parlamenti harczaink 
melyek néha abba a csalódásba ejtenek, mintha 
kormányunk és kormányzatunk irányai fölött 
mi is dönthetnénk. 

Hivalkodás egész életünk. 
Néha elér erőnk egész addig, hogy kik 

ne legyenek kormányzóink s mi ne legyen azok 
pillanatnyi iránya. De nemzeti kormányt s nem-
zeti kormányzást biztosítani; idáig már nem 
ér el erőnk. 

Mi az oka ennek? Hol a hiba? Mi hi-
ányzik, mint a költő kérdezi, az erő vagy az 
erény ? 

A felelet  nem vigasztalan. Kétségbeesésre 
nincs okunk. 

Nagyjai, igaz vezérei a mai nemzedéknek 
nincsenek. A kik voltak: azok most csak dicső 
emlékeikben élnek. Méltó vezér nélkül van nem-
zedékünk. 

Nem az intézményekben van a hiba. Hat-
van, hetven év előtt korhadt, hitvány intézmé-
nyek kötötték meg a nemzet minden ereiét. S 

Törökországban, Görögországban, Kis-Ázsiában 1868-
tól 1872-ig enyhe alakban mutatkozott. Bécsben 
1865 ben, Pólában 1866-ban, Triesztben 1867-ben 
látták. A 70-es évek óta csak szórványosan és eny-
hébb alakokban mutatkozik. 1855-ben Szicíliában, 
különösen Palermóban, 1877-ben Kopenhágában, 
1879-től 1886-ig Hamburgban, 1887-ben Cyprus 
szigetén, majd 1888-ban Páduában észleltek epide 
miékat. Hazánkban az első esetek, amelyekről köz-
és történt, Bilogh Kálmán irta le (Kolozsvárott. 
1864 őszén észlelt 4 eset), epidemice azonban még 
ez évben á kórság núm jelent meg nálunk. 1765 
tavaszán támadt egy kisebbszerü járvány Pesten, 
ebből Poor Imre közölt 9 esetet. Ab elsu  nagyobb 
arányú epidémiát  Magyarországon  (1875—76 telén 
Zemplénmegyében 100-nál több megbetegedés) Ilaisz 
Gedeon ismerteti. A hetvenes évek végén, 1889 
januáriusában Békésmegyében, majd 1880-ban több 
megyében járványosán is uralkodott és ezen idő óta 
gyakrabban mutatkozik hol járványszerüleg, hol 
szórványosan." 

Utóbbi 10 év alatt igen elvétve fordult  elő 
hazánkban ilynemű megbetegedés. A fővárosi  szent 
László közkórházban, hol kizárólag fertőző  beteg-
ségek kezeltetnek, nemkülönben a budapesti polikli-
nika idegbeteg-vagy gyermekgyógyászati osztályain 
sem fordult  elő az utóbbi évtizedekben e baj, mint 
az évkönyvekből kitűnik. 

E bántalom főképen  a gyermekeket  és általában 
a fiatalokat  támadja meg. Voltak epidémiák, midőn 
csakis gyermekek estek e bajnak áldozatul. Van 
egy statisztikai összeállítás, mely szerint az előfor-
dult esetek 82°/0-a 1 — 10 éves gyermek volt, 30 
éven tul levő egyének igen ritkán betegednek meg. 

Leginkább a szegényebb néposztályt veszélyez-
teti e baj s főleg  ahol többen zsúfoltan,  vagy cso-
portokban együtt élnek, szQk helyeken, mint pl. 
dologházakban, kaszárnyákban, börtönökben. A be-
tegség egyszeri átszenvedése azonban nem szerzi 



az akkori nemzedék mégis csodálatos sikerrel s 
hervadatlan dicsőséggel vezette előre a nemzetet. 

Támadtak nagy és erős férfiak,  nagy és 
lángoló szellemek. Fakasztottak érzést, teremtet-
tek eszmét, támasztottak lelkesülést, tűztek ki 
nagy czé'.okat, egyesitették a gondolatokat s al-
kattak, nagyot, nemeset, dicsőt, egészséges fej-
lődésre biztos eszközöket. 

Pedig a talaj, melyeu lábukat megvetet-
ték, intézményekben nem volt biztos. Nem tá-
maszkodhattak se 48-ra, se 67-re. Mohácsi 
pusztulásunk fekete  árnyéka ülte meg a honfi 
elméket. De ők bebizonyitották, hogy a valódi 
és komoly nemzeti akarat semmiféle  intézmé-
nyen meg nem törhet s habár lassan és buzgó 
fáradozással,  de diadalmaskodni tud mindenen. 

Minő uralkodók, minő kormányzók pacz-
káztak akkor a nemzet fölött!  De ők nem ri-
adtak vissza, se a múltnak szomorú példáitól, 
se a jelennek keserű fáradalmaitól,  se a jövendő-
nek sötét bizonytalanságától. 

Mert férfiak  voltak, igazak, erősek és 
hazafiak. 

Most nincsenek ily férfiaink.  Se az alko-
tás, se a kormányzás, se a nemzeti költészet, 
se az eszmék és nemes szenvedélyek megterem-
tésének küzdő mezején nincsenek nagyjaink. 

Ma nincsenek vezéreszmék és uralkodó 
nemes szenvedélyek. Ma nincsenek pártok, csak 
szövetkezetek. Eszmék helyett jelszavak szállon-
ganak. Nemes szenvedélyek helyett csak erős ér-
dekeket látunk. Vezérré, nagygyá csak az lehet, 
aki ügyesebb, mint küzdő társa. Nem az erény 
az ur, hanem a számítás. Nem a bölcsesség, 
hanem az alkalmazkodás. 

Ezen a sötét, de igaz képen ott van a vi-
gasztalódás minden vonala is. 

Csak nemzedék életéig tart az erök bé-
nultsága, a szellemek siralmas bágyadtsága. 
Teher alatt nő a pálma. Annyi terhet raktak 
már s raknak ma is nemzetünkre, hogy ezek 
alól most már szabadulni kell. 

Törvényhozás és kormányzás, irodalom és 
művészet s közéleti buzgó foglalkozás  mezején 
ma is ott vannak a hazafiak.  A faj  még el nem 
pusztult, a nemzet csak alélt, de megvan még 

erkölcsi erejében. Az üres jelszavakat, méltat-
lan tanácsadóit, szövetkezeti vezéreit s ügyes-
kedő közbenjáróit eltaszítja majd magától. Bi-
zonyára lesznek és növekednek majd nagyjai, 
hasonlók azokhoz, akik már a föld  alatt por-
ladoznak s uj nagyjaival együtt megszületnek 
majd nagy czéljai, vezérlő igaz eszméi s fönsé-
ges szenvedélyei. 

Lesz még föltámadás.  S erős a hitünk: 
nemsokára! 

A nem alkotmányos kormány. 
Székelyudvarhely, junius 9. 

(B—p) Súlyos megpróbáltatások előtt áll az 
omág. A hazafiak  aggódva várják az eseményeket 
s liiggadt megfontolással  latolgatják az eshetőségeket, 
nehogy valamely elhamarkodott ballépés helyrehoz-
hatatlan kárt és elháríthatatlan veszélyes állapotot 
eredményezzen. A nemzeti ügy sikere csakis és ki-
zárólag a nemzet és politikai tényezői magatartá-
sának törvényességétói függ.  Ha a nemzet és az 
országgyűlés a törvény és a törvényesség alapján 
marad, ha a higgadt megfontolás  marad cselekvésünk 
irányítója, nincs hatalom, mely a nemzetet legyőz-
hesse. De ha lorradalmi térre lépünk, a fegyver 
hatalma tör össze s vet vissza oda, a hol az abszo-
lutizmus korában voltunk. 

De ha a törvényes és alkotmányos fegyvereket 
akarjuk alkalmazni, első sorban ismernünk kell 
ezeket a fegyvereket  s tisztában kell lennünk azzal, 
melyik az a csatatér, a melyen a nemzet harcza 
még alkotmányos küzdelem és mikor és hol kezdődik 
a forradalom.  Mert nemcsak akkor van forradalom, 
ha a nép, vagy egyes tulbuzgó tagjai fegyverrel  vagy 
bombával állanak szembe a hatalommal, hanem ak-
kor is, ha az alkotmányos tényezők feladatuk  és 
hatáskörük körén túllépve, oly eszközökkel küzde-
nek, a mily eszközöket az alkotmány nekik meg 
nem ad, a mily eszközöknek használata a fejedelmi 
jogkört csorbítja s erőhatalommal való beavatkozásra 
jogosítja. 

Ha az alkotmányos fegyverek  használatámak 
nagy mestere, Deák Ferencz, ezelőtt harmincznyolcz 
évvel vissza tudta vivflr  mindazt, a mit a fegyverek 
koczkajátékán a túlerővel szemben a nemzet 1849-
ben elvesztett; mennyivel kedvezőbb helyzetben van 
a mai nemzedék, a melynek királyi esküvel biztosí-
tott alkotmányos eszközök vannak birtokában, mint 
volt az, a melynek csak az elődök alkotta törvé-
nyekre lehetett hivatkozni s mennyivel könnyebb 
ma a nemzeti küzdelem, mint volt akkor. Mert ma 
csak védeni kell az állást, a melyben vagyunk; ak-

meg föltétleünl  az illetőnek a mentességet, mint 
ahogyan pl. más fertőző  bántalmak után rendsze-
rint védetté válik az egyén azon betegség ellen, 
amelyből felgyógyult. 

