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Felelős szerkesztő : Becsek Aladár. 

Soha sem volt talán olyan siralmas hely-
zetben iparunk és kereskedelmünk, mint ma. 
Tulajdonképpen nincs is. 

Mióta a keleti vámot bezárták az orrunk 
előtt, tönkre ment itt minden. Addig, — ha el 
is voltunk zárva az anyaországtól, legalább 
nyitva volt Kelet, melynek piaczán bó keresetre 
talált a székely iparos és kereskedő. 

Innen van, hogy a székelynép előtt ma is 
inkább belföld  Oláhország, mint Magyarország. 

A baj nőtt, igen megnőtt. Elzárult Kelet-
tel egyidőben néni nyilt meg nekünk az anya-
ország. Olyan közlekedési nehézségekkel küz-
dünk ma -is, minőről czivilizált embernek fogalma 
sincs. Ezt az elzártságunkat felhasználták  a tö-
kegazdag Nemzetiségek; lassan felvonultak  a 
tiszta magyar területekre. 

ügy hivták, vitték fel  egymást sorra. Ugy 
foglalták  el a tereket is. Elég, hogy elfoglalták. 

Hát ez nem furcsa  jelenség? Természetes 
fejlődés  jelei ezek ? Gyöngülő magyarság kiak-
názott helyzetében, megfészkelődött  ellenségek-
laknak. Hátuk megett áll szervezett, nemzeti 
öntudattól fanatikus  nemzetiségi társadalom. 

Ez ^edig csak magának épit, nekünk 
romból. 

Rombol azzal az erős akarattal, melylyel 
egy nagy nemzeti átalakulás útját következete-
sen egyengetik ott is, a hol titokban, ott is, a 
hol szabadon cselekedhetnek 

Nálunk nagyobb urak, függetlenebbek  és 
erősebbek a nemzetiségek, mint a magyarság. A 
függetlenség  első feltétele:  a vagyon kezükben 
van. Ennek súlyt adnak az összetartás erejével. 
S nemcsak a földet  foglalják  le vele, hanem az 
ipar és kereskedelem kínálkozó alkalmait is. 

Ez a terület a kis tőkének is szabadon áll. 
Részt vesznek tehát a foglalás  munkájában az 
iparosok és kereskedők is. Beszerzik, ellátják 
a foglalt  területek mindennapi szükségleteit, 
közben pedig lesik az alkalmat, hogy a dobra 
került kis birtokra, házakra is kezet tehessenek. 

Értik a módját. Tudják, mit, hol kell tenni. 
Rá vannak tanitva. 

Az idegen kézben levő ipari és kereske-
delmi forgalom  folyamánya,  hogy a tanoncz kép-
zésére is nagyobb gondot forditauak. 

Kikötött bért fizetnek  az iparosoknak, ke-
reskedőknek egy-egy ily fiúért.  Természetesen, 
a magyar fiuk  leszorulnak. Még magyar iparo-
sok is szivesebben tartanak idegen tanonczokat, 
mert azokért fizetnek. 

A jelenből Ítélve tehát a jövő sincs ke-
zükben Lefoglalta  magának a tőke. 

Ha a forgalomnak  megnyitott helyeit néz-
zük a székelynek, a viszony talán még rosszabb. 
Az üzletet itt is a székelység szegénységben 
szorult helyzetére és tudatlanságára alapították 
és alapítják. 

Szomorú bizonyságai ennek azok a nagy-

mérvü térfoglalások,  melyeknek világos bizonyí-
tékai a telekkönyvekbe iktatvák. 

Ide befészkelődtek  már a pénzintézeti fió-
kok, ágenturák. És ezek dolgoznak. Munkájukat 
megkönyitik a mi pénzintézeteink, melyek a fon-
toskodásban és biztosítási eljárásban állítják a 
pénzkereső elé az akadályok lánczolatát. 

Innen van, hogy bár egy szatócs, ki egész 
vagyonát egyik napról a másikra elidegenítheti, 
hamarább kap kölcsönt, mint a gazda, ki első 
helyre tábláztát: iparunk és kereskedelmünk kor-
látolt szegenyes forgalmat  mutat föl  és legke-
vésbbé épen a magyarságot támogatja. 

