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Probléma. 
8z.-udvarhely, febr. 12. 

Szabad-e komolyan venni a jelszót, amely 
alatt a parlamenti harcz folyt és amelyre készülnek? 
A magyar nyelvjoga! Micsoda tusák, minő hadjá-
ratok, mily mészárlás, üldözés, hazátlan számkive-
tés, börtönés akasztófa, mi minden rémség tölti meg 
a magyar históriát mindazért, amit ez az egy: a 
magyar nemzeti nyelv joga kifejez ! Bocskay és 
Bethlen, Széchenyi, Kossuth és Deák, az aradi 
és az ujépületbeli vértanuk, az eperjesi hóhér-
ság, — mind ezért küzdött, ezért folyt. S a 
mit tenger életáldozat, nemzeti nagyságban ra-
gyogó hősök, iszonyú szenvedés és elnyomás ki 
nem tudott vivni, — ezt a kisebbség obstruk-
cziója fogja nekünk megszerezni kardcsapás nél-
kül? Van férfiú, aki ezt hiszi? Férfiak obstruk-
cziója, a kik arra biztatják a hatóságokat, hogy 
tiltsák meg az exlexben az önkéntes adófizetés 
elfogadását, de akik között talán öt sincsen a 
ki fel ne venné exlex-napidiját, amelyet termé-
szetesen csak törvénytelenül befizetett adóból 
képes most az ország fizetni. Végzetes dolog ez 
Ha a közönségnek nem gondolkozó és tudatlan 
részével sikerül elhitetni, hogy ez a vállalkozás 
csakugyan hazafias cselekedet, hogy a nemzet 
üdvét csak ugy lehet előmozditani, ha a köz-
kormányzatot megakasztjuk, a törvényhozás gé-
pezetét megbontjuk és tehetetlenné tesszük, — 
akkor köztudatába oly romboló érzést oltottunk 
be, amelynek kártékony továbbmunkálását meg-
akasztani többé nem áll a hatalmunkban. A 
társadalom munkás és rendes része óhajtva 
fogja óhajtani azt, aki bármi áron ebből az al-
kotmányos auarkiából kimentse A hatalom jo-
got fog belőle meríteni minden merényletre al-
kotmányunk és szabadságunk ellen, mert a sza-
badság, a rend, a megélhetés föltételeinek biz-
tosítása és megvédése nevében fog ránk jöuni. 
Dicsérni is fogja az alkotmányt, de egyszers-
mind föl fogja panaszolni, hogy nem tudunk 
vele élni, mert az alkotmány is nem arra való, 
hogy anarkiát teremtsen, hanem arra, hogy 
maga-magát kormányozza s törvényes rendjét 
fönntartsa vele a nemzet. 

Mi a parlamenti békében nem hiszünk, 
sőt egy oly béke tartóssága iránt sincsen bizo-
dalmunk, amely esetleg, valamely ujabb enged-
mény árán, az úgynevezett harczos párt lesze-
relésével jönne létre. Ez a képviselőház annyira 
demoralizálva van, olyan hitetlen és oly laza 
politikai erkölcsű, hogy hipnotizálja és félénk 
tehetetlenségbe dönti a legkisebb akarat, amely 
merészen ráförmed. Egy hosszú, vétkes mult és 
egy iszonyúan erkölcstelen, taktikus politika 
vitte idáig. Az a politika, amelyre nézve nem 
létezett komoly kérdés, csak a hatalom megtar-
tásának kérdése ; az a politika, amely évtizede-
ken leszavazta Irányi egyházpolitikáját, egyszer 
aztán napirendre tűzte a zsidók és keresztéuyek 
közti házasságot és végül egyedül üdvözítőnek 
proklamálta és keresztülhajtotta mégis az — 
Irányi politikáját, de cŝ k akkor, a mikor Ap-

ponyi nemzeti politikája félelmesen kezdett 
erősödni. 

Két harezoló fél van, a kettő közül egyik 
győz. Tegyük föl, hogy az obstrukezió. Mit je-
lent az obstrukezió győzelme? Tisza István 
bukását Mert ez a győzelem csak annyiban az, 
hogy a trón elveszti azt a bizodalmát, amely 
neki Tisza István kinevezését sugalta, tehát el-
ejti Tisza Istvánt Mi, vagy ki jön azután, az 
a győztes obstrukcziótól teljesen független. Ez 
csak a harmadik személyváltozás lesz és semmi 
egyéb Bárki jön, a szélsóbaloldal újra az előtt 
a kérdés előtt áll, obstruáljon-e tovább, vagy sem. 

Mi lesz azonban, ha nem az obstrukezió 
győz, hanem Tisza István ? A kormánynak ily 
győzelemre, természetesen csak az esetben van 
kilátása, ha az obstrukezió erőszakosságával 
szembe szegezi a hatalom erőszakosságát 

Emeljünk ki itt közbevetőleg egy igazsá-
got. Vannak a világon dolgok, amelyek a rend, 
a törvény, a szabály vagy a konvenczió kere-
tében lehetetlenek, de mindazonáltal életszükség, 
hogy megtartassanak, ha megvannak, vagy léte-
sitessenek, ha nincsenek meg. Ilyen dolognak 
tartja — ismerjük el Lojálisán, — mindkét küzdő 
fél a maga igazságát, amelyért harezba ment. 
Az obstrukezió a magyar nyelv jogát, amely 
szerintünk kétségtelen, természetes és semmiért 
a világon föl nem adható; melynek azonban 
megvalósitását, de sőt a kivánatos terjedelmű 
elismerését is, — súlyos akadályok hátráltatják. 
Némelyek szerint áthághatatlanok, az obstruk-
ezió szerint nem lehetetlenek. Az agyonbeszélés 
küzdelmét e jogért oly szentnek, oly főbenjáró-
nak tartja, hogy gondtalan üzi érte a legképte-
lenebb visszaélést a házszabályokkal, lelkifurda-
lás nélkül akasztja meg, sőt viszi ad abszurdum 
a törvényhozást, dönti törvénytelen állapotba a 
kormányzást és provokálja félelem nélkül a 
hatalmat. 

Ellenfelének, Tisza Istvánnak igazsága pe-
dig ez: meg nem valósitható, — legalább egy-
előre meg nem valósitható ideálokért nem sza-
bad a törvényhozás rendjét megbontani, nem 
szabad munkájában megakasztva kompromittálni, 
nevetségessé tenni és rendeltetésétől elvonva, 
megrenditeni á parlamentarizmusba és az alkot-
mányosságba vetett hitet fönt és lent egyaránt : 
nem szabad a közkormányzatot megakasztani, a 
hatalmat törvénytelenségre kényszeriteni, mert 
exlexben is csak felelős a közállapotokért; nem 
szabad az ország pénzügyi hitelét koczkáztatni, 
nem szabad a katonai erőt meggyöngíteni s bi-
zonytalanná tenni esetleg az ország külső és 
belső védelmét és igy tovább. És ha mégis mind-
ezt megteszi egy erőszakos kisebbség, akkor a 
hatalomnak kötelessége vele szembeszállni, saját 
felelősségére ezt a veszedelmes játékot lehetet-
lenné tenni és ebben magát nem gátoltatni ház-
szabály tilalmával sem. 

Ebből látszik, milyen rémes koczkázattal 
jár ez a harcz, mely közéletünkben rombol. 

Belföld. 
— A katonai reformok.  — 

Budapest, febr. 12. 
Azok a várakozások, a melyeket a kormány a 

delegáczió tárgyalásaihoz fűzött volt, teljes mérték-
ben beváltak. Ezt be kell vallania minden elfogulat-
lanul gondolkozó magyar embernek. Pitreich hadügy-
miniszter és Tisza miniszterelnök a delegáczió had-
ügyi albizottságában elmondott beszédei, a .katonai 
nevelő intézetek közzétett tanterve olyan dokumen-
tumok e tény mellett, a mely dokumentumoknak 
sem súlyát, sem mpggyőzö erejét tagadni nem lehet. 
Elégtétellel fiüszirozzuk, hogy nem volt még közös 
hadügyminiszter, a kinek fejtegetéseiből a magyarság 
és anoak törekvései iránt annyi rokonszenv, sőt 
szeretet sugárzott volna ki, mint Pitreich hadügy-
miniszter fejtegetéseiből. De a tóousnak nem marad 
mögötte megnyugtatás szempontjából a lényeg, a 
tartalom sem. Most már nyugodt lélekkel konkludál-
hatunk oda, hogy a Tisza gróf által kilátásba helye-
zett és a józan, higgadtan gondolkodó magyar poli-
tikusok által is megvalósitandóknak itélt katonai 
reformok biztosítottaknak tekinthetők. És ez nem 
merő frázis. Olvassa el bárki is a katonai nevelő-
intézeteknek már ez év októberétől kezdve fokozatosan 
életbeléptetendő tantervét; meg fogja találni benne 
a katonai nevelés magyar szellemű reformjának tel-
jes megvalósulását. Az általános műveltséghez tartozó 
tárgyakban a fiatalságot magyarul fogják oktatni a 
nevelőintézetek valamennyi kategóriájában alreál-
iskolákban, főreáliskolákban, gyalogsági, lovassági és 
tüzérségi hadapródiskolákban magyarul fog folyni az 
oktatás jó része. A magyar órák száma helylyel-közel 
teljesen el is éri a németnyelvi oktatás óraszámát. 
És p?dig nemcsak a Magyarországon elhelyezett 
katonai nevelőintézetekben. Lovasbági és tüzérségi 
kadétiskola Magyarországon nincs egyetlen egy sem. 
Valamennyi osztrák területen van. És ennek daczára 
mindenki, a ki ez intézetekben tanulni akar, az 
általános műveltséghez tartozó tárgyakat kénytelen 
lesz magyarul tanulni. Kérdezzük, vájjon nem mon-
dotta-e joggal Titza gróf, hogy itt a kormány még a 
9-es bizottság programmjánál is többet valósított 
meg? És kérdezzük,vájjon tizennégy hónappal ezelőtt, 
a küzdelem kezdetén, remélhette-e valaki, hogy 
ennyit elérünk ? 

A diadalmas csata kivivatott. Most már nyuga-
lomra van szüksége az országnak. A fegyvereket le 
kell rakni gúlákba, kezdődjék a munka. És nem is 
hiszszük, hogy másképen legyen. Magában a dele-
gáczióban, közvetlenül volt alkalmunk a hangulatot 
megismerni. Hiszen akadnak, a kik többet óhajtnak. 
Rálicitálni mindenre lehet — jegyezte meg a kormány-
elnök. De nyomát se láttuk valami olyan elkeseredés-
nek, mely egy rendkívüli küzdelem továbbfolytatását 
indokolná. 

Tisza István gróf megmondotta, hogy el van rá 
szánva a harcz felvételére, ha erre rákényszerítik. 
Embere is a szavának. De hozzátette azt is, hogy a 
normális állapotokhoz való visszatérés az ő személyé-
ben erős bátorításra fog találni. 

Szilárd meggyőződésünk, hogy a politikai hely-
zet ez utóbbi irányban fog tovább fejlődni. Bajosan 
hiszszük, hogy csalódtunk volna. 

Politikai jegyzetek 
Budapest, február 12. 