E betegség fellépte  leginkább a téli és tavaszi 
évszakba esik. Purjesz tanár szerint a fertőző 
hatány kifejlődésére  bizonyos körülmények kedvező 
befolyást  gyakorolnak. Ilyenek: a hűvösebb évszak 
(a legtöbb járvány télre és tavaszra étik), nedves 
és tultömött lakások, általában kedvezőtlen egész-
ségügyi viszonyok. 

Több adat van az irodalomban feljegyezve  — 
mondja Purjesz tanár — mely amellett szól, hogy 
e betegség egyének és tárgyak által elhurczolható' 
amivel nehezen egyeztethető össze az az általános 
tapasztalat, hogy rendszerint nem ragályos; igaz 
ugyan, hogy a gyermekeknek van legnagyobb fogé 
konyságuk a fertőzésre,  de a kaszárnyákban észlelt 
ezámos járvány eléggé mutatja, hogy a felnőttek 
sem mentesek attól. Az ellentállási képességet csök-
kentő körülmények: betegségek, testi erőltetés stb. 
növelni látszanak a fogékonyságot. 

Egyébként e betegség lényege, támadása és 
terjedése felöl  való ismereteink még sok tekintetben 
homályosak. A férfiakat  inkább támadja meg e baj, 
mint a nőket; egyáltalán inkább életerős egyéneket 
lep meg e kórság, de viszont éppen hiányos táplál-
kozás is hozzájárul a betegség kifejlődéséhez. 

Különbözők a nézetek a betegséget okozó anyag 
mivoltára nézve is; vannak szerzők, kik ragályos-
nak tartják, vannak, kik ellenkezőleg vélekednek. 
Az a tapasztalás, hogy a beteget ápoló személyzet 
igen ritkán betegszik meg, éppen nem látszik támo-
gatni e betegség ragályos voltának föltételezését.  A 
betegség okozói gyanánt ez idő szerint a Weichsel-
baum és a Fiankel-féle  diplococcust akarják tekin-
teni. 

Egy német katonaorvos állítása szerint, szere-
csenek és zsidók különös hajlamos-ággal birnak e 
baj iránt. Hogy a beteg között sok a katona, az 
cáak amellett szól, hogy tömegesen lakók közt ha-
marább harapódzik el e baj. Munkástelepeken is 

előfordul;  általában minél több egyént lel egy helyen, 
annál többet is támadhat meg; igy pl. Versaillesben 
és Metzben a kaszárnyák kiürítése után csakugyan 
csökkent a járvány. A katonák esetleges túlterhelése 
igen lehet oka e bajnak, mert az ujonczok kik csak 
éppen fegyvergyakorlattal  foglalkoztak,  csak ugy 
betegedtek meg, mint a patkoló kovács vagy a 
pinczér. Az a tény azonban, hogy inkább ujonczok 
betegedtek meg, mint a régebben szolgálatban 
levők, azt látszik bizonyítani, hogy a foglalkozás 
megváltoztatásával járó fáradalomnak  van valami 
befolyása. 

A levegőnek sem lehet különös jelentőséget 
tulajdonítani, mert az Alföldön  épugy előfordult  már 
e baj, mint pl. 1000 m. magasságban a tenger 
színe felett. 

Az időjárás ugylátszik módositja e bántalom 
terjedését; adatok vannak arra nézve, hogy pl. 
1854 ben Svédországban, egy hirtelen beállott fagy 
s északi szél nagyban hozzájárult e bij terjedéséhez ; 
a meghűlés azonban — mint ismeretes — minden 
járványnak jó barátja. 

A talajviszonyok ha nem is annyira, de talán 
a víz befolyásolhatja  e bántalmat; az erre vonat-
kozó kísérletek házinyulakkal azonban eredmény-
teleneknek bizonyultak. 

Lás;,uk már most, hogy milyen jelenségekkel 
jár ez a betegség, hogyan lehet telismerni, mi'yen 
a lefolyása,  hogyan lehet ellene védekezni, vagy 
legalább mely óvóintézkedéseket kell tenni ejlenében. 

A betegségnek hosszabb ideig tartó előjelei 
alig vannak, olykor általános rosszullét, fáradság 
érzete, fej  éa hátfájás  előzi meg, legtöbbnyire hir-
telen támad és pedig legelőször igen heves főfájás 
alakjában, azonkívül a hőmérsék fokozódik  s a 
beteget kirázza a hideg; a bőrön különböző kiütések 
keletkeznek, melyek között leggyakoribb az ajak-
sömör, a nyelv lepedékes, a légzés szapora. A be-
tegség jelei rendszertelenül fejlődnek,  kizáróligos 
szabályt nem lehet tapasztalni azok sorrendjére, 
vagy minemüségére nézve; néha a közönséges agy-
és gerinczvelőhártyagyuladásnak jelei észlelhetők, 

kor azonban előbb be kellett venni az alkotmány 
sánczait, mert azon kivül állottunk. 

Mert megtörténhetik, hogy oly kormányt fogunk 
kapui, a mely nem fog  skrupulizálni abban, hogy 
megsérti-e az alkotmány biztosítékait, vagy nem, 
hanem akként fogja  kormányozni az országot, a hogy 
jól esik. Ezt ugyan bajos elhinni, de azért kizárva 
nincs. Foglalkoznunk kell hát elkövetkezésének es-
hetőségével. 

A kormány lehet alkotmányos és nem alkot-
mányos. Alkotmányos a kormány akkor, ha az erre 
illetékes alkotmányos tényezőtől, a királytól nyeri 
hatalmát az alkotmány formái  között és eme formák 
megtartásával működik. Az ilyen kormány, akár 
parlamenti többségre támaszkodik, akár csak a feje-
delem bizalmára, alkotmányos kormány marad akkor 
is, ha egyben másban meg is sérti a törvényt, de 
nem vonja el annak a módját, hogy az arra illeté-
kes tényező, az országgyűlés, cselekményeiért felelős-
ségre vonhassa, leszavazhassa, támadhassa, vagy vád 
alá helyezhesse. Hiszen az ily kormánynak, ha meg 
is sérti a törvényt szorultságában, az országgyűlés 
mindig megadhatja még a fölmentést  a törvénysér-
tés vádja alól, ha pedig megadni nem akarja, vád 
alá helyezheti a képviselőház és elitélheti a főrendi-
ház bírósága, szóval meglakolhat merész elhatáro-
zásáért, a melynek végrehajtását ugy a hatóságok-
tól, mint a polgároktól is, felelősségének  tudatában 
követelheti. Az ily kormánynyal szemben sem a pol-
gárok, sem a törvényhatóságok, sem a saját ható-
ságai az engedelmességet meg nem tagadhatják, 
csak a törvényekben meghatározott esetekben. Az 
ily kormány tehát szedhet adót, állithat ujonczot, 
ha nincs is megszavazva, föltéve,  hogy a polgárok 
azt az adót önként fizetik  meg és hogy a polgárok 
önként állanak be katonának. Az ily kormány alkot-
mányos kormány akkor is, ha már nem parlamen-
táris, mert alkotmányos tényező által, alkotmányos 
módon neveztetett ki, mert alkotmányos formák  közt 
működik és nem veszélyezteti az alkotmányt, mert 
nem támadja meg biztositékait s módját nyújtja 
annak, hogy alkotmányos uton számon kérje tőle az 
országgyűlés, hogy miképen sáfárkodott. 

De az ilyen kormány nem alkotmányossá válik, 
mihelyt megtámadja az alkotmány biztositékait, 
vagy módját ejti annak, hogy az országgyűlés őt 
felelősségre  ne vonhassa. így hát nem alkotmányossá 
válik az eredetére nézve alkotmányos kormány is: 
mihelyt elrendeli, hogy a meg nem szavazott adók 
karhatalommal is behajtassanak, a meg nem ajánlott 
ujonczok karhatalommal is kiállíttassanak; továbbá 
ha a törvényhatóságok törvényes hatáskörét felfüg-
geszti s közvetetlenül erőhatalommal foganatosít  o'y 
rendelkezéseket, a melyeket törvény szerint csak a 

máskor a fertőzésnek  általános jelei. A főbb  ismer-
tetőjelek az idegrendszer körébe eső zavarokra 
vonatkoznak; ingerlékenység, izgatottság észlelhető 
álmatlansággal párosulva. Igen jellegzó e bántalomra 
a tarkófájás  és  a nyakszirt  megmerevedése  (innen a 
betegségnek most felkapott  neve „nyakssirtmerevedésu), 
mely rendesen már a második napon jelentkezik, 
majd a hátfájás  is; a betegek a gerincoszlopukat 
mereven kénytelenek tartani, a fej  hátrahúzódik. 
Fülzúgás, szédülés és különösen súlyosabb esetek-
ben bénulás társul mindehhez. Az emésztési szervek 
működése is zavart. A betegség lefolyása  igen kü-
lönböző. Néha, mikor sz agyi jelenségek erősek, 
néhány óra alatt is bekövetkezhetik a halál, melyet 
rendesen igen magas (43"-os) hőfok  előzhet meg. 
Középsulyosságu esetekben 1 hónap is eltelik, míg 
a betegség csak némileg is jobbra fordul.  Vannak 
esetek, melyek még tovább elhúzódnak, felváltva 
rosszabbodást, majd javulást mutatva. Gyógyulás 
esetén is nyomot hagyhat maga után e betegség; 
igy pl. bénulásokat vagy észbeli tehetségek gyen-
gülését, süketséget, vakságot, ha a vakság a beteg-
ség kezdetétől számitott 3 hónapon belül sem múlik 
el, állandóan meg is marad. A soványodás, mely a 
betegség latt nagy fokú  és a velejáró gyengeség 
kimerüléshez vezethet. Maradandó károsulások az 
eseteknek 30%-ban észlelhetők. 