A helyzetet fölöttébb  komplikálja, hogy 
magyar pénzintézeteink érdek szövetkezetek ha-
talmában vannak, tehát az idegen tőke hatását 
ellensúlyozni nem képesek. 

Sőt nem várt, nem is remélt bukások rök-
tönzésével megerősítik azok tevékenységét. Erre 
példa a Székely egyleti takarék bukása. 

És ha egy ember anyagi egyensúlyának 
megbomlása ily semmisítő hatással lehet ránk, 
hol van a mi erőnk ? 

Talán az ipartelepekben ? 
Nekünk azok sincsenek. 
A .mi ipartelepeinket a közlekedési nehéz 

ségek nyomorúsága megölte. Elzárt völgyekben 
a világforgalomtól  távol eső helyeken meredez-
nek omladékai. 

A mennyiben könnyen hozzá férhető,  érté 
kesithetó és jól jövedelmező nyers terményeink 
mellé ujabb keletű ipartelepek épültek, azok 
sem a mi javunkra vannak. Még a munkásokat 
sem mindig alkalmazzák a székely fajból  A 
hivatalnoki kart éppen nem. 

A marosvásárhelyi czukorgyár hivatali sze-
mélyzete egy-kettő kivételével mind idegen; 
magyarul nem tudnak, még csak nem is magyar 
állampolgárok; miután nehezen fér  a telepbe 
magyar ember, szivesebben támogatják a tót 
munkásokat . . . 

Pedig ennek a gyárnak a magyar állam 
1,200.000 korona segélyt adott! 

így van ez mindenütt kerek e Székely-
földön. 

Ölő nyomorúság járma alatt nyögüuk. 
Képviselőink csak a választáskor Ígérnek, 

— ha Ígérnek — füt  fát.  A z u t á n pedig könnyen 
felednek  . . . 

Ha ez nem volna így, most alig beszél-
hetnénk az 1895-ben törvénybe iktatott székely-
vasutak kiépítéséről, tengődő iparról és keres-
kedelemről, nyomorúságos pénzviszonyokról, nem-
zetiségi tulkapásokról . . . 

Legfőbb  ideje, hogy a székely mentési ak-
czió mindenre kiterjesztessék, amihez a kormány 
megadta az eszközöket, s már megyénként kül-
dött ki intézőket. Mdilié József. 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megjelen hetenként egyszer, vasárnap 

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

kezdődni a magyar képviselőház munkássága. Ma 
még nehéz prognosztikont állítani arra vonatkozólag, 
íogv ez a munkásság mily természetű lesz, zárt ülé-
sekből, szavazásokból és obstrukcziós beszédekből, 
vagy mélyreható törvényjavaslatok komoly megvita-
tásából fog-e  állani. Ennek a kérdésnek az eldöntése 
tiz oly embertől függ,  kik ismételten bebizonyították, 
hogy nekik józan logika nem imponál, nagyon meddő 
dolog volna tehát a logika szabályai segítségével meg-
állapítani, hogy mit fognak  tenni. De bármikép cse-
Jekesznek is, alapos kilátás van arra, hogy az obst-
rukcziónak vége szakad. Vége szakad akkor, ha az 
obstruálók önként leszereltek, de vége szakad akkor 
is, ha tovább akarnák űzni veszedelmes játékukat, 
mert a kormány és a nagytöbbség ezt a játékot most 
uiár igazán nem szándékozik tovább tűrni. 