A helyzet súlypontja most Bécsbeu van, 
ahol a delegáczió javában tanácskozik. A leg-
nagyobb jelentőségű ülése a delegáczió hadügyi 
albizottságának kedden volt, amikor Pitreich 
hadügyminiszter hosszabb beszédet mondott a 
hadsereg kérdéséről. 
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Pitreicb minden részletre kiterjeszkedve, 
adta elő nézeteit, majd pedig összefoglalta a 
magyar katonai követelésekre vonatkozó refor-
mokat, amelyek teljesen megegyeznek a kormány 
programmjával, s amelyek pontozatokba foglalva 
— jelvényeken és katonai perrendtartáson kivül, 
minthogy ez a két kérdés még tárgyalás alatt 
áll — a következők: 

1. A közös katonai hatóságok a magyar 
hatóságokkal minden ügyben magyarul leveleznek. 

2. A katonai csapatok elhelyezésére szol-
gáló kincstári épületek fölirása Magyarországon 
a magyar és német, a városok vagy megyék 
tulajdonát képező, s a közös hadsereg által 
használt épületeken csak magyar felirás lesz. 

3. A katonai alapitványok közül magyar 
fiuk számára szolgáljon annyi, hogy a sorezre-
dekbeu minden megüresedő tiszti állást magyar 
honosokkal lehessen betölteni. 

4. A magyarországi hadapród- és főreál-
iskolákban a heti tanításnak legalább fele ma-
gyarul történik. 

5. A magyarországi alreáliskolákban be-
hozzák a fokozatos magyar nyelvi oktatást,. 

6. A tüzér- és lovassági iskolákban lévő 
parallel tanfolyamokon a magyar nyelvnek ugyan-
oly mértékben engednek tért, mint a magyar-
országi közös hadapród iskolákban. 

7. A magyar honosságú tiszteket vissza-
helyezik magyarországi ezredekhez. 

* 

A politikai helyzetben kétség kivül jelentős 
fordulat állott be, a hadügyminiszter felszólalása 
és kijelentései után. A budapesti pártkörökben 
megint mozgalmas az élet s főleg az ellenzéki 
politikusok tanyáin kezdenek mozgolódni. A fia-
talság újból előveszi egyetlen harczi szerszámát: 
a nagyitó üveget, a melyen keresztül nagyobb 
megerőltetés nélkül is láthat sérelmeket és éles 
ellentéteket. Az ellentétek állítólag Tisza István 
katonai programmja és Pitreich lovag nyilatko-
zatai között találhatók meg. Polonyi Géza is 
erősen figyeli az úgynevezett ellentéteket s már 
kijelentette, hogy föl fog szólalni ezek miatt a 
képviselőházban. 

A való igazság pedig az, hogy Pitreich 
semmiben sem tért el a Tisza István gróf prog-
rammjától s hogy az ellentétek keresgélése és 
szándékos kikutatása olyan bonyodalmakhoz ve-
zethet, a melyeket a különben is mélyen sújtott 
nemzet alig tudna már elviselni. 

Nagyon érdekes az, a mit egyik politiku-
sunk mondott azokról a készülő félben lévő ellen-
tétekről, a melyeket szándékosan termelnek mos-
tanában. 

— A politikai csatatér egyik jellemző sa-
játsága — úgymond — az volt, hogy mikor 
nem volt együtt a képviselőház s hiányzott egy-
két napig a szórakoztató szenzáczió, azonnal 
megindult a keresgélés valamely nagy félreértés 
után, hogy ha már a parlament nem szórakoz-
tatja az embereket, legalább a privát félreérté-
sekben legyen az embereknek egy kis mulatsága, 
így van most is. Az ellenzéki ifjúság szándéko-
san keresi az alkalmat a félreértések megterem-
téséhez, hogy ilyen módon jusson szerephez. A 
helyett, hogy összefognánk érdekeink győzelemre 
juttatása érdekében, fölülünk ezeknek a tréfa-
csinálóknak. 

Ebben a megfigyelésben végtelen sok igaz-
ság van, s az objektív s jóhiszemű historikus, 
aki egykor megfogja irni a hadsereg dolgaiért 
folytatott politikai harcz történetét, ezt a szem-
pontot nem fogja elhanyagolh tni. 

* 

Bécsben azonban tényleg van fordulat a 
helyzetben. A harcz Körber és Tisza közt meg-
kezdődött. Sokan, a kik mélyebben néznek a 
dolgok rejtekébe, azt mondják, hogy ez a küz-
delem egy nagy, alig sejtett átalakuláshoz fog 
vezetni. Itt nem két miniszterelnök harczárói 
van szó, hanem két rezsim elkeseredett küzdelme 
indul meg. 

Ám, ki törődik a néppárték táborában 
ezekkel a készülő dolgokkal ? Ki gondolkozik ott 
ugy, hogy soha Magyarországnak nem volt ösz-
szetartásra nagyobb szüksége, mint most ? Az ő 
szemük előtt csak egy czél van: megbuktatni 
Tisza Istvánt. Azt a Tisza Istvánt, aki bátran 
és erélyesen áll most is a csatasorban, s a ki 

csakugyan hősies erélylyel veszi föl az eléje do-
bott keztyüt, ha nem is keres ellentéteket ott, 
a hol de factio nincsenek. 

* 

Az első ágyúlövés iromár eldördült a messze 
Kelet vizén és a borulat odaföut erősebb lett, 
és a békés reménység halováuy derengése he-
lyett immár fenyegetések villámai czikáznak. A 
mikádó és a czár nem tárgyal tovább egymással, 
képviselőiket kölcsönösen visszahívták, a diplo-
mácziai érintkezés a két ország közt megszakadt, 
s most már javában dul a háború Japán és 
Oroszország közt. Ez a nagy háború most a 
beszélgetés és a vitatkozás témája mindenütt, 
az is lesz egészen addig, mig a viaskodás tar-
tani fog és az egyik fél a másikon diadalt nem 
vesz. Ez nagyon természetes is, mert nagy dolog 
a háború, most még nagyobb, mint régente volt 
és az emberek teljesen tisztában vannak már, 
hogy mit jelent az, ha a nemzetek az utolsó 
eszközökhöz nyúlnak és erőiket fegyverek élén 
mérik össze egymással. 

Borzasztó felelősség terhe nehezedik arra, 
aki egy népet háborúba visz. A fejedelmeknek 
ezen a jogán nincs mit irigyelni. A terhét érzik 
is és látni való az a nagy igyekezet, a melylyel 
ezt a nagy felelősséget egymásra hárítani, vagy 
— népeikkel megosztani igyekeznek. 

Hogy mi az orosz-japán háború oka, azt 
a hosszú feleselés, a mely megelőzte, odatárta 
már a világ szeme és megítélése elé. A népek 
ilyen összetűzésében a világ előtt azé az igazság, 
a ki a maga elhatározása mögött jogos érdekei-
nek nagyobb tömegére mutathat rá. Annyi bi-
zonyos, hogy ilyen argumentuma Japánnak van 
'öbb, amelynek a torka körül markolász az orosz 
telhetetlenség és azzal fenyegeti, hogy a száraz 
földet magának kaparintsa meg: a szép sziget-
országot a tenger foglyává teszi. Japán tehát, 
ha támad is, védelmi harczot folytat, azért haj-
lik feléje a szemlélő nemzetek rokonszenve és 
kívánja diadalát. 

Rendszeres életmód. 
Székelyudvarhely, febr. 12-

A társadalmi gazgasági életnek klasszikus ku-
tatói és az epigonok, sőt azok is, akiknek volt bá-
torságuk uj ösvényeket törni, úgyszólván mind csak 
termelés, forgalom és jövedelem, vagyonmegosztás 
jelenségeit vizsgálták. Alig egy-kettő akadt köztük, 
aki megsejté a negyedik nagy jelenségkör óriási fon-
tosságát. Ezek közeledtek a. jövendő fejlődéshez, mert 
a társadalmi gazdaságtan elmélete és a gazdaságpo-
litika ujabb frázisát jeUemző vonások közül egyik 
legmarkánsabb éppen az lesz, hogy a fogyasztás je-
lenségei és politikája kutatására és kifejtésére törek-
szik és a másik hárum jelenségkört is részben en-
nek szempontjából* fogja vizsgálni. 

Csodálatos tünet, hogy eddi g a társadalmi gaz-
dasági élet e nagy területét oly annyira elhanyagol-
ták, holott valamer nyi gazdasági életjelenség közül 
éppen a fogyasztás köréből valók állanak legköze-
lebbi kapcsolatban az emberhez. Hiszen az ősember 
primitív kőszerszf mmal és mai nap bámulatos gép-
óriásokkal, faeké vei vagy négyes gőzekével mind csak 
azért törekszik javakat előállít,ani és a forgalom ösz-
szes tünetei s a jövedelemmegoszlás jelenségei mind 
csak amaz igyekezet szülöttei, hogy az ember ter-
mészetes hiányérzetét eloszlassa, szükségletét kielé-
gítse: fogyasszon. E törekvés iiiindvégig természeti 
jelenségek fc emberi tudatos tevékenységek kapcso-
lata és ma már tudjuk, hogy a fogyasztás sem ke-
vésbbé gazdasági és nem inkább természeti jellegű, 
mint a hozzávezető termelés, for galom és megoszlás. 
De hogy ennek megértése csak legújabb időkben si-
került, annak természetes okait már ismerjük; de 
nem azok fejtegetési' czélunk jelenleg. A fogyasztás 
Fok jelenségéből egy általánosnak: az életmódnak 
néhány főbb vonását akarom it t előtárni a rendsze-
resség szempontjából. 

Aki nem parazitamódon él, :annak lehetetlen gaz-
dasági tevékenység nélkül élni. Gi izdasági tevékenység 
pedig sikerre számot sem tarth at, ha nem rend?ze 
res. A termelés, forgalom hm tásos vagy dilettáus 
eszközlői, ha másképp nem, saj, át keserves kárukon 
tanulják ismerni ez alaptörvényt . Csakugyan a gaz-
dasági tevékenység ez irányai ban a rendszeresség 
elég kielégítő. 

De a fogyasztában ? t Ea is csak olyan gazda-

sági élettevékenység, rendszeresség nélkül ez is a 
romlás útjára jut. 

Nézzünk szét magunk körül. Sőt jobb lesz: 
nézzük tulajdon viszonyainkat. Rendszeres e az élet-
módunk?! Nem. Valóságos fehérholló az olyan em-
ber, aki nemcsak szerző gazdálkodását, de fogyasztó 
gazdálkodását is rendszeresen tudja vezetni. 

A fogyasztás jelenségeinek tudományos vizsgá-
lata közben szükségem lenne úgynevezett háztartási 
büdzsetekre. És megdöbbenve tapasztaltam, hogy a 
magyar embernek nemhogy az életmódjára vonatkozó 
előzetes számitásai, följegyzései, majd számadásai 
nincsenek, de még az ehhez való érzéke is mintha 
megtompult volna. Külföldön a kutatók számára 
tömérdek ilyen anyag áll rendelkezésre, a német, az 
angol, sőt a könnyelműnek hirdetett franczia égési 
természetesnek találja, hogy fogyasztó gazdálkodását 
is igy rendszeresen vezesse. És régen nálunk is ugy 
volt. Régi följegyzések tanúskodnak erről. 