E betegség igen komoly természetű; az élet 
mindig veszélyeztetve lehet; a különbözö járványok 
alatt való megfigyelések  szerint a halálozási arány 
20 és 80"/o között ingadozott, középszámitás szerint 
57"/0; valamely járvány vége felé  túlnyomó bbak az 
enyhébb esetek. Ha a harmadik héten sem jelent-
kezik javulás, ugy a gyógyulás igen kétséges. Kis 
gyermekek sokszor siketnémákká lesznek s járásuk 
is hibássá válik. 

Az enyhe lefolyású  esetekben, a második hét-
ben enyhülnek a fájdalmak,  az étvágy is megjfi,  de 
felujulhat  e betegség. Legenyhébb esetekben heves 
hát- és főfájás,  hányás, némi nyugtalanság és tarkó-
merevségben jelentkezik e baj, mely azután mindea 
utókövetkezmény nélkül eltUnik. 
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törvényhatóságok utján foganatosíthatna;  ha az or-
szággyűlés föloszlatásának,  vagy elnapolásának ellen-
jegyzése olyan időben, a mikor az állami kiadások 
megtételére fölhatalmazva  nincs, vagy a midőn or-
szágos határozattal attól eltiltatott, önmagára nézve 
a felelősségre  vonást az országgyűlésnek lehetetlenné 
teszi; ha a föloszlatott  országgyűlést a törvényben 
meghatározott idő alatt ő felsége  össze nem hivja 
és a kormáuy azért mégis hivatalában marad, vagy 
ha a képviselőházat a vád alá helyezés indítványá-
nak tárgyalásában megakasztja azzal, hogy föloszla-
tását, vagy elnapolását ellenjegyzi. Ily esetekben az 
alkotmányos eredetű kormány is nem alkotmányossá 
válik, mert megtámadta az alkotmány biztosítékait, 
vagy mert lehetetlenné tette az alkotmány másik 
főtényezójének,  az országgyűlésnek azt, hogy a kor-
mány felelősségét  érvényesíthesse. 

Eredetére nézve pedig, tehát abban az esetben, 
ha különben még törvénysértést sem követ el, nem 
alkotmányos a kormány : ha nem az 1848. évi III., 
illetve az 1867. évi VII. törvényczikk értelmében, 
tehát ha nem miniszteri ellenjegyzői mellett, avagy 
nem miniszterré kinevezett, vagy nem a király által 
kinevezett miniszterekből, vagy kormánytagokból áll. 
Mert ő felsége  az említett törvények értelmében 
végrehajtó hatalmát csak felelős  miniszterek által 
gyakorolhatja, ha tehát minisztereket ki nem nevez, 
semminemű kinevezése, rendelete, vagy parancsolata 
nem érvényes, mert nincs felelős  miniszter, a ki 
ellenjegyezze. Más pedig, mint ő felsége,  a végre-
hajtó hatalmat miniszterek által sem gyakorolhatja. 
Végre nem alkotmányos kormánynak tekintendő az 
is, a mely sz előd halálától számított hat hónap 
alat országgyülésileg meg nem koronázott király 
által neveztetett ki, illetve az ilyen királynak szol-
gálatában megmarad; mert az 1791. évi III. tör-
vényczikk a koronázásnak hat hónap alatt való 
megtörténtét múlhatatlanul megkívánja. 

A nem alkotmányos kormány pedig nem tekint-
hető a magyar állam és a magyar király törvényes 
hatóságának és igy nincs jogosítva sem a törvények 
végrehajtására, sem rendeleti uton jogalkotásra, sem 
intézkedések tételére, sem a király tanácsolására, 
sem a királyi elhatározások és rendeletek ellen-
jegyzésére és végrehajtására. Ebből pedig következik, 
hogy a nem alkotmányos kormánynak egyetlenegy 
állampolgár, egyetlenegy törvényhatóság, sőt maguk 
a királyi hatóságok és tisztviselők sem tartoznak 
engedelmességgel. Tehát nem csak az adók törvény-
ellenes behajtása és az ujonczok törényellenes ki-
állítása iránt kiadott rendeleteivel, hanem bármely 
rendeletével szemben minden egyes és minden tőr-
vényhatóság ugy viselkedhetik, mint akár egy ide-
gen hatóság rendeletével szemben, azaz a passzív 
reziszteuczia terére léphet. Fegyveres ellenállásra 
ugyan egy polgár sincsen a magyar király nevében 
eljáró bármely közeg ellenében főihatalmazva,  de 

jogosítva, sőt kötelezve van arra, hogy a rendeletek 
végrehajtásánál közre ne működjék és csak a kar-
hatalom alkalmazása esetében engedelmeskedjék, 
vagy még akkor se tegyen semmit, hanem tűrje, a 
mit vele tesznek. 

A passzív rezisztenczia joga tehát oly hatalmas 
fegyvere  a magyar nemzetnek, hogyha azt megfelelő 
helyen és módon alkalmazza, azon minden erőszaknak 
és jogellenes hatalomnak meg kell törni. Ha pedig 
Magyarországot alkotmányellenesen kormányozni 
nem lehet, akkor okvetlenül saját törvényei és szo-
kásai, saját alkotmánya szerint kell kormányozni, 
mert valahogy kormányozni mégis csak kell. 

A hivatalnok-minisztériumtól, vagyis nem mi-
niszterekből, hanem a minisztériumok vezetésével 
megbízott hivatalnokokból, vagy az orazsggyülés el-
napolását exlexben ellenjegyző és erőszakosan adót 
behajtó és ujonczot állító kormánytól nincs mit tar-
tani, ha a nemzet el van tökélve arra, hogy a nem 
alkotmányos kormánynyal ugy bánik el, mint a 
milyen elbánást az alkotmány szelleme és szabályai 
szerint megérdemel. De előzetes állásfoglalásnak  és 
tiltakozásnak, országgyűlési határozatok hozatalának 
értelme nincs, mert ő felségéről  föltenni  sem sza-
bad, hogy a törvényt és az alkotmányt, a melyre 
megesküdött, nem fogja  megtartani. 

Ha valaha, ugy ma van szükség leginkább 
higgadtságra, bölcseségre, óvatosságra és a törvények 
szigorú megtartására, nehogy a nemzet, vagy veze-
tőit érhesse az a vád, hogy erőszakos föllépésével,  a 
törvényes hatáskörök átlépésével maga provokálta 
az erőszakot, vagy rabulisztikával maga tépte szét 
a törvények uralmát. 

Ez a nemzet mindig elég gazdag volt állam-
férfiakban,  tehetséges vezetőkben s a legizgatottabb 
viszonyok között is akadt mindig olyan, a ki bölcs 
mérséklettel tudta volna irányítani nemzetét, ha 
mások ki nem ragadták volna kezéből a gyeplőt. 
De fájdalom,  történetünk számos példáját mutatja 
föl  az önhitt elbizakodásnak és az egyéni érvénye-
sülésre való nagyravágyó törekvésnek. Arra kell 
hát minden hazafinak  törekedni, hogy ne egyéni 
nagyravágyás viszálya, hanem a bölcs mérséklet  egyet-
értő  nyugalma  intézze a nemzet ügyeit s bárminő 
mesterkedéseken törjék is a fejőket  Bécsben a mi 
ellenségeink, csak a nemzet legyen nyugodt az elha-
tározásban és törvényes alapon álló a küzdelemben. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, junius 9. 

Az elszomoritóan hosszú válság megoldását 
hazafias  aggodalommal várják mindenfelé.  Ennek 
a hazafias  aggodalomnak köszönheti minden kom-
biuáczió, minden megoldási terv, hogy élénk ér-
deklődést tud kiváltani akkor is, mikor annyi 
bizarr tervet, hamis állítást, megczáfolt  hirt és 
lehetetlen kombinácziot dobott felszínre  és höm-
pölyögtetett árján a végnélkül folyó  válság. A 
po'itikai helyzetre borult ködben únos-untalan 
felcsillant  egy-egy fénysugár,  hogy aztán elhal-
ványuljon, jövőbe tekintő aggódásunkat ezerszer 
biztatta, de aztán ezerszer megcsalta a külön-
böző kombinácziók által felkeltett  reménykedés. 

Egyébként a képviselőházat bizonytalan 
időre elnapolták, oly kikötéssel, hogy az elnök-
nek joga van azt bármikor összehívni. 

* 

A válság eseményei között szerepelt az 
elmúlt napokban Kvassay Istvánnak Budapestre 
érkezése. 

Egy hét előtt minden tízezer ember közül 
legfölebb  egy ismerte ezt a nevet, a melyet a 
konstantinápolyi konzuli főtörvényszék  elnöke 
visel s tegnap már mint a politikai válság fő-
intézője állott előtérben. 

Legelőször junius másodikán került neve a 
válsággal kapcsolatba. Ezen a napon Tisza István 
gróf,  a ki Becsben a király elé ment, a kihall-
gatást megelőzően hosszabb tanácskozást folyta-
tott Kvassay Istvánnal. Ezen beszélgetés kapcsán 
került kombináczióba egy sereg más, szürke 
névvel. S bizonyos, ha olyan embert kerestek, 
a ki politikailag exponálva nem volt, a kinek 
tehát a pártok közül egyikhez sincs köze, — 
hát azt megtalálták, ő csakugyan távol volt a 
magyar parlamenti küzdelmektől, nemcsak szel-
lemileg, hanem a szó fizikai  értelmébeu is: távol, 
Konstantinápolyban, egy fontos  diplomácziai 

állásban, a melyben nem igen számithatott arra, 
hogy a magyar válság rendezésére s esetleg a 
magyar minisztérium vezetésére van kiszemelve. 