A helyzet a delegáczió tanácskozásai folyamán 
különben minden objektíve gondolkodó elme előtt 
kétségkívül lényegesen megváltozott. A delegáczió 
tanácskozásai előtt az obstruálok még a jogosultság 
némi látszatával állíthatták oda, hogy nem bíznak a 
kormány Ígéretei és a szabadelvű párt katonai prog-
rammja komolyságában, hogy ezek az Ígéretek és ez 
a programm is papíron fognak  maradni. Most azon-
ban a helyzet más. Pitreich közös hadügyminiszter 
oly konkrét reformtervezetekkel  lépett a magyar de-
legáczió elé, melynek már a legközelebbi jövőben, 
októberben meg kell valósulniok és hogy ezek való-
ban becsesek magyar szempontból, arra megtaníthat-
nak bennünket, ba más nem, azok a támadások me-
lyekkel a hadügyminisztert ezen reformokért  a? oszt-
rák delegáczióban illeték. Maguk az ellenzéki vezérek 
nálunk mindig hangoztatták, hogy a katonai követe-
lések súlypontja és tengelye a katonai nevelésben 
keresendő, mert csak ennek újjáalakításával érhetjük 
el azt, hogy kellő számú magyar tiszttel rendelkez-
zünk, — az ellenzékiek szemében is, a messzebb-
menő reformoknak  a kaionai kérdések terén. A ter-
vezett reformokkal  pedig csak az elfogultság  bánha-
tik el kicsinylőleg. Maga az a tény, hogy inig eddig 
a legfontosabb  katonai nevelőintézetekben, a hadap-
ródiskolában, a melyből az összes tisztállouiány 70°/0-a 
kerül ki, a magyar nyelvet csak heti 2'/» órában 
adták elő, mig ezentúl a tantárgyak kétharmadrésze 
iog magyarul taníttatni, annyit mond, hogy még a 
egelfogultabb  ellenzéki észjárás is kénytelen az elért 
vívmányok előtt meghajolni. 

Belföld. 
— Delegácziók után. — 

Budapest, febr.  19. 
Már csak egy hét választ el a delegáczió ta 

nácskozásainak befejezfeétől_é9  ezzel ismét meg fog 

Nem lehet ily körülmények között vitás, hogy 
van-e még létjogosultsága az obstrukcziónak, ha az 
obstruálók még ezek után is a háztető felelt,  egye-
lőre még elérhetetlen magasságban repkedő túzok 
után fognak  szaladgálni, elszalasztván a galambot, 
a melyet már kezükbe tartanak, ezzel egyenesen bünt 
követnének el a magyar nemzet létérdekei elleu. Ép-
pen az ő s/empontjukból minden hatasztás árt a 
nemzeti ügynek, ha azonban az obstrukczió tovább 
folyik  és ha a kormány neki tovább is szabad fo-
lyást enged, akkor az emiitett, valóban becses refor-
moknak életbeléptetése kétségkívül újból elodázást 
szenved, legalább egy esztendővel, de valószínűleg 
többel is. 

így ma ott tartunk, hogy minden, a mit a kor-
mány az obstrukczió leverésére tesz, egyenesen nem-
zeti politikának tekinthető és kétségkívül az egész 
ország Ítéletet fog  mondani felette.  Mód az obstruk-
czió leverésére számtalan van. — És ha a kormány 
mégis, még ily körülmények között is, csak oly mó-
dokhoz akar nyúlni, a melyek által a szólásszabad-
ság sérelmet nem szenved, ezzel teljesen megnyugtat 
mindenkit arra nézve, hogy az, a mi az obstrukczió 
ellen történni fog,  valóban minden szempontból a 
nemzet jól felfogott  javát czélozza. 

L a p u n k m a i s z á m a 6 o l d a l . 



Politikai jegyzetek 
Budapest, február  19. 

Minden mulandó a nap alatt; semmi sem 
tart örökké. Tavasz, nyár, ősz, tél egymásután 
következik és elmúlik, hogy újra következhessék. 
Az idei farsangnak  is vége. Hamvazkodunk és 
megkezdjük a böjtöt, anélkül azonban, hogy 
valósággal böjtölnénk. A farsang  időszakára kö-
vetkezik a böjt időszaka, s mivel az idővel élünk, 
bele kerülünk a böjtbe Ennyi az egész! Vala-
mikor régen ez is másképen volt. A miként a 
derűre ború, azonképen a szilaj vidámsággal át-
tombolt farsang  után az őszinte megbánás, át-
érzett mementó mori és a mea kulpa követke-
zett. Ma a farsang  se olyan, mint a milyen ré-
gen volt. Sokkal csendesebb, sokkal fakóbb  Hja! 
idővel minden megkopik, szinét veszti. Néhány 
évtizeddel ezelőtt még sokkal nagyobb komédiá-
val temették a farsangot,  mint mostanság. Alig 
virradt fel  a városra húshagyó kedd már meg-
jelentek az utczán az álarczosok s csoportokba 
verődve egész nap kóboroltak, rikogattak az 
utczákon végig. Hamvazó szerdán világos reggel 
is lehetett álarczosokkal találkozni, akik támo-
lyogva ballagtak hazafelé.  Ma már alább hagyott 
a szilajság. Az emberek mintha túlságosan meg-
komolyodtak volna. 