De ma a magyar ember életmódja a legnagyobb 
rendetlenséget mutatja, még azoknál is, akik szerző 
gazdálkodásukban rendszeresek. 

Ha azt kérdeztem egyik embertől szokott-e 
előre tervet készíteni, hogy a várható jövedelméből 
mennyit költhet lakásra, táplálékra, fűtésre, ruhára, 
szórakozásra stb stb. azt felelte : nincsen ideje olyan 
ostobaságokra. Tovább mentem, ez nem volt intelli-
gens ember. A másik, az intelligens, azt mondta, 
sohse tudja ő, mi a jövedelme, mi a kiadása, elég, 
ha váltólejárati napokat tart emlékezetében. így to 
vább. Hiába magyarrázzuk, hogy az a kevés fárad-
ság, amivel előre mérlegeli az ember bevételeit és 
kiadásait és az a türelem, hogy azokról folytonos 
számadást vezessen, és igy rendszeresen éljen, való-
ságos örökforrása lesz az áldásnak 1 Tekintetes Ma-
gyarország boldog fiainak nincsen áldásra szükségük, 
nekik nem kell. Élnek, mint az ég madarai, napról-
napra, a holnappal ki törődjék? Aki hátul marad, 
húzza be az ajtót. Dicső frivolság ez a te országod. 

Hanem aztán, ha minden kisebb váratlan for-
dulat is meginogtatja gazdaságukat, mikor sokszor 
csak a tulajdon viszonyaik nem ismerése, az előre 
nem látás miatt hanyattbomlok omlik össze, amit 
éveken át építettek, akkor hangos az ég kétségbe 
esett panasztól. Akkor mindtwki hibás, csak önma-
gukban nem keresik az okot soha. 

Pedig lenne itt-ott jópélda mégis. Ismerek egy 
tanárt (azért választom ily társadalmi osztályból a 
példámat, mert itt a szerző gazdálkodás inkább sza-
bott körű és igy az eredmény, a siker annál feltű-
nőbben a fogyasztógazdálkodás rendszeressége javára 
irható!) ez szegény fiatalember volt, mikor családot 
alapított, nem kapott vagyont, sorsjegyen vagy bör-
zén sem kereste a szerencsét, hanem — rendszere-
sen élt. Nem volt fösvény, de mindenkor tisztában 
volt bevételei és kiadásai arányáról; olyan rendet 
tartott, ugy vezette számadásait (pedig nagy tudo-
mányszerető ember, mégis rá tudott érni), hogy ma 
is fölmutathatja például, tíz év előtt május hónapban 
mit költött és mire. Hát persze, mindenki nevette 
miatta. Most pedig ö nevetheti a nevetőket, mivel-
hogy azok nagyobb jövedelem mellett sem éltek jobb 
módban, gyakran szükséget is láttak, most se vitték 
többre, ő pedig ?zép vagyont gyűjtött, leányát jól 
férjhez adta vagy adja és a maga házában nyugod-
tan várja az öregség napjait. 

De persze ilyen életmód mellett nem lehetne 
fönn az ernyő ott is, ahol kas nincs. Mert ez a mi 
szent jeligénk, tekintetes Hazám! Nálunk nem arra 
törekednek, hogy jól éljenek, hanem: hogy lássák, 
hogy jól élnek. Elszomorító példáit látom mindennap, 
hogy valamennyi társadalmi rétegünkben mennyire 
pusztít ez a könnyelműség, tfiz a látszatot vadászó 
életmód persze soha sem adhat szilárd alapot nyu-
godt, megelégedett életre. És soha sem adhat szilárd 
alapot erős társadalmi erős állami élet kifejlődésére. 
Ingó talajon folyton vibráló lesz a fejlődés vonala. 
És ezáltal kapcsolódik be ez a teljesen magánjellegű-
nek látszó kérdés a magasabbrendü érdekek körébe. 

Nálunk mindennek megértetését, megtanítását 
ma még az iskolától várják. Az iskoláknak kellene 
az embereket a való élettel közelebbi kapcsolatban 
álló ismeretekre vezetni, mint a hogy ma teszik. 
Mondottam, csak a parazitán ik nincs gazdasági te-
vékenysége. Azért mégis, leszámítva egynéhány szak-
iskolánkat és felsőbb oktatásunk egy két irányát, 
az iskolákat végzettek a gazdaságtant és rokon tu-
dományait legfidebb hirből ismerik. Pedig ha közép-
iskoláinkban nem terjengős elméletben, de markáns 
főbb vonásokban elébük tárnák annak igazságait, 
később a magán, társadalmi és állami nexusokban 
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Dem volnának olyan gyámoltalanok vagy könnyel-
műek. De persze a helyett az egyik irány klasszikus, 
másik irány a matematikai felhők után kapkod, nem 
ismeri a mai életet és nem tud számolni vele. De 
kell látnunk, hogy a mai iskoláktól nincs mit várni 
ilyen dolgokban. Hanem sokat tehetnek ebben a te-
kiutetben az úgynevezett szabadiskolák, ismeretter-
jesztő előadások felnőttek számára. Örömmel jegyez-
hetjük fel, hogy ily intézmények már nemcsak a 
fővárosban, de szerte a vidéken (Debreczen, Pozsony, 
Nag)váradon és itt minálunk is,) mind több helyen 
keletkeznek. De szomorúan látjuk, hogy a társadalmi, 
gazdasági ismereteket, legalább eddig, ezek is elha-
nyagolták, holott legközvetlenebb hatásuk lehetne e 
téreken, rábeszélő tanításuk, példamutatásuk, irány-
adásuk az alsóbb osztályok életmódjának rendszere-
sebbé tételére sokat tehet. Ugyanottan nagy mérték-
ben kimutatható már eddig is, ezután még foko-
zódni fog: a szövetkezeti mozgalom hasonló hatása. 

Vajamennyire talán még is sikerülni fog uj 
útra terelni az embereket, ha belátják, hogy mai 
életmódjuk a pusztulás utja, és ha tapasztalják, pél-
dákon látják, hogy a rendszeres életmód pedig: a 
boldogulás utja. D r . 

A városház ügye. 
Sz.-udvarhely, febr. 13. 

Nesze neked Székelyudvarhely. Sajnos, de való, 
hogy ily czimen már-már állandó rovatot kell nyi-
tanuuk lapunkban. A városi képviselőtestület által 
hozott és a törvényhatóság által jóváhagyott határo-
zatok isten tudja miért, fenn a minisztériumban gyak-
ran ellenszenvvel találkoznak. Még élénk emléke-
zetünkben áll a községi iskola államosítása ügyében 
kelt visszautasító határozat, amely talán egyszers-
mindenkorra kizárta azt, hogy e szegény város köz-
ségi iskoláját az állam vegye át, s most, íme, már 
egy ujabb olyan megsemmisítő határozatról értesü-
lünk, amelyre a képviselőtestület, miután azt a tör 
vényhatóság is jóváhagyta, távolról sem számított. 
Székelyudvarhely város képviselőtestülete még 1902. 
év november hó folyamán tartott közgyűlésében, 
hosszas vajúdás, kísérletezés és felebbezés után ki-
mondotta, hogy a városházat a meglévő és pálya-
díjjal kitüntetett terv szerint, azonban a diszterem 
elhagyásával, a piacztéren e czélra mintegy 19 ezer 
forinttal megvásárolt telken 50 ezer frt költséggel 
felépítteti, s utasította a közgyűlés a tanácsot, hogy 
ilyen értelemben az építkezésre hirdessen pályázatot. 
Az építkezés költsége tekintetében ugy határozott a 
közgyűlés, hogy arra amortizácziós kölcsönt vesz fel, 
még pediglen oly módon, hogy az évi kamat és tör-
lesztésben fizetendő 5000 kor. fedezetéül a jelenlegi 
hivatalos helyiség bére fog szolgálni, tehát a pol-
gárság minden megterheltetése nélkül lesz elérve az, 
hogy a városi hivatal egy, ha nem is teljesen mo-
dern, de mindenesetre az elemi követelményeknek 
megfelelő épületben lesz tlhelyezhető. A képviselő-
testület ezen határozatát akkor sokan nem fogadtuk 
teljes megnyugvással azon okból, hogy a redoute," 
/Uetve közgyűlési termet elejtették, s így ez uj épü-
let hiányos lesz, szonban, hogy ez ügy már hosszú 
évek óta kisért és hogy végrevalahára megoldást 
nyerjen, * közgyűlés 2 szó ellenében az indítványt 
elfogadta. A határozatot, mint a 2 ellenszavazatból 
következtetni lehetett, megfelebbezték, azonban a vár-
megye törvényhatósága 1903. évi ápril. 6-iki közgyű-
lésében a felebbezést elutasította. E határozatot most 
a miniszterhez felebbezték, s a miniszter annak he-
lyet adott és az előző határozatokat megsemmisítette. 
Az ez ügyben hozott min. határozat, mely a napok-
ban érkezett le, egész terjedelmében a következő : 

A mult év április hó 6-án tartott bizottsági 
közgyűlésében 36. szám alatt hozott határozatát, 
mellyel jóváhagyta Székely udvarhely város kép-
viselőtestületének 1902. november hó 14-én 91. 
szám alatt hozott azon határozatát, mely szerint 
kimondatott, hogy az uj városháza Pap Gyula és 
Gábori József műépítészek tervei szerint építtes-
sék fel, — Gyertyánffy Gábor közbetett felebbe-
zése alapján felülbírálván azt az alapjául szolgáló 
képviselőtestületi határozattal egyetemben felol-
dom ; mert a kereskedelemügyi miniszter ur szak-
véleményének meghallgatása után, arra a követ-
kező észleleteim merültek fel: 

l. A Pap Gyula és Gábori József műépítészek 
készítette eredeti tervre ragasztott és ifj. Galter 
János építész által tervezett, módosított elrende-
zés szerencsésnek nem mondható, mert azon eset-
ben, ha az utóbbi által tervezett helyiségek a 

szükségletet tényleg kielégítik, ugy, hogy az épü-
let későbbi kibővítése mellőzhető volna, akkor 
nem helyeselhető, hogy ezen szerényebb terjedelmű 
épület ily nagyobb szabású aláhajtóval, előcsar-
nokkal és főlépcsővel készüljön, mely csak oly 
nagyobb kiterjedésű épület keretébe való, mint a 
melyet Pap és Gábori terveztek volt. 

Ha pedig az épület későbbi kibővítésének szük-
sége mégis előállhat, ugy nem czélszerü a mellék-
lépcső elrendezése, mely a helyiségek kapcsolatát 
megszakítaná, továbbá az épület hátsó részében 
a Barát-utcza felé helyezett árnyékszékcsoport, 
mely a kibővítés útját állja, ugy, hogy kibővítés 
csakis ezen épületrészek lebontásával volna esz-
közölhető. 

A Gábori féle terv átdolgozása tehát mindkét 
esetben ajánlatosnak mutatkozik. 