Kvassay Budapestre érkezése meglepetés 
számba ment s természetesen, íelrajzott közötte 
a kombinácziók nagy raja. Nagyon lehűtötte 
azonban a kombinácziók kedvét a vezérlőbizott-
ságnak az a kommünikéje, mely kijelenti, hogy 
Kvassaynak hivatalos megbízása nem volt arra, 
hogy a bizottsággal tárgyaljon. A tárgyalás je-
lentősége tehát kisebb térre szorult össze s a 
válság végleges megoldást érintő esemény tehát 
nem volt. 
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Sztrájk mindenütt 1 A tőke és munka ellen-
tétes érdekeit az erősebb jogánál fogva  akarják 
érvényesíteni. A ki az erősebb, annak kell vé-
gül győztesnek maradnia. Gazdasági életünk, 
pénzügyi viszonyaink kiszámíthatatlan módon 
szenvednek a sztrájkok által, melyeket kiküszö-
bölni, természetesén a tőke és munka jogos ér-
dekeinek teljes megvédése mellett, immár elha-
laszthatatlan kötelesség. Az erősebbel szemben 
lépjen fel  a legerősebb: Az államhatalom. Ken-
dezze munkabér és munkás törvényeinket oly 
módon, hogy annak a sokat vitatott aránynak 
megállapítása ne legyen ultima ratió tárgya, 
hanem a minden polgárának érdekét egyaránt 
szivén viselő államhatalom szabja meg, mi az 
igaz, mi a méltányos! Ezt kívánja gazdasági-
életünk nyugalma, ezt kívánja a czélszerüség, 
ezt kívánják az államot magasabb rendeltetésére 
figyelmeztető  kötelességei! 

* 

Alfonz  spanyol király, a ki tudvalevően 
mostanában Párisban időzött, nagy veszedelem-
ben forgott  szerda éjszaka: bombát dobtak ko-
csija elé. Szerencsére nem történt baja a spanyol 
felségnek,  de néhány ember megsebesült. A 
rendőrség több embert letartóztatott. A vizsgálat 
megállapította, hogy a merénylet anarkisták, 
még pedig spanyol auarkis ák müve, a kik 
messzeágazó összeesküvést szőttek a fiatal  király 
élete ellen. Az összeesküvés szálai Barczelonába 
vezetnek; ott állapították meg a merénylet ter-
vét s onnan küldték a bombákat is Párisba. 

Szerda éjjel, a mikor a spanyol király, a 
kinek kocsiját sürü vértesőrség vette körül, az 
operai díszelőadás végével, negyed egykor a Rue 
de Rivolin áthajtatott, a tömegből a király 
kocsija elé bombát dobtak, mely nagy patta-
nással robbant fel.  Egy rendőr, egy nő és több 
vérteskatona lova könnyen megsebesült. Hir 
szerint a bomba szöggel volt megtöltve. A nép 
között nagy volt a felháborodás  a merénylet 
miatt. 

* 

Egy jogot tanult ember — ugy tudjuk, 
Pápán becsületes czipész iparos lett. Nem szánja, 
bánja tettét, sőt azért lett boldog ember, mert 
kitanulta a czipész mesterséget is. Nem a jogi 
diploma, hanem a kaptafa,  a bőr, a csinos czipők 
juttatták jóléthez. Mert úgy fordult  a sora, 
hogy egész Pápa város inteligencziája a jogi 
diplomás czipész mesterhez hordja a garasait. 
És a mester gyarapszik, tollasodik, mig ha 
jogászi diplomával keresné a kenyerét, talán 
most is kilincselne, talán most is lépcsőt kop-
tatna egy üres állásért. A hogy kitette czég-
tábláját, egyszerre hirres ember lett. Nem csak 
Pápán beszélnek róla, lesz ő belőle még orszá-
gos hirü ember is. Máshol az ilyesmi fehérholló 
számba megy. Eddig csak ment valahogy az, 
hogy a diploma kenyérhez juttatta az embert. 
De a proletárizmus egy-két évtized óta oly nagy 
arányban indult meg, hogy maguk az iskolák, 
melyek hivatva vannak a műveltség diadalát 
hirdetni, szánalmas jelentésekben számolnak be 
arról, hogy a szellemi pályán túltengés mutat-
kozik. 

Most, hogy az önálló vámterületről vitáz-
nak, jó volna az iparoktatással is foglalkozni. 
Egész irodalmat kellene e körül támasztani a 
gyakorlat és az elmélet embereinek egyaránt. 
Ez bizonyára jó alapja lenne egy már e téren 
is elkerülhetetlen társadalmi reformnak. 

* 

Belső politikai zavaraink közepette nem 
vesszük észre, mikép mily csendesen fejlődik  ki 
a Balkán félszigeten  egy folyamat,  mely reánk 

Ami a betegség gyógyítását illeti, csak némely 
általános higiénikus intézkedést emiitünk fel.  A 
gyógyítás egyedül az orvos dolga. 

A beteg igen csendes s jól szellőzött szobában 
helyezzük el; orvosi rendelet szerint szabályozzuk 
az étrendjét, a fejére  és hátgerinczére hideg boro-
gatásokat teszünk. Az orvos a feszülés  okozta fáj-
dalmak csilapitására néha pióczákat alka'maz vagy 
súlyos esetekben eret vág, az izgatottságot és a lázat 
pedig orvosságokkal csökkenti. A test tisztántartá-
sára nagy gondot kell fordítani.  Az óvóintézkedé-
sekre vonatkozó különleges eszközökkel nem igen 
rendelkezünk. Ha a betegség, valamely túlzsúfolt 
helyiségben mutatkozik, a zsúfoltságot  meg kell 
szüntetni, mint az a fertőző  betegségek esetén álta-
lános következmény; legjobb természetesen a fer-
tőzött helyiség elhagyása. 

A gyermekek általános egészségi viszonyaira 
Dagy gondot kell fordítani:  óvjuk őket a tulerőltetés-
től, óvakodui kell a meghűléstől s ügyeljünk jó 
táplálkozásukra. Akik a beteggel érintkeztek, egy 
hétig orvosi megfigyelés  alatt legyenek; ily család-
ban az iskolás gyermekek az iskolából kitiltandók 
s a baj tömeges fellépése  esetén az iskolák bezá-
randók. Miután pedig a bakteriológia mai álláspontja 
szerint a fertőző  anyag leginkább az orron és szájon 
át jut a szervezetbe, azért ezek egészségére, tiszta-
ságára ügyelni kell s a szájat szorgalmas öblögetés-
sel mindig tisztán kell tartani. E^zel elmondottuk 
lényegében mindazt, amit ezen betegségre vonatko-
zóan mindenki könnyen megjegyezhet. 

Amikor erről a járványos betegségről irnak és 
beszélnek, ne feledjük  el azt az egyet, ami bizonyos, 
hogy a legpusztítóbb járváuyok legnagyobb ellensé-
güket mindenkoron a felvilágosultságban,  a higiéni-
kus viszonyokban, az emberiségnek a szépre, a jóra 
s föle  a tisztaságra való hajlamukban találták. 
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nézve annak idején veszedelmes lehet. Nem ke-
vesebb ez, minthogy a délszláv népek sokkal 
komolyabban mint bármikor máskor, jobban 
keresnek érintkezési pontokat egy kilátásba 
helyezett egyesüléshez. 

Bizonyos, hogy e törekvéseknek nem hamar 
lesz meg a sikere vallási, kulturális téren Fen-
sőbbségi hit, a nagyobb hivatottságba vetett 
vélemény ma ott még mind eltaszitó erők, de 
elvégre is az a tudat, hogy apróbb népeknek 
nincs semmi jelene és még kevésbé jövője, meg-
győzik az apró délszláv népeket és törzseket, 
hogy egyesülniök kell és ez reánk nézve vég-
eredményben veszedelmes állapotot hoz létre. 

Ú J D O N S Á G O K . 
Székelyudvarhely, junius 11. 

Pünkösd napján. 
A realisztikus korszellem nem hisz apostolok-

ban. Igaza is van. Ha az egymással küzködő erők 
értékét csupán a siker serpenyőjén mérlegeli: nincs 
is szükség a szentlélek ihletette erkölcsi tartalomra. 
A küzdelemben az erősebb, a ravaszabb, vagy az 
orczátlanul vakmerőbb marad-e felül  ? Ez a kérdé-
sek kérdése. Ki törődnék véle, az igazság győzött-e, 
avagy elbukott? A nép, megtörtént dolgok tudomá-
sulvételére szoktatottnép : az eredményt nézi csupán. 
A felülkerekedést  igazságnak fogadja  el. 

Azok az egyszerű emberek, a kik közel tizen-
kilencz évszázad előtt elszéledtek, hogy az uj erkölcsi 
világrend igazságait a népeknek hirül vigyék, ha ma 
ülnének együtt, várván tüzes nyelvek alakjában a 
felsőbb  útbaigazítást: épp oly viszonyokkal és ugyan 
azokkal a feladatokkal  állanának szemközt, mint év-
ezredek előtt. 

Mert az ember örök küzdelmében a forma  vál-
tozik csupán. A lényeg mindig ugyanaz. Azzal a 
különbséggel, hogy az egyéni tökélyesbüléssel a ba-
jok, az aránytalanságok és az igaztalanságok is na-
gyobbakká lesznek. A kiegyenlítésre való törekvés 
mindinkább legyőzhetetlenebb feladattá  válik. 