Voltaképen mindaz, amit itt most konsta-
táltunk, csupán a mindennapi életre vonatkozik, 
mert imhol, amint a politikai életre vetődik te-
kintetünk, rögtön fordított  világot mutat a ka-
leidoskop. Mintha a mi politikai életünk szaka-
datlanul járná a bolondját, s csörgősipkás obs-
trukczióival rikogatva játszaná még mindig a 
farsangi  komédiát. Pedig a sok komédia akár a 
mindennapi, akár a politikai életben nem viszen 
jóra. Észre kell térnie mindenkinek, mert nem 
bolondulásból, hanem komoly munkából is áll az 
élet. Bárcsak megértenék és átéreznék ezt azok 
is, akik meggondolatlan farsangolásukkal  már 
eddig is aláásták politikai életünk hitelét Mert 
valóban még mindig ott vagyunk, ahol farsang 
végén voltunk. A komoly, magába szálló böjt 
csak nem akar bekövetkezni! 

* 

Folyik a munka, a delegáczió Bécsben foly-
tatja tanácskozásait. Semmi fennakadás.  Február 
12-én lesz az udvari ebéd, mely után a cercle 
következik és már előre tudjuk, hogy ott Oko-
licsányi delegátus ur, ha ő felsége  őt megszólí-
tással fogja  kitüntetni — feltétlenül  ki fogja 
jelenteni, hogy amíg magyar hadsereg és önálló 
vámterület nem lesz Magyarországon, adlig a 
magyar nemzet nem lesz megelégedve a viszo-
nyokkal. 

Ő felsége  a király, persze nagyon jól tudja, 
hogy nem egészen Okolicsányi delegátus nrtól 
függ  a magyar nemzeti hangulat és hogy nem 
ő fejezi  ki a nemzeti akaratot, — de azért nem 
igyekszik majd meggyőzni a delegátus urat mind-
ezekről, hadd legyen boldog és hadd mondhassa 
el a választóinak, hogy ő derék magyar volt 
Bécsben is, a Burgban is. 

És aztán hazajönnek a delegátus urak és 
elkezdődik újra a parlamenti auarkia. Hosszú 
beszédek özönében úszik majd minden nemzeti 
törekvésünk. Rakovszky delegátus ur meg fogja 
magyarázni, hogy ő, aki a magyar nyelv jogai-
ból egy hajszálnyit sem hajlandó elengedni, még 
ha az egész ország belepusztul is a küzdelembe, 
miért tartott Bécsben német nyelvű szónoklatot. 

Egyszóval, ennek is a szabadelvüpárt az 
oka, hiszen még az égdörgésért is a kormányt 
szokás nálunk felelősségre  vonni 

Tisza István gróf  pedig halad a maga ut-
ján. Most — mig a képviselőház nem tanács-
kozik — miudenki tudja már a legnagyobb bi-
zonyossággal, hogy rettenetes dolgokat fog  cse-
lekedni a kormányelnök erőskezüsége. Lesz klo-
tür, erőszakos választás, még a Kúria elnökét 
is kicserélik ennek okáért és jaj lesz mindenki-
nek, aki obstruálni merészkedik. Ám, amikor 
összegyűlnek a képviselőurak megint tanácsko-
zásra — szinte előre látjuk már, hogy passzív 
resistencia lesz csupán, az a bizonyos passzív 
resistenczia, mely talán többet sohasem érvéget 
Magyarországon. 

* 

Néhány nap óta megint van katonai szen-
záczió: a közös hadügyminiszter állítólag ren-

deletet adott ki, amely szerint a most bevonult 
póttartalékosok minden körülmények között ok-
tóber elsejéig tartatnak szolgálatban, mivelhogy 
a mult évre esedékes ujonczok — ugyancsak a 
szóban forgó  állítólagos rendelet értelmében — 
október elsején vonulnak be. Hogy honnan ke-
rült, vagy kerülhetett szárnyra az egészen ko-
moly hírlapokban is komolyan tárgyalt hir, nem 
kutatjuk. 