2. A tervezett beosztás és az egyes helyiségek 
területére, valamint a felebbezésben erre vonatko-
zólag előadott körülményekre nézve nem nyilat-
kozom, egyrészt azért, mert a tervezet kellően 
méretezve nincsen, másrészt pedig azért, mert az 
iratokhoz nem csatoltatott a tervezési programm, 
vagy a helyiségek hiteles sziraségleti kimutatása, 
melyek nélkül a beosztás illetőleg a felebbezésben 
erre nézve kifejtett aggályok helyessége meg nem 
Ítélhető. 

» 

3. A tervezet szerkezeti szempontból sem bírál-
ható felül, mert a falak mérete, valamint meny-
nyezetek̂  szerkezete a tervezetben nincsenek fel-
tüntetve./ 

A beadott ríszletes költségvetést műszaki szem-
pontból át sem vizsgálhattam, és az építési költ-
séget ezen müvelet alapján meg nem állapíthattam. 

Mindezeknélfogva a szóban forgó tervezet sze-
rint a kérdéses városház felépítése nem engedé-
lyezhető és rendelem, hogy a rendelkezésre álló 
pénzösszeg figyelembe vételével a tényleges szük-
ségletnek megfelelő pontos és részletes tervezési 
programm állapitassék meg és ennek alapján a 
tervezet megfelelően módosittassék, illetve uj terve-
zet és részletes költségvetés készíttessék mely ujabb 
müvelet jóváhagyás végett hozzám felterjesztendő 
lesz. 

Miről a vármegye ai;~pánjának mult évi május 
hó 29-én fenti szám alatt kelt felterjesztése 
mellékleteinek visszazárása mellett, további eljárás 
végett értesítem 

Budapest, 1904. január hó 25. 
A miniszter meghagyásából: 

Butin Károly  sk. 
miniszteri o. tanácsos, 

így tehát a játékot a város képviselőtestülete 
kezdheti élűiről, ott, a hol ezelőtt kilencz évvel 
kezdette. Azonban hogy ez a moloch végre kielégítést 
nyerjen, az csak ugy lehetséges, ha a város képviselő-
testülete és a tanács egy akarattal azon lesznok, hogy 
a városháza ügyét, mert végtére is ezt tovább huzni-
halasztani lehetetlen, már a legközelebbi közgyűlésen 
tárgyalás alá veszik és oly módon oldják meg. hogy 
az építkezés már a jövő év tavaszán csakugyan meg-
kezdhető legyen. 

Újdonságok. 
Pz.-udvarhely, febr. 14. 

Adományok a Muzeum számára. A következő 
sorok közlésére kérettünk fel: Az alapítandó megjei 
muzeum gyűjteménye ujabban gyarapodott Barabás 
András árvaszéki elnök adományából 7 régi pénzzel 
s egy emlékéremmel, Boros Zsigmond adományából 
egy régi karddal és Leczner János adományából egy 
érdekes természetrajzi tárgygyal, mely adományokért 
az udvarhelyvármegyei muzeum-egylet nevében kö-
szönetet mondok. Csehély Adolf muzeumi igazgató. 

Személyi hir. Dorner  Béla gazdasági intéző, kit 
a földmivelésügyi miniszter a székelyföldi kirendelt-
ség udvarhelymegyei teendőivel bízott meg, váro-
sunkba érkezett és működésé., megkezdette. 

Egy hó közigazgatása. Udvarhelymegye közi-
gazgatási bizottsága 10-én tartotta folyó havi ülését 
Hollaki főispán elnöklésével. Tárgysorozat rendén 
elsőnek Damokos alispán tette meg jelentését. A tár-
gyalás alatt álló hó folyamán alispáni iktatóra érke-
zett 1004 drb., melyből 908 nyert elintézést. Egy 
évre érvényes útlevelet 174-et adtak ki. Megemlé-
kezett jelentésében a személyi változásokról is, mely 
szerint a Bencze Dénes szolgabíró, Barabás Dénes 
és Boér István Írnokok állása üresedésbe jött, s az 
oklándi szolgabírósághoz a főispán Tamás Péter v. 
joghallgatót szolgabírónak helyettesitette, mig Ger-
gely Dénest és Szabó Endrét közig, gyakornoknak 

kinevezte. — Barabás András árvaszéki elnök jelen-
téséből kitűnt, hogy a mult évről átjött elintézetle-
nül 177 ügydarab, juniusban iktatóra érkezett 1214, 
a melyekből 166 nem nyert elintézést. Dr. Lengyel 
József m. főorvos jelentette, hogy az egészségügyi 
állapot, a hevenyfertőző betegségektől eltekintve, ki-
elégítő volt. A hó folyamán a megye területén jár-
ványért hat községi iskola volt bezárva. A közkór-
házban 234 beteget ápoltak, kik közül a hó végé-
vel visszamaradt 86 férfi, 46 nő, A tanfelügyelő je-
lentését Dr. Keith  Ferencz aljegyző terjesztette elő. 
A mult év folyamán az állam 98 ezer kor. segélyben 
részesítette a falusi iskolákat, mig 5 iskolát állam-
segélykép taneszközökkel látott el. E jelentésnél 
Damokos alispán szóvá tette azon legutóbbi temetés-
nél tapasztalt esetet, mely szerint az apró gyerme-
keket, a rossz, vizes időjárás ellenére is kivezették, 
a mi által alapját vethetik egy járványnak, a mely 
a szegény, gyengén felruházott gyermekek közé köny-
nyen befészkelheti magát. Véleménye szerint a ke-
gyelet kifejezésének olyan módját kell megtalálni, 
a mely nem hordhatja magával az iskola bezárását. 
A bizottság a felszólalás alapján a tanfelügyelő utján 
fogja a megyei iskolák igazgatót erre figyelmeztetni. 
— Boediger  Gyula h pü. igazgató jelentette, hogy 
a tárgy, alatti hóban egyenesadóban 23937 kor., had-
mentességi díjban 153 kor., bélyegdij és illetékben 
19052 kor., fogyasztási és italadóban 56594 kor., 
dohányjövedékben 35479 kor. folyt be. — A kir. 
ügyészség jelentését Szabó István alügyész terjesz-
tette elő. Eszerint a központi és a két járásbirósági 
fogházában 5 vizsg és 115 elitéit fogoly volt letar-
tóztatva. Bejelentette, hogy a fogházfelügy. biz. a 
mult hó 14-ikén a fogházat megvizsgálta, s azt ki-
fogástalannak találta. — Diószeghy Samu kir. főmér-
nök jelentéséből kitűnt, hogy ugy az állami, mint a 
törvényhatósági útak jók voltak, közlekedési akadály 
nem fordult elő. — Zonda József állatorvos jelen-
tette, hogy az állategészségügyi állapot Erked lóál-
lományát kivéve, kedvező volt, ugyanyira, hogy jan. 
13-ikán az állatvásárok tartása megengedtetett. — 
A közgazdasági előadó jelentését ugyancsak Keith 
aljegyző terjesztette elő. Javasolja a jelentés, hogy 
e megyében kultur-mérnöki kirendeltség felállítását 
kérje a bizottság, hogy ez által a megye vízmosásai, 
szakadékai jobban orvosolhatók legyenek. A bizott-
ság e kérést noha annak megvalósításához nem füz 
nagy reményeket, az évi jelentésbe felvenni határozta. 
A tárgysorozat alig 30 pontból állott, s igy kora dé-
lelőtt letárgyalták. 

Az iparosok szabad lyceumán a mult vasárnap 
Szakáts Zoltán polgármester tartott igen érdekes elő-
adást a városokról.  Ismertette mindazon közszükséget 
képező dolgokat, melyek egy városnak legfőbb egész-
ségi és közbiztonsági intézményei ilyenek a jó rendőr-
ség, lakásügyek, vízvezeték,  csatornázás,  utcza-burkolás, 
köz- és mugán-világitás,  köztisztaság,  játékterek,  kije-
lölése, közsegélyre  szoruló szegényekről  való gondosko-
dás, a tűzbiztonság  fejlesztése,  s végezetül  a népneveiéi, 
ügyének rendezése.  Mindezen kívánalmak megvalósí-
tására természetesen sok péuz kell s ezen pénzt a 
városok a jelenlegi jövedelem forrásaiknak feláldo-
zása nélkül csak helyesen megkötött kölcsön-ügyle-
tekkel szerezhetik be a legkönnyebben. Az előadónak 
ezen, a mi viszonyainkat is magában foglaló, kivá-
lóan tartalmas felolvasását, mintegy 270 jelenlevő 
hallgatta végig és tette megbeszélés tárgyává az-
után is. Ez alkalommal Csergő  István, szavalta el igen 
hatásosan, ismeretlen szerzőnek „Kékkő"  cz. költe-
ményét, melynek végeztével a Szózatot énekelte el 
a lelkes hallgatóság. A jövő vasárnap Dr. Kovács 
Géza fog- és gyakorló orvos tart előadást. 

Az iskolaszók ülése. A városi iskolaszék f. hó 
10 én Szakáts Zoltán polgármester, elnök vezetése 
mellett ülésezett. Az iskolaszék tárgyalása rendén 
Gyerkes Mihály közs. tanítónak az V-ik osztály rend-
kívüli tanításáért 200 korona jutalmat szavazott meg, 
illetve hoz javaslatba a képviselőtestületnél. A köz-
ségi iskolánál Lázár József elhunytával megüresedett 
igazgatói teendők végzésével Gyerkes Miüály, a ta-
noncziskolai tanítással pedig Blájer Balázs tanítókat 
bizták m>g, s a pályázati határidőt folyó  hó 29-érc 
tűzték ki. Az elnök megnyitójában részvéttel emlé-
kezett meg Lázár József elhunytáról, s indítványára 
az ülés részvétét jegyzőkönyvileg örökítette meg. Az 
ülésen a tagok közül: Dr. Solymossy Lajos, Kovács 
Dániel, Jung-Cselce  Lajos, Hlatky  Miklós, Soó Gás-
pár, Molnár  Károly, tiöuczi Lajos, Solymossy Endre, 
Becsek Aladár, Vajda  Ferencz, Sándor  István gör. 
k. lelkész, Özv. Kassay Endréné, Dr. Kassay Albert, 
Szakács Gyula és Dózsa Jakab jelentek meg. 