Mentől több kulturában részesül az egyén és 
ennélfogva  minél előrehaladottabb a társadalom, 
annál kevésbé éri be a transcendentalis vigasztalá-
sokkal. Gyakorlati eredményeket követel a minden-
napi élet keretében. Ezért abban az irányban, a 
mint a létfenntartás  az egyén tökéletesedésével, 
szükségleti számával, igényei természetével nehezebbé 
alakul: az ideális nagy czélokat is abból a szem-
pontból itéli meg, mily mértékben képes azokból 
saját közelebb fekvő  érdekei számára valamit hasz-
nosítani. 

Eddig az állami feladatok  egyik legfontosab-
bika volt a hatalmi egyensúlyt a népek nemzetközi 
viszonylataiban biztosítani. Ma már az államon be-
lül a társadalmi tagozatok egymás közötti egyen-
súlya, sőt maga az állami intézmény domináló hely-
zetének megóvása, a vele szemben külön-külön fel-
tolakodó érdekekkel szemben, épp ily fontosságú 
feladat. 

Bizony kár, végtelen kár, hogy az apostolok 
kora lejárt. 

Ki adja vissza a hitet és a megingott bizodal-
mat, hogy amely hordalékot a közélet küzdőiméi a 
porondon hagytak, képesek vagyunk, akarjuk is el-
hárítani? Nálunk az apostoloknak a becsületes nap-
számos munkán kell kezdeniök. A nemzeti nagy 
czélok folytonos  szemmeltartása mellett a minden 
napi lét akadályait az útból elhordaniok. Alkotáshoz 
kell fogniok  minden téren, amely a nemzet széles 
nagy rétegeit erkölcsi és anyagi erőben gyarapítja. 

Az apostolok kora régóta véget ért, a jelsza-
vak ideje is lejárt; de a munka becsülése még ta-
lán ma sem halt ki egészen. 

A kik ehhez .az erőforráshoz  vezetik a nem-
zetet : azok lesznek igazi apostolai. 

Junius 8. 
Csütörtökön volt 38-ik évfordulója,  hogy I. 

Ferencz József  fejére  feltették  Szent István koronáját 
s uralkodónk megesküdvén alkotmányunkra, törvé-
nyes királya lett a magyar szent korona országának. 

Ez á kiegyezés müvének a betetőzése volt, 
melyet örömteljes lelkesedéssel üdvözölt a magyar 
nemzet. 

Az elnyomatás korszaka elmúlt, egy gyűlölt, 
idegen rendszer biliucsei széttöredeztek s a kibékült 

nemzet és király fölött  a szép reményekkel biztató 
jövendő napja ragyogott. 

E napot azonban a politikai válság sötét fel-
hői elhomályosították. A magyar alkotmányt félti 
az ország népe; azért aggódik minden nap. Pedig 
az alkotmány nincsen veszedelemben, mert azt az 
eskü megszegése előzné meg. Már pedig ez nem 
történik meg, a legalkotmányosabb király hü népé-
től nem fordul  el, szeretni fogja  azt a dicsőség ut-
ján továbbra is. 

S igy a nehéz, komor felhők  hazánk egéről 
eloszlanak, s hisszük, hogy az egyetértés fényes 
napja újra, rövidesen kisüt ez ország fölött,  mely-
nek népe igaz szeretettel vonzódik uralkodójához. 

Egyről-másról. 
A rnult hét egyik napján bakát temettek ide 

benn a városban. Diszbe öltözött kis csapat kikísérte 
végig a Kossuth-utczán a koporsót a temetőbe, a dob-
verő tompán szólott a fekete  posztón; a fenyőfa 
koporsót beeresztették oda künn a sírgödörbe, egyik-
másik bajtársnak talán könny is rezgett a szempil-
láján, elvégre ezért nem jár ki „egyes" ; a követ-
kező perczben pedig felhangzott  a vezényszó, a dob 
nyersen pergett, a kis csapat kihúzta magát, s visz-
szamasirozott a kaszárnyába. 

Nem történt semmi. 
Egy baka mulasztott, s mivel félt  a büntetés-

tói, hát — meglőtte magát. Egy emberrel kevesebb; 
oda haza agg szülök hiába várják a „fiút"  kato-
náéktól, hogy levegye a terhet roskadozó vállukról, 
megossza az élet keresztjét. Jön a hivatalos levél, 
— mert ez már csak jön? — Stefan  Kovács, vagy 
isten tudja minek hívják, mert elvégre ez egyre 
megy — elhalt. 

Nem tudom már miben és hol olvastam, hogy 
a tavaly, avagy tavaly előtt százkilenczvenhat öngyilkos-
ság és nyolczvan öngyilkossági kísérlet esett meg a 
hadseregben. 

Ez nem véletlen ; ez kórság. Érdemes mellette 
megállani. 

A szoldateszka szelleme pusztítva sivít végig 
az életerős katonákon, Magyarország fiatal  erején. 
Megtizedeli azok sorát, kik á haza szolgálatában 
borjut czipelnek és nehézfegyvert  hordanak a vál-
lukon. ^ 

Nehéz sor a katonasor, Tán a szigorúsága, a 
nagy fegyelme  miatt is, amely ellen lázadozik a 
szívbe oltott egyetemes szabidságérzet. Az a sok 
szép szál legény, aki elszakad falujától,  a csöndes 
falu  még csöndesebb utczájából, olyan, mint a fiatal, 
büszke sudáru fa,  amely felszökik  a magasba é3 a 
koronája az ifjonti  álmok felhőit  verdesi. Zivatarok, 
az élet nehéz zivatarai kellenek hozzá, hogy meg-
törjék e sok kemény fa.  Az élet lassú munkájábau 
aztán egész biztosra meg is teszi azt. 

Még csak lombjait bontogatja ez a sok karcsú 
derekú fa,  amikor a lombokat ágadtól tördeli le 
egy kegyetlen, szigorú kéz. Nehéz fejszecsapással 
még a derebába is belevág és íme erdőirtás támad 
belőle, — a sok szép fa  összeroppan. — Ez a szi-
gorú, kegyetlen kéz a katonai szellem. Nem is a 
szigorúsága ellen van kifogásunk  e katonai szellem-
nek. A fegyelem  jogosultságát elismerjük, szükséges-
nek tartjuk. Az kell! 

De e katonai szellem fegyelméhez  hozzájárul 
egy fogalom,  amely megfertőzi  azt, és a kárhozatot 
rejti magában. A 'mai katonai szellem uj fogalmában 
az az embertömeg, mely az előirt létszámot betölti, 
csak anyag. Évről-évre megtörténik az anyagkiválás, 
hogy helyét uj anyag foglalja  el. Ezt az anyagot 
formálja,  gyúrja a rideg katonai szellem, olyaténkép, 
mint a kémikus a maga anyagát, hidegen, rideg 
számítással. Nem érző lénynek veszi, hanem lélek-
telen anyagnak. 

A hadeereg nagy szervezetében tehát az ember-
anyag csak lélektelen funkeziót  végez. Bizonyos 
munkafolyamat  végrehajtására a szükséges fizikai 
erő felhasználása  az és semmi több. Hogy lelke van 
ennek az anyagnak, azzal mit törődnek az arany 
csillagos és galléros urak. 

Pedig fiatal  és mélyen érző lélek az, melynek 
jó részét még a székely furfang  sem változtatta át. 
És ezt a lelket pedig egyre ostorozzák a hadsereg-
ben. Azzal, hogy e lélekből kisugározhatik az emberi 
önérzet, semmit sem törődnek. A sok megaláztatás 
alatt pedig, mely a mai katonai szellem ridegsége 
révén az emberi önérzetet éri, összeroppan a lé'ek. 

A katona azt érzi mindig, hogy 6 csak anyag. 
Ki látrá meg benne az embert, aki értz, akinek 

jól esik a szeretet, amelyből különben osztályrész 
esik minden érző lényre, még az állatra is ? Hiszen 
emberi önérzetét, emberi méltóságát egyre meggya-
lázzák, lélekben való megaláztatását szüntelen érzi. 
Hát csoda e, ha meggyűlöli azt az életet, amely ily 
durván pusztít végig az ő — bármily csekélynek 
látszék is az — emberi érzésein, amely őt nem is-
meri el embernek, érző szívvel biró lénynek ? A foly-
tonos megaláztatás, lelki sérelem kiüldözi őt az élet-
ből, melynek mostohaságait nem tudja máskép meg-
váltani csak a halállal. 

A gondolkozó ember megdöbben, ha látja a sok 
életerős embert görnyedni a rideg katonai szellem 
átka alatt. Ezen változtatni kell. A katonai szellem 
ridegségén enyhíteni kell. Nem azt mondjuk, hogy a 
fegyelmet  lanyhitsák. Nem. Csakhogy ismerjék el az 
emberi lélek méltóságát és ne nézzék hivatásukat 
olyan magasságból, ahonnan az ember puszta anyag-
nak látszik. Hisz van példa rá elég, hogy amikor 
egy tiszt emberségesen bánik a legénységgel, milyen 
szeretettel vonzódik hozzá az. 

Uj, friss  légáramlásra van szükség a katonai 
szellem fagyos  asmoszférájában.  A nemzeti felpezs-
dülés e mai korszakában uj, friss  légáramlásra, a 
mellyel együtt a szeretet melege áradjon szét. 

Unitárius istentisztelet. A helybeli unitáriusok 
pünkösd ünnepi istentisztelete junius hó 12-én d. e. 
11 órakor kezdődőleg a vármegyeház dísztermében 
tartatik, mely alkalommal úrvacsora osztás is lesz. 