Ha ehhez még hozzátesszük, hogy illetékes 
helyen, például a honvédelmi minisztériumban 
a hadügyi kormányzat ily értelmű rendeletről 
mit sem tudnak, — pedig ha volna ilyen intéz-
kedés, afelől  feltétlenül  tudnának — akkor azt 
hisszük, éppen eleget foglalkoztunk  ezzel a hírrel 

* 

Harczi zaj, sürü puskaropogás dul a föld 
túlsó oldalán. S ettől a fegyverzörgéstől,  az 
ág\uk bömbölésétől, a torpedó gránátok robba-
násától ideges megdöbbenés vett erőt egész 
Európán. Mindenki érzi, hogy baj van, hogy 
végeredményében veszedelmes dolgok következé-
sét jelentik azok a bombák, amiket a fürge 
japánok az oroszok ellen kilőttek. A hatalmak, 
a fegyvernek  és az ágyúnak hatalmai ijedten 
dugják össze a fejüket,  ha ugyan el nem vesz-
tették, a másik hatalom pedig, a pénz, megle-
petve és tanácstalauul áll s nem tudja, hogy mit 
csináljon. Ezek csakugyan elvesztették a fejüket. 
Bizonyos részvények ára rohamosan esik. Né-
melyikről meg nem tudná mondani az ember, 
hogy miért, hanem csak kénytelen-kelletlen bele-
nyugszik abba, hogy esik: mert hiszen látja, 
hogy esik az árfolyam. 

Ami voltaképen azt jelenti, hogy a gazdag 
országoknak pénztelen országokban elhelyezett 
fölösleges  tőkéi kezdenek megint kivonulni azok-
ból a zsebekből, amelyekben eddig ideiglenesen 
tartózkodtak és elmennek a Keletre, ahol szük-
ség lesz rájuk. Katonákat nem lehet chequek-
kel, sem papirospénzzel, sem váltóval fizetni, 
oda aranypénz kell s ez az aranypénz most ép 
ugy kimegy Európából a távol Keletre, mint 
ahogy kiment annak idején Afrikába  az angol-
bur háború alatt. Az pedig mindig bajt jelent, 
ha a pénz külföldre  vándorol! 

A keresztúri gimnázium. 
— A székelykereszturi gimoázum és az uj felügyelő  gondnok. — 

Székelykeresztur, tebr. 20. 

Egy sötét kép körvonalai domborodnak ki lelki 
szemeim előtt, a mikor visszatekintek intézetünk év-
százados, nehéz és küzdelemteljes munkásságára. 

Nemes és magasztos czélokért küzdött ez az 
intézet mindig, de valahányszor a kitűzött czélt meg-
közelítette volna, nyomban reá mindig felütötte  un-
dok fejét  az irigység és ránk zudult a rágalom, a 
gáncsoskodás mérges nyilainak özöne. Sötét kép ez, 
a melynek szemlélésénél fájdalmas  érzés hatja át 
keblemet, mert általános  bajunk, megölő betegségünk, 
hogy ugy a testületi, mint az egyéni eredményes 
munkásságot, a czéltudatos, önzetlen, becsületes, tisz-
tességes és hazafias  ténykedést, — nem a biztatás, 
nem a támogatás segíti, ösztönzi, ad szárnyakat, ad 
ujabb erőanyagot a további küzdéshez, hanem az 
igazságtalan birálat, a valónak elferdítése,  az irigy-
ség sugallta rosszakaratú lekicsinyítések, az akadá-
ljok gördítése és a méltatlan támadások nagy soro-
zata bénítja meg, teszi szárnyaszegetté, elkedvetleníti 
és végre a tétlenség homályába kergeti, a haza és 
közérdeknek nagy kárára. 