A Nőegylet jelmez-estólye. Ragyogó farsangi 
köntösbe öltözködött a Budapest-szálló díszterme, 
hogy szerda estén hajlékot adjon Karneval herczeg-
nek és friss kedvű seregének. Amig künn a zuzmo-
rával, locs-pocscsal fedett utczákon a szomorú égő 
lámpák alatt didergő alak tűnt fel, ki legszánandóbb 
lelke ennek a fényes életnek, toprongyos leszakado-
zott ruháju gyermekek dideregtek a járókelők között 
s a hidegtől vörösre mart kezüket reszketve nyúj-
tották ki az alamizsna után: ott benn a teremben 
a csillárfényes ház forró levegője csapta meg az ér-
kezőt, a jókedv vert tanyát ott ez estére, akik ugy 
mulatva sem feledték el azt, hogy másoknak, az 
oda künn fázóknak is jusson egy csöpp abból, a 
melyből nekik talán ugy is sok jutott, s igy tortént 
aztán az, hogy daczára az egy koronás belépti díj-
nak ez estély maga csaknem 300 koronát juttatott 
a szegényeknek . . . Ragyogó, szép estély volt az a 
jelmezestély; városunk egész társasága összegyűlt 
ide; lehet csodát látni, lehet mulatni, de végered-
ményében azzal a czélzattal, hogy a szegények, árvák 
sorsán könnyítsen. Nyolcz órára már csaknem össze 
volt gyűlve az a közönség, amekkorát ez a terem még 
egy alkalommal sem fogadott magába. A vendégeket 
a két rendezőnő Dr. Kovácsy Albertné (spanyol nő) és 
Becsek Aladárné (pierrette jelmezben) fogadták. Mint-
egy 7U—60 jelmezes vonult be és vegyült el a ter-
met zsúfolásig megtöltő társaságban, melynek a meg-
telt páholyok élő koszorúként szolgáltak. Természe-
tesen megindultak a találgatások, a keresztkérdések, 
és dicséretére legyen mondva maszkjainknak a tüz-
probát pompásan állták ki. A sok félreértés, tréfa, 
a világposta egyképpen fokozta a hangulatot, s nem 
sokára konstatálva lett, hogy az est a farsang leg-
sikerültebb mulatsága. A Sándorkáék által előadott 
nyitány után Fersián  Erzsike igen sikerülten, nagy 
tetszéssel énekelt a Czigányból egy részletet, s hogy 
a dalt még jobban interpretálja, fényes czigányjel-
mezben lépett a színpadra. Majd Gál Jenő tanár 
egy fuzsitus muzsikus monológját adta elő általános 
derültséget keltve. Volt tombola is, ennek nyomán 
tenger jux-tárgy került a közönség kezeihez. Majd 
megkezdődött a táncz, mely a legjobb hangulatban 
a késő reggeli órákig tartott. A jelmezestély összes 
bevétele 422 kor. 47 fill. volt, melyből levonva a 
136 kor. 46 fill. kiadást 286 kor. 07 fill. tiszta jö-
vedelem maradt meg jótékonyczélra. Az estélyen fe-
lülfizettek: Szakács Károlyné 2 kor., özv. Török 
Pálné 1 kor., Sterba Ödön 2 kor., Dr. Válentsik 
Ferencz 6 kor., Dr. Lukácsfi István 9 kor., Cs. Szabó 
Kálmán 9 kor., N. N. 3 kor. Összesen: 32 kor. 

Gróf Haller János installácziója. Vármegyénk 
egykori tevékeny főispánját, Gróf Haller  Jánost, 
amint megírtuk, a király Háromszékvármegye főis-
pánjává kinevezte. Az uj főispánt e hó 23-ikán ik-
tatják be hivatalába Sepsiszentgyörgyön, melyre 
Udvarhely megye közönségét a következő meghívóval 
hívták meg: „Tekintetes Damokos alispán urnák. 
Vármegyénk főispánjává kinevezett id. Gróf Haller 
János urnák ünnepélyes beigtatása végett f. hó 23-án 
megtartandó közgyűlésre a vezetése alatti törvény-
hatóság részére szóló meghívót mellékelve, kartársi 
tisztelettel kérem Alispán urat, szíveskedjék f. hó 
18-áig velem közölni, hogy törvényhatósági ünnepé-
lyünkön képviselteti e magát, ha igen hány tagu 
küldöttséggel és névleg kik lesznek a küldöttség 
tagjai, valamint azt is, hogy a küldöttség főispáu 
urnái óhajt-e tisztelegni ? Hazafias üdvözlettel, Sepsi-
szentgyörgy, febr. 9. Seentiványi Miklós, alispán/ A 
beigtatási ünnepélyen vármegyénkből Damokos al-
ispán vezetése mellett egy nagyobb küldöttség fog 
résztvenni. 

A tréfás tündórestóly, melyet a ref. leányis-
kola építéséből fennmaradt adósság törlesztésére ren-
deznek ma este a Budapest-szálló dísztermében, az 
előjelekből Ítélve fényesen fog sikerülni. A rendező-
bizottság minden lehetőt megtett, hogy az estély 
tréfás programmjával kellemes szorakozást nyújtson 
a minden valószínűség szerint nagy számban meg-
jelenő közönségnek. Az estélyen teritett asztalok, 
melyeknél fiatal lányok fognak kiszolgálni, és külön-
böző mulató sátrak lesznek, a mik kétségen kivül 
a hangulat kedélyességét eleve biztosítsák s a mu-
latságnak házias színezetet adnak. A tréfás programm 
végeztével táncz következik. Jegyeket előre Gyer-
tyáffy könyvkereskedésében lehet váltani. — A kik 
a tambolára érték-tárgyakat Ígértek és azt még nem 
küldötték be, azokat felkéri a rendező bizottság, 
hogy szíveskedjenek a ref. leányiskolába beküldeni, 
t̂ lolnomiiolr it.nlnk szintén oda küldendők. 

A Casinó választmánya f. hó 9-én tartott ülé-
sében az elhalálozás folytán megüresedett könyvtár-
noki tisztségre egyhangúlag Dr. Keith  Ferencz m. al-
jegyzőt választotta meg. 

Takarékpénztárak közgyűlése. Az Udvarhely-
megyei lakarékpénztár,  mint jeleztük, ma délelőtt 9 
órakor tartja 23-ik évi rendes közgyűlését. — A 
Zálogkölcsön intézet  és betéti pénztár ma délután 2 
órakor tartja közgyűlését. 

A népnevelési egyesület ma délelőtt 11 órakor 
a Casinóban tartja rendes közgyűlését. 

Az udvarhelymegyei Gazdasági-egylet választ-
mánya f. hó 9-én ülést tartott. Hollaki főispán el-
nöki megnyitója keretében btmutatta László Mihály 
képviselő levelét, amelyben arról értesiti az elnök-
séget, hogy a földm. minisztériumban szerzett infor-
mácziói szerint az erdélyi magyar fajta szarvasmarha 
érdekeit a jövőben is csak ugy fogják szemelőtt tar-
tani, mint eddig és aggodalomra nincs ok. Bemutatta 
elnök a gyűlésen megjelent Dorner  Béla min. meg-
bízott, gazdasági intézőt, kit felkért, hogy közvetlen 
szemlélete alapján iparkodjék kisbirtokosaink bajait 
megismerni és hatásköréből kifolyólag azokat orvo-
solni. Végül bejelentette, hogy a miniszter a keresz-
túri tenyészállat díjazásra 1200 kort adományozott. 
A vál. tudomásul vette, hogy a keresztúri kiállításra 
az 0. M. G. E. kistenyésztőknek 100 kor., nagy-
tenyésztőknek műtárgyat, az E. G. E. pedig 200 kor. 
jutalmat tűzött ki. A tárgyalás rendén megállapítot-
ták a keresztúri kiállítás pénzdíjait, a rendezőséget 
és a jury-tagokat. Tudomásul vették a miniszternek 
azon leiratát, mely szerint az egyesület felhatalmaz-
tatik arra, hogy a kezelése alatt álló bikabeszerzési 
alap kamataiból oly szegényebb községeket segélyez-
hessen községi bikák bevásárlásakor, melyek még 
allami támogatás mellett sem képesek apa-allataikat 
beszerezni. Ilyen értelemben a szolgabirókat értesí-
teni határozták. A közgyűlés napját márcz. B ikára 
tűzték ki. Solymossy Endre indítványára elhatározta 
a választmány, hogy az iparfejlesztő bizottsággal 
egyértelemben el fog járni, hogy a főváros részére 
szükségeltető 40 ezer nyirfa seprű szállításból me-
gyénk háziipart üző lakosai és részesüljenek. 

Diák-bál. A ref. kellegium ifjúsága által folyó 
hó 6 ikán a Budapest-szauoban rendezett diák-bál 
ré̂ i hírnevéhez méltóan zajlott le. Csaknem az egész 
megye színe-java volt jelen e bálon, s a legjobb han-
gulatban a keső reggeli órákig folyt a mulatság. Az 
estélven felülfizettek : Doros Györgyné 30 kor., Gyár-
fás Éudre 18 kor., Nagy Elemér 18 kor., Dr. Hor-
váth Károly 16 kor., Dr. Bodolla Gábor 10 kor., 
Dr. Imreh Domokos 10 kor., Koncz Frigyes (Lúgos) 
10 kor. Sebessi Ákos 10 kor., Dr. Damokos Andor 
6 kor. BeC8ek Aladár 6 kor., Fabian Józselné 6 kor., 
N. N. 6 kor., Vajda Ferencz 6 kor., Barcsay Károly 
ö kor., Gyertyántfy Gábor 5 kor., Hann Károly 5 
kor., Márton Antal 5 kor., Menyhárt Andrá„ 5 kor., 
Molnár Károly ö kor., Dr. Nagy Samu 5 kor., Soly-
mossy János ö kor., Szöllösi Samu 5 kor . , Fejes 
Áron 4 kor., Lányi Imre 4 kor., Sándor Mózes 4 
kor, Székely Dénes 4 kor., Gönczi Lajos J kor., N. 
N. 3 kor., Morascher Hugó 3 kor., Özv. Szilveszter 
Dénesné 3 kor., Varga Dezső 3 kor., Csanády Za-
lán 2 kor., Dr. Fodor Boldizsár 2 k0r., Fazakas 
Jczsef 2 kor., Gál Jenő 2 kor., Jánó Béla (Szász-
város) 2 kor., Koncz Árminné 2 kor., Kónya Kál-
mán 2 kor., özv. Kiss Ferenczné 2 kor., Kovács 
Dániel 2 kor., Lovas Aladár 2 kor., László Domokos 
2 kor., Ifj. Mezei Ödön 2 kor., Robonyi Adolf 2 
kor., Dr. Ráczkövy Samu 2 kor., Solymossy Endre 
2 kor.. Szabó Árpád 2 kor., Dr. Szőllősi Ödön 2 
kor., Trattner József 2 kor., Dr. Urbányi István 2 
kur., Varga Jenő 2 kor., Buda Gyula 1 kor., Bendli 
Lajos 1 kor, Demas Ferencz 1 kor., Hein Pál 1 
kor., Zágoni István 1 kor., N. N. 1 kor., László 
Jenő 20 fill., Nagy Lajos 10 fill., Szörnyű Béla 10 
fill. összes bevétel 670 kor. 72 fill. Tiszta jövedelem 
272 kor. 32 fill. 