A képviselőtestület szervezkedése. Mult szám-
unkban ily czim alatt hirt adtunk arról, hogy a 
városi értekezletet Dr. Solymossy  Lajos elnök, a hét 
egyik napjára gyűlésre hívja össze, amidőn az el-
készült alapszabálytervezet került volna tárgyalás 
alá. Ez értekezletet közbejött technikai akadályok 
folytán  nem lehetett megtartani, s annak összehívása 
felöl  az elnök a napokban intézkedni fog. 

A róm. kaih. templom belső javítás és díszí-
tésére, az ígéretben jegyzett adományokból befizettek 
ids. Dézsy Antal 25 kor., Tamás Balázs 5 k., Ferencz 
János 2 k., Barkóczi Ferencz 2 k., Barkóczi Igoácz 
2 k., Papp János 20 k., Zakariás Antal 30 k., Sán-
dor István g. k. esperes 8 k., C-illag József  20 k., 
Kaptza Károly 10 k., Wirker Ernő 2 korona. Össze-
ser 126 k. I—XIV. közlemény szerinti összeg 3317 
k., 75 fill.  összesen 3443 k. 75 fill.  Fogadják a ne-
mes szivü adakozók ez uton is hálás köszönetünket. 
Jung-Cseke  Lajos apát-plébános, b. elnök. Pasek  Vik-
tor b. pénztárnok. 

Ref.  egyh. órtekezl. közgyűlés. Az udvaihely-
megyei ált. ref.  egyházi értekezlet folyó  hó 29-én 
Felsősófalván  tartja évi rendes közgyűlését. Tárgy-
sorozat: I. Előzmények: 1. A Sz.-dvarhely felől  jövők 
korondi fürdőn  bevárják egymást reggel 8 óráig ; a 
Székelykeresztur felőliekhez  Árcsónál csatlakoznak 
8 óra 10 perczkor. 2. Reggel 1 / i9 órakor megérke-
zés Felsősófalvára,  itt a község végén az elnökséget 
és a kíséretében lévő vendégeket üdvözli Veres  Mó-
zes énekvezér-tanitó. 3. Elszállásolás. 4. 9 órakor 
igazgató választmányi ülés az elemi iskolában. II. 
Templomozás. 1. '/a órakor isteni tisztelet; végeik 
Vajda  Ferencz székelyudvarhelyi lelkész, alelnök 
imával és Hegyi  Péter peteki lelkész, jegyző, egyházi 
beszéddel. 2. Énekel a sóvidéki tanítók és ez alka-
lomra alakult műkedvelők dalkara Mircse  Dénes 
alsÓ8Ófalvi  tanitó vezetése alatt. Hegedű szóló orgona 
kísérettel. III. Közgyűlés (a templombm). 1. Elnöki 
megnyitó, tartja Kovács  Dániel tanár, világi elnök. 
2. Üdvözlő- beszéd, tartja Péter  Károly esperes, a 
közgyűlést előkészítő bizottság elnöke; válaszol Fejes 
Áron tanár, egyházi alelnök. 3. Szabad előadást tart 
Menyhárt  András kecseti lelkész, tb. esperes, egyh. 

A színiigyi bizottság, A városi szkügyi bizott-
ság Gotthárd  János polgármester elnöklete mellett, 
hétfőn  délután gyűlésezett. A bizottság — miután a 
szerződés ez év november végén megszűnik — el-
határozd, hogy az 190G. virágvasárnapjától, 1909. 
év virágvasárnapjáig terjedő ujabb három éve3 czyk-
lusba belép ; a kerület újonnan választott igazgató-
ját, Halasi  Bélát elfogadja;  a társulatnak Székely-
udvai helyre való bejöveteli idejéül, minden év novem-
ber 1—30 napjait tűzi ki és végül az uj színigaz-
gatóval kötendő szerződésbe felvétetni  határozta, 
hogy a társulat repertoirját az igazgató, a tagok 
névsorával együtt, minden bevonulását megelőzőleg, 
a szinügyi bizottságnak beküldeni tartozik. Ezen 
határozatairól a bizottság a kerületi választmányt és 
Festetich gróf  szinifelügyelőt  értesítette. 
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Automobil közlekedés. Hirt adtuok arról az 
automobiljáratról, melyet itt Székelyudvarhelyen 
részvénytársasági alapon akartak létrehozni. A rész-
vénytársaság 1COO drb. 100 koronás részvény ki-
bocsátását tervezte, s felbivását  ily értelemben küldte 
szét, a részvényjegyzések határidejét május hó 28-
ikára tűzvén ki. Az alapítók a mult vasárnap tartott 
összejövetelén számolták össze a jegyzett részvények 
számát, s konstatálták, hogy daczára a hirdetett nagy 
érdeklődésnek, mindössze alig 100 részvény lett 
jegyezve, tehát oly csekély, hogy a részvénytársaság 
megalakulása ez idő szerint ki van zárva. Az alapi-
tok most ugy határoztak, hogy az illető gyárost fel-
szólítják egy minta-gép leküldésére, amitől remélik, 
hogy a közönség a részvényjegyzéshez kedvet kap, 
s így mégis hátha valahogyan csak sikerülni fog  a 
részvénytársaságot összehozni. 

Köszönet nyilvánítás. A következő sorok közlé-
sére kérettünk föl:  Bod  Károly nyug. tanár urnák, 
a vármegyei muzeum részére ajándékozott ásványok-
ért, olaszteleki Sófalvi  János urnák pedig régi Írások-
ért, a muz. egy. nevében köszönetemet nyilvánítom. 
Molnár  Károly igazgató. 

Esküvő. Szöcs Oszkár f.  hó 12-én tartja eskü-
vőjét Jakabos  Juliskával, ifj.  Jakabos  György és neje 
kedves leányával. 

Nyilvános nyugtázás. Az alábbi sorok közlésére 
kértek föl:  A székely udvarhelyi „Zálogkölcsön inté-
zet és betéti pénztár" f.  év márczius hó 23-án a 
kolozsvári „Theologus kör" segélyegyletének 40 kor. 
segélyt volt szives adományozni, melyért készséggel 
mond hálás köszönetet e helyen is a „Theologus 
kör". A theologus kör nevében Kolozsváron, 1905. 
junius hó 7-én. Veszprémi  Ferencz e. i. elnök. Vókés 
Ernő, e. i. titkár. 

Molnár Lajos meghalt. Egy fáradt  testet ha-
gyott el egy meggyötört lélek: Molnár  Lajos nyu-
galmazott kir. pénzügyigazgató, pénzügyi tanácsos f. 
hó 8-ikán este hosszú évek kínos szenvedése után 
jobblétre szenderült. Egy derék, szorgalmas tisztvi-
selő, szigorú, de igazságszerető hivatalfő  hunyt el 
Molnár Lajosban, ki nehéz feladatát  mindvégig ki-
fogástalan  pontossággal, lankadatlan buzgalommal 
teljesítette. Nem kereste senki kegyét, nem igyeke-
kezett, egy pillanatig sem, semmi érdekcsoportba 
beférkőzni,  hogy mások által emeltesse magát és 
mások palástja szegélyébe kapaszkodva jusson pozi-
czióhoz, tekintélyhez. Egyénisége ellenmondott min-
dennek, a mi pose és képmutatós vala. A maga 
erejéből, szorga'mából jutott a helyre, amelyet ezelőtt 
két hón ppal korábban ott kellett hagynia, mert 
kiesett a dolgos kézből a toll, a fáradt,  beteg test 
nem birta tovább, s ágyba dölt, hogy ne is keljen 
fel  onnan többé soha. Molnár Lajos 1857-ben szü-
letett Csíkszeredában. A középiskola elvégzése után 
a közigazgatás szolgálatába lépett, majd pedig a 
csikmegyei adófelügyelőségnél  vállalt hivatalt. Innen 
nemsokára a budapesti felügyelőséghez  került, s itt 
titkárrá küzdötte fel  magát. 1897-ben, tehát nyolcz 
évvel korábban nevezték ki Udvarhely és Csikvár-
megyék pénzügyigazgatójává, amely hivatalt egész 
nyugdíjaztatásáig, f.  év ápril. l-ig, a legnagyobb 
körültekintéssel, pontossággal vezette. A halál junius 
8-ikán este váltotta meg szenvedéseitől, s vele a 
család utolsó férfi  tagja halt ki. A megboldo-
gultat tegnap éjjel Csikszeredába szállították, hogy 
kívánságához képest, ott szülőinek, testvéreinek por-
ladozó hüvelyei mellé helyezzék örök nyugalomra. 
Nyugodjék békében. 

A Községi elemi iskolában az évzáró vizsgála-
tok következő sorrendben fognak  megtartatni: Junius 
19-én d. e. 8—9-ig az I—II. oszt. hittani vizsgája 
az illető hitfelekezetek  által kiküldött vizsgaelnökök 
vezetése alatt. Az öv. ref.  növendékeknek az iskola 
IV. osztályú tantermében, a róm. kath. az I. oszt-
ban, az unitár, a III. oszt. és az izr. a II osztban ; 
9 —10-ig ugyanazon helyiségekben a III—V. osztály 
hittani vizsgálata. 20-án d. e. 8—12-ig a régi város-
háza nagytermében a IV—V. oszt. vizsgázik minden 
tantárgyból Molnár  Károly isksz. alelnök elnöklete 
alatt, d. u. 2—5-ig a II. oszt. Gönczi  Lajos isksz. 
tag elnöklete alatt. 2t-én d. e. 8 — 12 ig a III. oszt. 
Vajda  Fereccí isktz tag elnöklete alatt; d. u. 
2—5-ig az I. oszt. vizsgálata Hlatky  Miklós isksz. 
tag elnöklete alatt szintén minden tantárgyból. Ezen 
vizsgálatokra a szülőket és az érdeklődő tanügy 
barátokat tiszte'ettel meghívja az Igazgatóság. A 
növendékek száma a folyó  tanévben osztályok szerint 
a következő volt: 1-ső: 90, 2-ik : 55, 3-ik: 57, 
4-ik : 42, 5 ik : 17; összesen 261. 

A ref  kollégium májálisa daczára a változó 
időnek, a mult szombaton szépen sikerült. A Szejke-
fürdő  rozoga táncztermét mulatni vágyó közönség 
töltötte meg, mely késő estig a legjobb hangulat-
ban együttmaradt. A négyeseket mintegy 40—50 pár 
tánczolta. A felülfizetésekre  vonatkozólag a követ-
kező nyilvános nyugtázását vettük. Az ev. ref.  kol-
légium majálisának rendezőbizottsága köszönettel 
nyugtázza a kirándulási alapra adott következő fe-
lülfizetéseket:  Dr. Lászó Mihály 10 kor. Molnár 
Károly, Solymossy Endre, Fejes Áron, Özv. Doros 
Györgyné, Menyhárt András 2-2 kor. Gönczi La-
josné, Nagy Elemér, Foltényi Elemér, Kovács Dániel 
és N. N. l-l kor., apróbb felülfizetések  összesen 
1.20 kor. Az egész öszeg 26 kor. 20 fillér. 

A székelyudvarhelyi állami polgári leányiskola 
évvégi vizsgálatai a következő napokon és sorrend-
ben tartatnak meg. Junius 17-én vallásvizsgák: d. 
e. 8—10 óráig róm. kath., ev. ref.,  unitárius, izrae-
lita, d. e. 10—11 óráig ág. ev. 19-én d. e. 8—11-ig 
I. osztály; d. u. 3-6-ig II. osztály; 20-án d. e. 8— 
11-ig III. osztály; d. u. 3-6- ig IV. osztály. 21-én 
8 órától kezdve magántanulók vizsgája. 22-én d. u. 
5 órától kezdődőleg záróünnepély. A növendékek 
kézimunka- és rajzkiállitása megtekinthető az osz-
tályvizsgálatok napján d. e. 11—12 és d. u. 5 - 6 
óráig. 

A Szent Ferencz-rendiek vezetése alatt álló 
róm. kath. fiúiskolában  a f.  év végén tartandó vizs-
gálatok sorrendje: junius 19-én 8 órakor a II. és 
III. osztály minden tantárgyból. Délután 3 órakor 
az I. osztály minden tantárgyból. 20-án 8 órakor a 
IV. és V. osztály minden tantárgyból. 21-én 7 óra-
kor a szent Ferenczrendiek templomában hálaadó 
szent mise rTe Deum"-mal, mely után az iskolában 
tartandó évzáró ünnepélyen az érdemsorozatok fel-
olvastatnak és a jutalmak kiosztatnak. 

Csizmaipari szakcsoport és gabonaraktár. A 
székelyudvarhelyi Hitelszövetkezet a mult vasárnap 
délután tartotta meg a tagok tekintélyes számban 
való részvétele mellett, 10 ik rendes közgyűlését. 
Vajda  Ferencz szövetkezeti elnök az ülés határozat-
képességét kijelentve, melegen üdvözölte a megjelent 
közgyűlési tagokat. A tagok ezen érdeklődését — 
ugy mond — csak az ügy iránti előszeretet kifo-
lyásának tekinti; ismertette az igazgatóság azon 
nemes szándékát, melylyel a szövetkezet érdekeit 
munkálta a mult 1904-ik üzletévben. Majd előadó 
által felolvastatta  az igazgitóság jelentését a mult 
üzleti év eredményéről, valamint javaslatát a tiszta 
nyeremény felosztására  vt-catkozólag, melyet a fel-
ügyelőbizottság megnyugtató jelentése alapján a köz-
gyűlés elfogadott  s a nyeremény felosztása  iránti 
javaslathoz hozzájárult. Megállapította a mérleg és 
nyeremény számlát, minek alapján az igazgatóságnak 
megadta a kért, szokásos felmentvényt.  Az igazga-
tóságnak 3 tagja, megbízatásuk lejárván, kiléptek, 
a közgyűlés bizalma azonban újra mellettük nyilat-
kozott meg s igy Benkő  József,  Mészáros  Lajos és 
Nagy  Ferencz 3 évre, Gyerkes  Mihály pedig az 
elhalt Budik László helyébe 2 évi időtartamra 
az igazgatóságba, Ferenczy  István elhalt gróf  Lázár 
Ádám helyére a felügyelőbizottságba  választatott be 
ugyancsak 2 évre. A választások megejtése után két 
igen fontos  és nevezetes dolgot, lapunk előbbi szá-
mában is ismertetett gabonaraktári  intézmény és 
csizmaipari  szakcsoport  létesítéséhez adta meg a köz-
gyűlés elvi hozzájárulását; a részletesebb üzleti és 
kezelési szabályok megállapítása ennek alapján az 
igazgatóság, illetve a szakcsoport bizotts ágának a 
teendője lesz. Csak örömünket fejezhetjük  ki a felett, 
hogy a közgyűlés tagjai, megértve e nagy fontosságú 
újításokat, egyértelmű akarattal kijelentették, hogy 
nemcsak nem zárkóznak el ezen intézmények meg-
valósításától, de utasítja és felkéri  a közgyűlés az 
igazgatóságot, hasson oda, hogy ezek keretében a 
termelő és fogyasztó  közönség érdekei egyaránt ki-
elégítés nyerjenek. Végül eluök köszönetét fejezve  ki a 
tárgyilagos és a meleg érdeklődéstől vezetett tanács-
kozásért, miután a napirend letárgyaltatott, a köz-
gyűlést berekesztette. 

Hangverseny Felsősófalván.  Az udvar hely me-
gyei általános ref  egyházi értekezlet közgyűlése al-
kalmából junius hó 29-én d. u. 5 órakor Felsősófal-
ván, az állami iskola egyik termében tánczczal egybe-
kötött hangversenyt rendez. Műsor: 1. rBujdosók 
éneke" (kuruczdal), éneklik Mircse  Dénes ig. tanitó 
vezetése mellett: Flepsz József,  Hetser Kálmán, 
Moldován Ödön, Zsigmond Sándor, Biró Domokos, 
Damó Dénes, Kovács Mihály, Böjthe Béla és Szegedi 
Károly ; utánna „Nagy Bercsényi Miklós" (kuruczdal), 
énekli az ezen alkalomra szervezett vegye skar, mely-
nek tagjai — a nevezett urakon kivül — Kádár 
Ilonka, Lőrinczi Karolina, Györké Rózsika, Szeitz 
Margit, Szeitz Anna, Keresztes Ilona, Keresztes Emma, 
Balázs Mari és Fábián Vilma. 2. Népdalok, czim-
balmon előadja Szeitz  Margit. 3. Szaval Nagy  Ele-
mér koll. tanár. 5. Dalok, énekli Micse  Dénes, czim-
balmon kiséri Szeitz  Margit. 6. „Uíkóczy-induló" 
(Krausztól), énekli a vegyeskar. Helyárak: a négy 
első sor szék 2 kor., a többi hely 1 kor. 20 fillér. 

Székelyudvarhelyi nyomorúság. A következő, 
figyelemre  igen is érdemes levelet vettük: Tisztelt 
Szerkesztő ur! Nem tagadhatni azt, hogy a Székely-
föld  központján, Székelyudvarhely rendezett tanácsú 
anyavárosurk, az utóbbi évtizedek alatt sokat fejlő-
dött. Az egész magyar hazában egyetlen kis város 
sincsen olyan helyzetben, mint Székelyudvarhely, 
hol: megyei központ fő-  és alispánnal, megfelelő 
számú közigazgatási tisztviselőkkel, főszolgabírói  hi-
vatal, kir. törvényszék, kir. járásbíróság, városi ta-
nács, kir. közjegyző, talán tulsok ügyvéd, kir. pénz-
ügyigazgatóság, három középtanoda: r. k. főgimná-
zium, ev. ref.  kollégium, állami főreáliskola,  hol a 
három főtanodában  az ifjúság  tömegesen teszi le az 
érettségi vizsgát; kő- és agyagipari szakiskola, felső-
leányiskola apácza zárda, Fröbel kert; tehát a közép-
iskolák és hivatalok minden kigondolható neme. 
Jól berendezett laktanyákban egy zászlóalj katonaság 
külön katonai kórházzal, hadkiegészítő parancsnok-
ság, három nagyforgalmu  pénzintézet, berendezett 
szövetkezet, uri casino, polgári olvasókör, tűzoltó 
egylet, virágzó kereskedéseknek minden neme és 
fajtája,  határában három berendezett különféle  ter-
mészetű ásványos gyógyfürdője,  királyi erdészeti és 
királyi építészeti hivatala, két gyógyszertára, a mo-
dern igényeknek teljesen megfelelőleg  berendezett 
kórháza, lapja és vasútja van. Tehát bátran 
állithatjuk azt, hogy egész Magyarországon egyetlen 
rendezett tanácsú város nincsen abban a kivételes 
helyzetben, mint Székelyudvarhely, hol viszonyítva 
a lakosság létszámához, akkora és olyan nagy szá-
zaléka legyen az intelligens elemeknek összetömö-
rülve, mint Székelyudvarhely rendezett tanácsú vá-
rosban. Mindezt azért jeleztem, hogy kis városunk-
nak egy botrányos helyzetére irányítsam az illetékes 
körök és hatóságok figyelmét.  Ott van a városnak 
csaknem a közepében az úgynevezett „kőkereszt  téru 

s közvetlen mellette az úgynevezett Veszprémi-féle 
üres telek;  melynek rozzant kerítése alkalmat nyújt 
arra, hogy a kóborló embereknek és gondatlan cse-
lédeknek tráeya, szemét és ürülék lerakodási helyéül 
szolgáljon. Hát ez az állapot botrányos és a város 
közigazgatásának előnyére nem szolgálhat, mert un-
dort gerjeszt és járványos betegségek fészkét  ké-
pezi. Ez a rondaság és trágyafészek  okvetlen eltör-
lendő lenne. Ha a tulajdonos nem hajlandó a jelzett 
üres telket b építtetni és rendezni: ott  van a város-
nak kisajátítási  joga és  vegye igénybe;  ezáltal az 
úgynevezett kőkereszttér, mely külÖDben is országos 
vásárok a'kalmával elárusító piaczul szolgál, kibő-
vülne és a város közepében ez az undort gerjesztő 
állapot a közérdekben orvosolva lenne. (Dixi). 