A jelenvoltak névsorát a következőkben adjuk. 
Asszonyok: Bod Károlyné, Buda Gyuláné, Cseres-
nyés Emiiné, Dr. Damokos Andorné, Demeter 
Károlyné, Demény Ferenczné, Dolny Róbertné, 
Doros Györgyné, Fábián Józsefné, Fejes Áronné, 
Felegyházi Antalné, Flórián Gergelyné, Dr. Göll-
ner Béláné, Özv. Györfi Ferenczné, Hein Pálné, 
Dr. Horváth Károlyné, Özv. Jenei Albertné, özv. 
Kassay Endréné, Koncz Árminné, Dr. Kovács Gá-
borné (Parajd), Dr. Kovácsy Albertné, Kovács Dá-
nielaé, Lányi Imréné, László Domokosné, Majer 
Jánosné, Molnár Károlyné, Müller Károlyné, Nagy 
Irma, Nagy Miklósné, Dr. Nagy Sámuelné, Ne-
velics Edéné, Reisenauer Vilmosné, Solymossy EDd-
réné, Solymossy Jánosné, Solymossy Lajosné, Szabó 
Andrásné, Szabó Gáborné, Szabó Domokosné, Szi-
bián Györgyné, Szóilősi Sámuelné, Tamás Albertué, 
Ugrón Istvánné, Dr. Urbányi Istvánné, Vajda Fe-
renczné, Wagner Lajosné, Zillmann Jánosné. Lányok: 
Bencze Biri, Bencze Vilma (Homoródszentpál), Bene-
dek Erzsike (Parajd), Bod Emma, Bod Etelka. Buda 
Irénke. Deménv Irénke. Deménv Mariska, Dobay 

Etelka, Fábián Erzsike, Ferenczy Irénke, Ferenczy 
Margit, Ferenczy Rákhel, Ferenczy Zsófia, Félegy-
házy Mariska, Flórián Mariska, Flórián Margit, Gott-
hárd Juliska, Györfi Ilonka, Hein Eszti, Jáno3sy 
Mariska, Koncz Maréit, Krasowszky Szeréna (Gyula-
fehérvár), Lachnitt Mártha, Lántzky Margit, Lányi 
Rózsika, Léstyán Margit, Majer Margit, Molnár Mar-
git, Müller Janka, Müller Klára, Nagy Erzsike (Szé-
kelykeresztur), Nevelics Ilona, Nevelics Irma, Pál 
Irénke, Pasku Irénke, Pánzl Margit, Ráduly Irénke, 
Reisnauer Jenni, Sándor Juliska (Kénos), Solymossy 
Ágnes, Szabó Erzsike, Szibián Boriska. Szőllősi 
Irénke, Tamás Mártja, Vajda Piroska, Veress Lén, 
Veress Irma. 

A székelykereszturi kaszinó folyó hó 6-án sa-
ját pénztára javára házi-estélyt  rendezett, mely ugy 
erkölcsi, mint anyagi tekintetben igen fényesen si-
került. Bevétel 183 k. 60 f. volt. A meg nem jelent, 
tagoknak is egy része utóbb jegyét kiváltotta. Felül-
fizettek: Gyárfás Endre és Bodor Miklós 6 k. Brüll 
Adolf, Jakabházi Gáspár és Legyei László czég I 
kor.-nát. Fogadják e helyen mindazok, kik megjele-
nesükkel az estély fényét emelték, sikerét biztosítot-
ták, anyagi támogatásukkal a nemes czélt szolgálták, 
a rendező bizottság mély és hálás köszönetét. 

Főgondnoki beiktató. Az ev. ref. kollégium e'ől-
járósága f. hó 7-én Sebesy Ákos kir. közjegyző és 
koll. főgondnok elnöklése mellett tartott ülésén ik-
tatta ba főgondnoki állásába Gyárfás  Endre volt 
országgyűlési képviselőt, akit 11 évi koll. gondnok-
sága után az erd. ev. ref. egyházkerület bizalma a 
mult őszön tartott gyűlésén egyhangúlag választott 
meg a lemondás folytán megüresedett főgondnoki 
állásra. A hivatalos eskü letétele után Sebesi Ákos 
elnök tolmácsolta az előjáróság szives üdvözletét, hi-
vatkozva ama traditiókra, melyek az uj főgondnokot 
erre az állásra mintegy praedestiuálták, amennyiben 
családjából többen voltak a ref. egyháznak vezérfér-
fiai, s legközelebbről atyja, Gyárfás Domokos, mint 
csaknem félszázadon át az egyházmegyének, s 30 
éven át a kollégiumnak érdomekben kiváló főgond-
noka, akiktől annyi lelkesedést és buzgóságot örö-
költ, hogy Istennek megsegítő kegyelmével hatható-
san munkálhatja azzal a ref. egyház haladását. — 
Gyárfás  Endre melegen megköszönve a bizalmat hi-
vatkozott erős kálvinista gondolkozására, szilárd aka-
ratára és kötelességtudására, amiért lelkesedéssel 
foglalja el állását, mert — úgymond — az olyan 
embernek, aki valamelyes módon független, kétszeres 
kötelessége a közügyek terén s az egyház érdekében 
tehetsége szerint müködui. Hogy mennyiben sikerül 
ez, azt kiszámitani előre nem lehet; de tapasztalva 
azt, hogy — ha az ember egész lelkével, egész aka-
raterejével munkálja azt a czélt, melyre vállalkozott, 
az isten megsegíti s eredményeket mutathat föl, csak 
azt kéri, hogy gondnoktársai s az elöljáróság min-
den tagja támogassa lelkesedésével, mert igy erős 
összetartás melett hiány az eredményekben mutatkozni 
nem fog. — Ez őszinte szívből jött és lelkes éljeu-
zésekkel fogadott, beköszöntő után Gönczi Lajos 
igazgató szólt a tanári kar nevében utalva ugy a', 
egyházi, mint a világi téren a hazafias szellemnek, 
a szabad gondolkozásnak és véleménynyilvánításnak, 
mint a haza, nemzet és egyház legdrágább kincsei-
nek, fontosságára, amelyeknek kifejtésére törekszik 
az iskola is. Hogy szolgálatát felajánlotta az iskolá-
nak, az uj főgondnok egészen természetesnek találja, 
mert tudja, hogy as. édes atyának is az "olt legfőbb 
óhajtása, hogy a hazának és az egyháznak fia is 
olyan szolgálatokat tegyen, amilyeneket ő tett. Arra 
kéri a tanári kar nevében, hogy támogassa ezt az 
iskola belső életének megteremtésében, mert nem 
szenvedhet kétséget, hogy az az ifjúságért fáradozui 
szent kötelességének ismeri. Erőt, kitartást kiván 
arra, hogy az intézetnek felvirágoztatásában megte-
hessen mindent, amit komoly, szent kötelességének 
is jelentett ki. — Gyárfás főgondnok válaszában 
ígéri, hogy a születésénél és neveltetésénél fogva 
benne élő erős hazafias és protestáns érzéssel fogva 
föl feladatát, az intézet ügyeit minden alkalommal 
tudása szerint lelkiismeretesen fogja végezni s atyja 
kívánságainak megfelelni törekszik, csak a jó indu-
lat és támogatás ne hiányozzék s az a szeretet, mely-
lyel az iskola atyja iránt viseltetett, — ő hálátlan 
lenni nem fog soha. — Az ünnepélyes ülés után a 
beiktatott főgondnoknak az elöljáróság és tanári kar 
tagjai szívesen látott vendégei voltak a Sándor Ist-
ván vendéglőjében rendezett ebéden, amelyen jó ma-
gyar szokás szerint fel köszöntőkben nem volt hiány 
megemlékezvén azokban a távollevőkről is, mint Br. 
Bácfi'y Dezsőről, az egyházkerület vezető főgondno-
káról, Dr. Bartók Györgyről, annak püspökéről és 
Ugrón Jánosrol, a kollégium gondnokáról. A kedély-
ben is gazdag lakoma késő délután ért véset. (Sz.) 
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Lázár József volt közsági igazgató-tanító te-
metése 8-ikán történt meg altalános részvét mellett 
A ravatalnál, mely a közkórház halottas kamrájában 
volt felállítva, Vajda  Ferencz ref. pap búcsúztatta 
el egy szép beszédben a megboldogultat, mig a sír-
nál Demes Ferencz s. pap imája után Gyerkes Mi-
hály tanitó vett bucsut a pályatársak nevében Lázár 
Józseftől. A temetésen a hivatalok, tanári karok tel-
jes számban megjelentek, és a ref. kollégium ifjú-
sága, valamint a községi iskola és a Szt-Ferencz-
rendi el. iskola növendékeit is kivitték. Lázár József 
haláláról a szerdán ülésezett iskolaszék jegyzőköny-
vileg emlékezett meg, mig a Casinó, melynek könyv-
tárosa volt, kedden tartott vál. ülésében Hollaki 
Arthur elnök indítványára ugyancsak jegyzőkönyvi-
leg rótta le kegyeletét. 

Egyházmegyei közgyűlés. A következő meghivo 
közlésére kértek föl: Az udvarhelyi ev. ref. egyház-
megye f. hó 23-án d. e. 9 órán kezdődőleg Székely-
udvarhelyen a ref. kollégium nagytermében rend-
kívüli közgyűlést tart, melyre a közgyűlési tagokat 
tisztelettel meghívom. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Egy uj lelkész bekebelezése. 3. Véle-
ményadás az Igazgatótanácsnak a léviták, kántorok 
és kántortanítók leányainak a „Szeretetbáz"-ba ked-
vezményes fölvehetése táygyában, 4472—1903. sz. a. 
kelt körlevelére. 4. Vélemény a próbaénekeskönyvről. 
5. Vélemény az egyházmegye és egyházközségek 
számadásairól összeállítandó „kimutatásiról. (Ig. 
tan. 5484—903.) 6. A közgyűlés tanácskozási szabá-
lyainak átdolgozása és megállapítása. 7. Udvarhely-
vármegye alispánjának 8893-903. sz. átirata^ a te-
metők rendezése ügyében. 8. Előterjesztések. 9. Ké-
relmek. Alsósófalva, 1904. február 6. Péter  Károly 
esperes. 

Halálozások. Folyó hó 11-én hunyt el Gábor 
Márton segédlelkész és tanitó életének 63-ik évében 
Daróczon. A megboldogult — ki 44 évet töltött ezen 
állásában és községe szeretetét és bizalmát kinyerte, 
— temetése tegnap történt meg általános részvét 
mellett. Az elhunytban Gábor Márton vaskereskedő 
édesatyját veszítette el. — Leiber Antal oroszhegyi 
ny. lelkész folyó hó 11-én életének 76-ik évében 
meghalt. 

Nyilvános nyugtázás. A következő sorok közlésére kér-
tek föl: A székelyudvarhelyi ev. ref. egyház tréfás estélyén 
tartandó tombolajatékboz adakoztak: Röediger Gyuláné 3 drb 
tárgy, Dr. Lengyel Józsefné 4 drb, Horváth Károlyné 4 drb, 
Márk Testvérek 7 drb, Csató és Kun 14 drb. Székely Dénes 
3 drb, Holstein Samuné 3 drb, Holstein Simonné 4 drb, Sza-
kács Károlyné 5 drb, Dragomán 2 drb, Lázár Róza 1 drb, 
Hlatky Miklósné 6 drb, Lányi Imréné 5 drb Kovács Dánielné 
2 drb, Licht Gyuláné 5 drb, id. Solymossy Laiosné 2 drb, 
T»r. Bodolla Gáborné 2 drb, Ilyés Vilma 3 drb, SolymosBy 
Endréné 2 drb, Manheim Józsel 1 drb, Solymossy János 46 db 
Nussbaum Ignáczné 4 drb, Vajda Lajosné 4 drb, Diószeghy 
Margit 4 drb, Szabó Andrásné 3 drb, Barabás Jenöné 4 drb, 
Szakács Károlyné 5 drb, Haab és Heitz 5 dtb. Dr. Damokos 
Andorné 3 drb, Persian János 7 drb, Virág Józsefné 5 drb, 
Mpzei Ibolyka 6 drb, Flórián Kristóf 7 drb, Gyertyánffy Al-
bert 3 drb, Pap Zakor Endre 3 drb, Gönczi Lajosné 2 drb, 
Kassai Ignáczné 4 drb, Szentpéteri Gergely 4 drb, Dr. Valent-
sikné 2 drb, özv. Bartha Károlyné 3 drb, Szakács Zoltánné 
7 drb, Sterba Ödön 2 drb, Madarász Veronika 2 drb, Kassai 
Xkosné 4 drb Koncz Árminné 6 drb. Molnár Károlyné 5 drb, 
Nagy Jánosné 5 drb, özv. Nagy Aronné 6 drb, Dózsa Sárika 
4 drb. Mátéfy Domnkosné 5 drb, Nosz Gusztávné 3 drb. Sza 
kács Vilma 3 drb, özv. Kovács Mórné 2 drb, Német Albertné 
1 drb Istváufiné 2 drb, ifj. Szakács Imréné 2 d'b, Dr Ko-
vácsy Albertné 3 drb, Bod Etelka 2 drb, Barcsay Károly 3 
drb, Jánosy Gyuláné 9 drb, Fernengel Gyula 6 üveg leányka 
bor. — Dr. Nazv Samuné 5 kor, Csanády Zalánné, Becsek 
Aladárné, Dr. Kassay Albert, Szőllösi Irén 4 - 4 kort. Botz 
Endréné, Ferenczi Ferenczné, Weinberger Fanni, Vargha Ida, 
Mészáros Róza. Vajda Ferenczné, Bod Emma, Kovács Dénesné 
özv. Kisfaludi Mózesné, Tompa Arpádné, özv. Miklósi Károlyné 
özv. Kóréhné, Kelempn Ilona, Baczó Lászlóné, Dr. Soó Rezsóné, 
Schaftent Frigyes, Flórián Kristófné, Steinburg Ottóné, Kovács 
Gergelyné, Hein Eszti, Zárug Antalné. Schlosser Vilmosáé, 
Pfaffenhuberné, Miskolczi Károlyné, Viadár Ferenczné 2—2 kor, 
özv. Kis Ferenczné, Csép Ignáczné, Kassay Gyuláné, Antal 
Péterné. Veres György, itj. Vas Andrásné, özv. Vetési Józsefné, 
Veres Dénesné, Soós Józsefné, Vetési Imréné, özv. Tapaj 
Györgyné 1—1 koronát Bogácsi Imre 40 fill. A rendező bizott-
ság nevében Vajda Ferencz ref. pap, Madarász Veronika 1. isk. 
ig. tanitónő 

Építsünk Székelyudvarhelyen templomot. A köz-
művelődés oltárán Isten dicsőségére áldoz, ki a Szé-
kelyudvarhelyen építendő unitárus templom költsé-
geihez hozzájárul. Az egyházközség elöljárósága a 
következő kegyes adományokat vette és hálás köszö-
nettel nyugtázza: Dániel Lajos egyh. köri felügyelő 
gondnok gy. ivén: Dániel Lajos 200 kor., Dániel 
Lajoska, Dániel Ferike 10—10 kor. Együtt 220 kor., 
Kádár Lajosné és ifj. László Ferenczné gy. ivén. 
Gyepesben adakoztak: Kádár Lajosné, ifj. László 
Ferenczné, Nagy Sándorné, özv. Benedek Jánosné, 
ifj. alsó Benedek Mózesné 1 — 1 kor., Demeter Fe-
renczné, Benedek Ferenczné. legifj. Szász Mózesné, 
Csergőh Istvánné, Benedek Dénesné, Beke Ferenczné, 
ifj. Szász Józsefné 40-40 fill , legifj. Benedek Mó-
zesné Lörincz, ifj. László Sándorné, Benedek Lász-
lóné, Szász Ferenczné 30 - 3 0 fill., kfelső Cseke Já-
nosné, Tódor Ferenczné, felső Csíki Istvánné, ifj. 
Benedek Józsefné, Czerják Ferencz, id. Cseke Fe-
renczné, ifj. Benedek Domokosné, Benedek Regina, 
Lőrincz Róza, Benedek Andrásné, Gidáli Józsefné. 
ifj. Demeter Mihályné, László Domokosné, Deák Mó-
zesné, Demeter Fétérné, Zoltán Istvánné, id. Gál 

Mózesné, id. Gál Józsefné, ifj. Szász Andrásné, ifj. 
Gál Mózesné, László Mihályné, ifj. Dombi Mózesné, 
Dombi Ferencz, Gál Andrásné, Moj Jánosné, ifj. 
Demeter Andrásné, ifj. Benedek Jánosné, Moj Mi-
hályné, Uzoni Jánosné, Moj Jánosné, ifj. Benedek 
Domokosné 20—20 fill., Cseke Jánosné alsó, Kádár 
Ibolyka 12-12 fill, ifj. Gál Jánosné, Tódor Sa-
muné, Benedek Áronné, llyés Mihályné, Polgár Mik-
lósné, id. Dimény Józsefné, Gál Péterné, ifj. Gál 
Péterné, Gál Dénesné, Gál Mihályné, ifj. Gál Jánosné, 
Szász Mihályné, fel-ő Dobos Jánosné, Benedek Már-
tonná, Fodor Józsefné, ifj. Benedek Mózesné, Gál 
Péterné, Béla Mihály, özv. Zoltán Ferenczné 10 -10 
fill., id. Benedek Józsefné, Birki Jánosné, Nagy Fe-
renczné 8—8 fill.. László Mózesné, felső Cseke Mó 
zesné, ifj. Szász János 6—6 fill., Vas János 4 fill. 
Együtt 18 kor. Az I-XXVIII. közlemény összege 
4929 kor. 57 fill. E közlemény összege 238 kor. 
összesen: 5167 kor. 57 fill. — Tibáld Józsefné és 
Nagy Benedek Andrásné gyűjtése folytán adakoztak 
Hom. Újfaluban : a. (pénzben) Tibáld Józsefné 2 kor 
Pálfi Andrásné 1 kor. Birtalan Jánosné 40 fill. Vas 
Elekné, Birtalan Rebeka 20—20 fill. b (gabonában) 
Nagy Benedek Andrásné felső, Benedek Istvánné, 
Siko Andrásné, Sikó Elekné, Birtalan Albertné, Bene-
dek Józsefné bíró, Barta Péterné, Soós Elekné l—1 
kor. Cseke Józsefné, Dakó Ferenczné 75—75 fill. 
Albert Ferenczné, Krespi Károlyné 60—60 fill. Fekete 
Mihályné, Sikó Lajosné, Soós Dánielné, Egyed Józsefné 
50 —50 fill. Benedek Józsefné belső, felső Benedek 
Andrásné, Balogh Istvánné, Czeke Andrásné, ifj. felső 
Benedek Andrásné, Albert Domokosné, Albert Mihályné 
Gódra Istvánné, Dakó Jánosné, Máté Rózsi, Takó 
Imréné, Benedek Istvánné, Birtalan Domokosné, Varga 
Józsefué, Albert Lajosué 38-38 fill. Dakó Andrásné, 
Birtalan Dénesné, Pálfi János, Bogdán Györgvné, 
Birtalan Zsigáné, belső Benedek Andrásné, Nigy 
Dakó Andrásné, Benedek Albertné, Benedek Andrásné. 
Birtalan Mihályné, László Józsefné, Balog Juliska, 
Birtalan Andrásné, Elekes Ferenczné, Jónás Istvánné, 
Dakó Istvánné, Benedek Jánosné 26—26 fill. Özv. 
Dakó Andrásné, Albert Andrásné, Egyed Gergelyné, 
Godra Jánosné 13 13 fill. értéket. Együtt 25 kor. 
90 fill. Az I—XXIX közlemény összege 5167 kor. 
57 fill. E közlemény összege 25 kor. 90 fill. Összesen 
5193 kor. 47 fill. 

Közgazdaság. 
Székely udvarhely, február 12. 

Országos jellegű bika- és üszökiállitás és vá-
sár. Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági Egyesület 
Székelykereszturott (vasut-állomás) folyó hó 29. és 
márczius 1-én, a m. kir. Földmivelésügyi Miniszté-
rium, az E. G. E. és az 0. M. G. E támogatásával 
orsz. jellegű bika- és üszőkiállitást és vásárt rendez. 

E kiállításon az ország összes tenyésztői ver-
senyezhetnek magyar-erdélyi fajta saját nevelésű 2 
évet betöltött tenyészbikáikkal és 1—3 éves tenyész-
üszőikkel. A kiosztandó jutalomdijak összege 2 ezer 
korona. 

Ezen országos jellegű tenyészbika vásárt Ud-
varhely*, Nagyküküllő-, Marostorda stb. vármegyék, 
sőt a Királyhágón tul lakó elsőrendű tenyésztők is 
felkeresik tenyészbikáikkal, e szerint ugy egyesek-, 
mint községeknek a legkiválóbk alkalmuk van arra, 
hogy ott tenyészbika szükségleteiket beszerezhessék. 
Azon tenyésztőket, akiknek eladó magyar erdélyi 
fajta tenyészüszők vannak, figyelmeztetjük arra, hogy 
e kiállításon a székelyföldi miniszteri kirendeltség 
székely kisgazdák részére tenyészüszőket fog be-
vásárolni. 

A bejelentések Gálffy  Kálmán székelykeresz-
turi főszolgabírónál eszközlendők, ki mint a helyi 
rendező bizottság elnöke, ugy a kiállításra jövő ven-
dégek elszállásolásáról, mint a felhajtott tenyészál-
latok elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodik s aki 
minden tudakozódásra készséggel szolgál felvilágo-
sítással. 

M y i l t t é r . * 
Köszönetnyilvánítás. 

T. Szerkesztőség ! Kegyeskedjenek alanti sorai-
mat közzétenni és az által nyújtsanak nekem módot, 
hogy egy nemes cselekedetért legalább köszönetemet 
kifejezhessem: 

Néhai boldogult férjem Vén Mihály, bikfalvi 
ev. ref. esperes, mult évi junius 9-én az „Első Ma-
gyar Általános Biztosító Társaságnál" életét 5000 
koronára biztosította és mult évi október 4-én hir-
telen elhalt; amidőn még az első díjrészlet sem volt 
kifizetve. Alig lehetett reményem, hogy a társaság 
ilyen körülmények között árváimat kártérítésben ré-
szesítse és így árváim jövője iránti aggodalommal 
fordultam a társaság brassói főügynökségéhez, hol 
azonban azonnal beismerték, hogy férjemnek fizetéii 
halasztást adtak, a dijat elfogadták és az okmányok 
beterjesztése után a biztosított összeget hiány nékül 
azonnal kifizették. 

Tudom, hogy ez előkellő társaság a hírlapi 
köszönetnyilvánításokat nem veszi szívesen, de meg 
fog nekem bocsátani, hogy hálás köszönetemet ez 
uton fejezem ki ; mert hisz nekem erre más módom 
nincsen. 

Teljes tisztelettel 
Sepsiszentgyörgy, 1904. jan 27. 