Új idők. Ujházy mester és Paulay Erzsike a 
korzón: kedves kép, amelyet az Uj idők e számában 
közöl. Sorra következnek a hét eseményei: négy 
kép Keglev'ch tragikus párbajáról, a Kisfaludi  és 
Szegedy-Róza-ünnep, az országos tornaünnep, próba-
lövés hedseregünk uj ágyujával, azután művészi ké-
pek sorakoznak a szövegbe, amelynek szerzői: Szikra, 
Nagy Endre, Krúdy Gyula, Maurice Oertzen, Barkas 
Pál, Nagy Ida, Szerb Zsigmond s mások. Kedves 
tereferében  méltatja Horkayné ő nagysága a hét ese-
ményeit. Az Uj Idők, Herczeg Ferencz lapja, szíve-
sen küld mutatványszámot (kiadóhivatal: Andrássy-
üt 10.) ugyanott a lapra negyedévi 4 koronával 
elő lehet fizetni. 

TAVIHATOK. 
l l m l n p e s t , jun. 10. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

A válság. 
Beavatott helyről jelentik, hogy közvetlenül a 

pünkösdi ünnepek után, fordulat  áll be a válságban. 
Ma délben a képviselők kijelentése szerint ugy 

álltak a dolgok, hogy az uj kormánynak csaknem 
minden tárczája be van töltve. 

Az uj kormány összeállítása, hír szerint nagy 
meglepetést fog  kelteni. 

A képviselőház valószínűleg szombaton ül össze 
én első érdemleges ülését hétfőn  tartja. 

Minisztériumi körökben biztosra veszik, hogy 
a jövő hét folyamán  a Tisza kormányt fölmentik. 
Erre vall B e r z e v i c z y miniszter ténykedése, ki 
tegnap a pünkösdi ünnepekre a fővárosból  elutazott 
kijelentve, hogy semmiféle  hivatalos aktát utánna ne 
küldjenek, mert több aktát már nem ir alá. 

A jövő hét folyamán  csupán búcsúzásra jön a 
minisztériumba. 

A norvégek üdvözlése. 
R á k o s y Viktor függetlenségi  képviselő moz-

galmat indított a fiatalabb  ellenzéki képviselők köré-
ben, hogy a Norvág államtanácsot a királyhoz inté-
zett felterjesztéseért,  s általában Svédországtól való 
teljes különválásért, üdvözöljék. Eddig hir szerint 
harminczan irták alá az üdvözlő levelet. 

A vezérek nem helyeslik a mozgalmat. 

Kiadja ; Bectek D. Fia könyvnyomdája 



Szölölugast 
iiltessünK minden ház mellé $s H^t|einl(ben 

föld-  éj 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 ér-
ben terem. 

Erre azonban nem minden szőlőfaj  alkalmas, (bár mind 
kuszó természetű) mert nagyobbrésze 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 édeB szőlőkkel. 

A fajok  ismertetésére vonatkozó, színes fénynyomatu 
katalógus bárkinek ingyen és bérmeutve 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. 

ErmeUéKi első szölöoltVánytelep tfagy-Kágya, 
Biharmegye 

A jWiihlc-fílc 
Chrysanthemumok 
virágzásuk idején általános fel-

tűnést keltenek. 
A Mühle-féle  Chrysanthemum-gyüjtemény a 
létező legszebb japáni remek fajokat  tartalmazza 
Chrysanthemum jegyzéke ingyen és bérmentve. 

JVtüWs <Árpád 
k e r t é s z e t i t e l e p e 
T e m e s v á r , A r p á d - t e l e p . 

Á R J E O Y Z K K 
minden hangszerről kivá-
vánatra ingyen és bér-
jfr̂ :  mentve küldetik. # # 

Első kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

legjobban! 
KI hő magyar vi l la-
mos erőre berende-
zett hangszergydr 

S t o w a s s e r 
királyi udvari hangszergyáros, hadsereg-szállító, 
a Rákóczi-tárogatóíés a hangfokozó  gerenda feltalálója 

I t l D l P E S T , I I . , I i á n c z h i d - u . 5 . 
A jánljaQdaját gyárában készült általánosan elismert 

- í i különleges (•peczialitáü) fa-,  réz-, fűvé  és vonós 
hangszereit,'ezimbalmokat stb. 
Legnagyobb raktár és gyár. 
JUgcdfl* 
JíangfoKozó  gerenda 
•okkal jobb, erőiebb és lágyabb hangi 

3. 4, 6, 6 forinttól  feljebb  a legjobb 
felszerel  éaben. 

által bármely 
vagy gordonka 

'jobb,' erőiebF és lágyabb hangot nyer (biztos 
siker); hegedűbe javítással 4 frt. 
I I«» iUAMi l / í l / legjobb, erős, elpusztíthatatlan 
p a r m o n i l i a i i hangokkal, 2.50, 3, 4, 5 forinttól 
feljebb.  Kfllénlegés  ,aczélhangu hangversenyharmoni-
kák, saját minták. 

rózsafából  ujezüst bil-
lentyűvel és iskolával 
30.— forinttól  feljebb 

világhirtt legjobb gyárt-
mány, 65 forinttól  feljebb 

Tárogató 
#armnniumoK, 
7aha1/3i>aIs t e l j e s f e l s z e r e l é s e  előnyös 
4 « n K I \ O r 0 l \ feltételek  mollett, jutányos ár-
ban, elismert jó minőség, a hadsereg és a legtöbb 
katonai zenekaroknak szállítója vagyok. 

M á s o K 
tányos árban < 

AftELENKOMEGJOBB TETOFEDESí ANYAGA 

az összes hangszereken, kúlönlo-

Sis szakszerű pontossággal, ju. 

« 
myos árban es> közöltetnek. 

Kezesség minden egyes 
= hangszernél 

Kivitel nagyban és 
k ics inyben 
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Budapesti 

JiarisnyaHirály 
ajánlja dús 

raktárát 
női, férfi  és gyer-
mekharisnyákba 

eredeti 
gyári árban. 
12 pár megrende-
lésnél bérmentve, 
harisnyafejelések 
elvállaltatnak — 
Árjegyzék kívá-
natra ingyen. — 

Budapesti harisnyaHiráty 
íó'raKtár V., Fürdó'-u. 1/a. 

m m 

Csak 5 korona 
41/ i kiló (körülbelől 50 darab) kevéssé megsérült 

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 H 13. S Á N D O R 

B u d a p e s t , VIII. ker., Bezerédy-utcza 3.szám. 

Az Agrár Takarékpénztár 
Részvénytársaság 

Székelyudvarhelyi fiókintézete 
elfogad takarékbetéteket 

4 ( n é g y ) s z á z a l é k k a m a t m e l l e t t . 
A betéteket a betétel napjától a kivét napjáig 

kamatoztatja. 

FenySfa eladási hirdetmény. 
A zetelaki községi iskola (Udvarhelyvármegye) tulajdonát képező erdőből a 

96742/1902. szám alatt jóváhagyott üzem átvizsgálási munkálat szerint előirt 5. osztag-
ból az 1902 — 1906. évekre esedékes eladásra kijelölt 15.4 k. hold vágás területen a 8. 
cm. mellmagasságban mért átmérőn felül  levő luezfenyő  fakészlete  mely 787 m3 fürész-
árura és 1196 m3 épületifára  becsültetett, Zetelaka község házánál 1905. évi junius hó 
30-án délelőtt 9 órakor tartandó, zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árveré-
sen a legtöbbet Ígérőnek el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 5385 (ötezerháromszáznyolezvanöt) korona, bánatpénz ennek 10°/o-a,-
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Részletes becslési és árverési feltételek  a korondi m. kir. járási erdőgondnokság-

nál Székelyudvarhelyen és alólirottnál megtekinthetők. 
Zetelaka, 1905. évi junius hó 8-án. 

Biró Mihály, 
iskolaszéki elnök. 

Elsőrendű gyártmány! Tömör kivitelt 
Kedvező fizetési  feltételek!  Legmesszebbmenő szavatosság! 

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

Osers és H&uer motor-gyáriraktára 
BUDAPEST, VI., Püdmaniczky-utcza 18. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Kitűnő ntinösígii is legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PORTUND CEMENTGYÁR 
Izsóban 5z$H«lyttiVarliclytt Kapható Rösler í$ Gábor uradnál. 