— Özv. Vén Mihályné. 
Nyilatkozat. 

A „Sz. U " f. évi 6-ik számában az ifjúság eiőtti rossz 
példaadással vádoltattam névtelen által. 

Tekintettel arra, hogy ez közérdekű dolog, és tekintet-
tel arra, hogy a „bz. U" a védekezésnek helyet nem adott: 
e helyen jelentem ki, hogy hibás nem vagyok, amiben mellet-
tem az egész község közönsége tanúskodik, lelkiismeretem sem 
vádol sem mulasztási sem cselekedeti bűnért, sem a jelenben, 
sem a közpályán eltöltött 44 évi működésem alatt: s ennélfogva 
a lelkiismeretes szolga megsértett önérzetével — az igazság 
nevében — visszautasítom a méltatlan vádakozást. 

Homoródvárosfalván, 1904 február 9-én. 
MAié I.ajoN, közs. tanitó. 

Táviratok. 
B u d a p e s t , febr. 13. 

(Erk. d u. 4 ó.) 
A Bánffy-párt  programmja. 

A Bánffy-féle uj párt programmja tizen-
nyolcz pontba foglalva, melyek az uj párt poli-
tikai törekvéseinek főczéljait jelzik, nyomtatásban 
ma jelentek meg. A pártvezetőség egész országba 
szétküldi a programot. 

Parallel ülések? 
Képviselői körökben egész határozott for-

mában beszélik, hogy a delegácziók után, a 
képviselőház első ülésének egyikén Gróf Tisza 
miniszterelnök indítványozni fogja a parallel 
üléseket. 

E szerint az ülések délelőtt 10-től 2-ig 
és délután 4-től 9-ig fognak tartani. 

Tisza István Budapesten. 
Gróf Tisza miniszterelnök ma Bécsből 

Budapestre érkezett. A miniszterelnökségben és 
belügyminisztériumban töltötte az egész napot-
felhalmozódott ügyek elintézése végett. 

A delegáczióból. 
A magyar delegáczió ma és holnap nem 

tart tanácskozást. Bécsből ennek folytán dele-
gátusok nagy része Budapestre érkezett, de hét-
főre visszatérnek ismét Bécsbe. 

A herczegprimás nagy beteg. 
Vaszary Kolozs, közszeretetben álló de-

rék főpap, kiről tegnap egyik fővárosi lap azon 
hirt bocsátotta világnak, hogy haldoklik, az éj-
szakát nyugodtan töltötte ; állapota egyre javul. 
Az orvostanárok szerint tul van minden ve-
szélyen. 

ó felsége megbízásából ma délutáni órák-
han megjelent a herczegprimási palotában Ap-
ponyi Lajos gróf udvarnagy, kifejezve a 
király azon kívánságát, hogy a herczegprimás 
állapotáról naponta tegyenek távirati jelentést 
a kabinet-irodának. 

Japán-orosz háború. 
Pétervárról jelentik: egy orosz csatahajó 

japánoktól eredt robbanás következtében elsü-
lyedt. A hajó parancsnoka és 92 katona életét 
veszítette. 

Kiadja : Becsek D. fia könyvnyomdája. 
TelefonszAin t 14. 

Fiatal fenyőerdő kerestetik 
Előkelő tőkeerős vállalat t ö b b e z e r 

l i o l d a M 4 0 — 8 0 éves jegenye vagy luczfe-
nyöerdöt keres első kézből, készpénzfizetés 
ellenében. — Ajánlatokat „Fiatal fenyőerdő" 
czimen Eckstein Bernát hirdetési irodája 
Budapest, Fiirdö-utcza továbbit 



Gyár: NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) 
„ VÖCKLABRUCK (Felső-Ausztria.) 

Sürgönyczim: Eternit, Budapest 
Telefon 12-92. 

cmmmu ASBEST-CEMENT 
P A L A 

I 1 A T M H E K L A J O S szab. 
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedmyag. ""W 

Eternit müvek HATS-CHK LAJOS, Budapest, VI., Andrásy-ut 33. 
m m ^ ^ m K é r j e n i s m e r t e t é s t . i ^ H H 

Elsőrangú relerenoiák. - JótAilft*. — Évi gyártás 150© kocsirakomány. 

I Kői- ft gycrfflgtjHatapoK  » | 
• színházi- és gycrmcKfó'Hötó'H • 

^tisztelettel hozom a m. t. közönség 
szíves tudomására, hogy a buda-

W pesti női ipariskolát elvégezve, — 
S z é k e l y u d v a r h e l y e n , 
Var-utcza 1 sztim alatt (Becsek nyomda 

mellett) egy • • • I I M I I I I M i l 

tnasattiodî M 
nyitottam, a hol női- és gyermek-

kalapok díszítését,ugysiintén színházi és 
gyermek-fökötők készítését jutányos ár-
ban és Ízléses kivitelben ehállalom-

Tisztelettel 

Sí A G Y R é z A . 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmb 

SZOLOLUGAST 
ültessütiK minden ház mellé és HcrljcittKöcn: 

föld- és homoKtalajon. 
Erre azonban nem minden saólölaj alkalmas, (bár mind j 

kúszó természetű) mert nagyobbiésze ha meg nő is, termest > 
nem hoz, azért sokan nem értek el eieitményt eddig Hol j 
lugasnak alkalmas tajokat ültettek, azok bóvtu ellátjuk ha-; 
zukat az egész szölöéréB idején a legkitűnőbb muskotály; 
és mas édes szöiŐKkel. 

A szőlő hazankban mindenütt megterem s nincsen oly < 
ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb gondozassál fel-; 
nevelhető nem volna, ezenkívül máB épületeknek, kerteknek, 
keritéseknek, stb. a legremekebb dis/e, anélkül, hugy leg 
kevesebb helyet is eltogialna az egyébre használható ré- j 
székből. Kz a leghaladatusabb gyümölcs, mert minden év-
ben terem. A fajok ismertetésére vonatkozó, színes tény 
nyomata katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetikf 
meg, aki czimét egy levelezőlapon tudatja. — C z i m: 

értnelléHi első szó'ló'oltVánytelep fiagy-Kágya,: 
u. p. Székelyhíd. 

FajtynH Kettő-tojás! 
Kendermagos plimut, feHete 

langsán, Világos brahma, sárga 
orpington és fogolyszinu olasz 
faityuHoH Keltötojásai 12 darab 
10 Korona. 
Rázásmentesitö patens-csouiagolás ingyen, 
a pénznek előre való beküldése esetén bér-
mentve. Fajtisztaságért jótállás; a ter-
méketlen tojások kicseréltetnek. Előjegy-
zések elfogadtatnak. — Szállítás február 
elsőtől kezdődik 

KOTKOLYI ISVÁS 
mérnök, tajbaromii tenyésauléje 

Krompach-vasgyár, (Szepes m.) 

Árverési hirdetmény. 
A sz.-udvarbelyi kir. bírósági végrehajtó köz-

hírré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. járásbíró-
ságnak V. 85/1. 1904. polg sz. végzése által nagy-
szebeni Kovács Jánosnak képviselve dr. Válentsik 
Ferencz ügyvéd által, székelyudvarhelyi Sándor Ist-
ván ellen 163 kor. tőke és járulékai iránti ügyébon, 
alperesnél Székelyudvarhely városban összesen 661 
koronára becsült következő javai, u. na.: 2 drb. vas-
ágy, 3 drb. pulituros gunyafogas, 2 drb. pulituros 
márványlapu éjjeli szekrény, 4 drb. puliturozott 
rámájú üvegalatti nagy kép. mindenik különbféle 
mutatványt ábrázol, és még 5-től 15 tétel alatti in-
gók Székelyudvarhely városban, alperes Sándor Ist-
ván házánál 1904 február hó 16-án délután 2 óra-
kor nyilvános árverésen el fognak adatni, melynél 
az egyes javak vételáron azonnal fizetendők, esetleg 
becsáron alul is a többet ígérőknek el fognak adatni. 

Az árverési feltételek a bírósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak mindazok, kik a 
lefoglalt javak iránt elsőbbségi jogokat érvényesít-
hetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az ár-
verés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek 
is, alulirt végrehajtóhoz nyújtsák be, mert különben 
azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére fognak utasíttatni 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz.-udvarhelytt, 1904. febr. hó 6-án. 

Bir6 Nándor, 
kir. bírósági véerehajtó. 

A Rlchter-fóle 

Lini  ment.  Caps. eom 
Horgony - Paln - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg-
bízható bedörzsölésfil alkalmaztatik 
kitzYéifatí. csixail és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 

' bevásárláskor óvatosak le-
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Hirjttf" védjegygyei 
és a„&ttUtr" OíérjegyzésBel fogad-
junk el. — 86 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban » WgtöM gyófysMrtártoa 
kapható. Főraktár:Török 
József gróywwÓMMl 
Budapesten. 
hlchterF.Ai.tí  fim, 

csási. rl kir. udvari uállítók. 

WILHEIM IGNÁC 
MÉRNÖK 

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

SziVes ajánlatost a fennti címre Kéri. 

Eladó ház 
Néhai Kassay Domokos örökösei tulajdo-
nát képeső, Batthyány téren  levő, jelenleg 
Központi-szálló épülete, szabadkézből eladó. 

Értekezhetni  : 
Dr. Kassay Alberttel,  mint  az örökösök  megbízottjával 

Joworódi" 
Vasas-gy6gyfiirdón egy teljesen felszerelt 
3 szoba és tnelléKhelyiségeKbó'l álló Ké-
nyelmes, fenyvessel KörütVett Villa a hozzá 
tartozó istálló és Kocsiszínnel eladó. 

Értekezni lehet 

Szabi Albert budapesti kir. köz-
jegyzővel 

VIII., Múzeum-körűt 2. sz. a. 

Olcsó pénzt 
j e l z á l o g r a 

a segesvári üpartaliareK 
és Előlegezni egylettol 

közvetít 

SIEGMUND JÓZSEF borkereskedő Székelyudvarhelyt 

Szám 3/1904. 
iskolaszéki. 

Pályázati hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi városi ellemi fiu iskolánál elhalá ozás folytáu megüresedett 

igazgató-tanítói állásra és az ennek betöltésével esetleg megüresedő osztálytanítói állásra 
ezenuel pályázatot hirdetek, s felhívom mindazokat, kik ezen állások valamelyikét elnyerni 
óhajtják, hogy képesítésüket, korukat és eddigi szolgálatukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt pályázati kérésüket hozzám, folyó ÍVÍ február  29-ig nyújtsák be. 

Az igazgató-tanítói ál'ás javadalmazása évi 1200 kor. fizetés és 240 korona lakpénz, 
az osztálytanítói állás javadalmazása évi 1000 kor fizetés és 200 kor lakpénz. 

Ha az igazgató-tanítói állás az iskolánál már működő valamelyik tanítóval töltetik 
be, az osztálytanítói állás azon pályázók közül fog - betöltetni, kik kérvényükben kijelen-
tik, bogy esetleg az osztálytanítói állásra is pályáznak. 

Székelyudvarhely, 1904. február 11 

Szakáts Zoltán, 
polgármester, iskolaszéki eluök. 