Küzdelmes és fáradságos  volt intézetünknek év-
százados élet-utja, mely idő alatt bőven osztogatta 
töviskoszoruit a megpróbáltatásoknak sokasága; de 
szerencsénkre hazafias  és nemesen gondolkodó nagy 
közönségünk józansága, híveinknek lelkes és kitartó 
támogatása, önzetlen és lángoló haza- és egyházsze-
retetünknek, kötelességérzetüknek, kitűzött czéljaink 
uemességének, munkásságunk tisztaságának, ügyünk 
igazságának  nemes és erős vértje megvédte intézetün-
ket a sebesülésektől, s ha lassan is és nehéz küzde-
lemmel, de haladt előre a nevelésügy terén. 

S bár idők folytán  a hosszas küzdelmekben szét-
öntöttük a vérhevületét, az agy gondolatát, az izom 
erejét, ezrek vérét mozgásba hozva, agyát termékeny-
ítve, erejét növelve: és még sem volt elég. Intézetünk, 
mint egy beteges gyermek, évtizedek óta ott hever 
bölcsőjében, s már-már reménytelenül, hogy valaha 
egészséges ifjú,  meglett férfi  lehessen. 

De hála a Gondviselésnek, intézetünk fejlődés-
történetében az újkor küszöbén állunk. Folyó hó 14-én 
avattuk be iskolai felügyelő-gondnoki  méltóságba 
vargyasi Dániel Lajos, gazdag földbirtokost,  kit egy-
hangú lelkesedés emelt e magas polczra, kinek neve 
a haza, unitárius-egyház, s vármeg)énk társadalmi 
életének mezején történeti nevezetességgel bir, kit 
szeretetünknek, igaz ragaszkodásunknak azzal az ős-
erejével veszünk körül, mely intézetünk egy szebb 
jövőjének, még sokkal nagyobb arányú fejlődésének 
megdönthetetlen biztositéka. 

Dániel Lajos a kiváló egyházi és vármegyei 
férfiak  között is azon legkiválóbbak közé tartozik, 
kikben a sziv, elme, karakter, akaraterő csodálatos 
hármouiába olvadnak, kiknek munkában és érdemek-
ben gazdag, kimagasló tevékenységeik, jellemszilárd-
ságuk és kötelességérzetük mindnyájunkban tiszteletet 
elismerést és nagyrabecsülést parancsolnak. Az ő 
elméje mélyen jár, ha kell, szikrázik, ha arra szük-
ség van, sőt tűzijátéka, görögtüze is van. Hisszük, 
hogy harczba viszi érettünk egyházunkért, intézetüak 
fejlesztéséért  tudását, gyújtani fog  szellemenek, gaz-
dag tapasztalatainak szikráival, hiveket szerez ügyünk-
nek egyéni szeretetreméltóságával, s vezérelni fog 
minket, nem parancsszóval, hinem lelki szuperiori-
tásával. 

Ilyen lelkes unitárius férfiura  van szüksége a 
Székelyföldnek,  hol a magyarhoni unitáriusoknak 
74.5°/«-a lakik. Éppen ez a szám adja meg intézetünk 
nek e helyen, az unitáriusok melegágyában a lét-
jogosultságot, a hol egy úttal nemcsak felekezeti, 
hanem hazafias  missziót is teljesít. E helyen lehet 
csak intézetünk őrhelye  a vallásos és hazafias  érdekek 
összhangzatos ápolásának, gazdag  letéteményese  e haza 
földjén  az unitáriás egyház megszerzett jogainak, 
menhelye  a felekezeti  és társadalmi összetartás üdvö* 
gondolatának, a nemes ideálizmusnak  és  emelkedettség-
nek temploma,  melynek kapui előtt maradjon minden, 
mi széthúz bennünket, és legyen együtt minden, mi 
összekapcsol. Csak itt e helyen lehet intézetünk örök 
hirdetője  annak a legszentebb igazságnak, hogy 
munkásságunknak, fáradozásainkn  ik gyümölcsét csak 
ugy élvezhetjük, ha érzelmekben, törekvésekben és 
ideálokban összeforrva  intézzük intézetünk sorsát, 
haladását. 

Azt a tért, melyet vármegyénk társadalmi életé-
ben az unitáriusok eddig elfoglaltak  és betöltöttek, 
kezdjük elveszíteni. Főispáni, alispáni székben más 
felekezetek  emberei ülnek; nevelésügyünk fölött  is 
más felekezet  embere örködik; egyetlen székelyföldi 
tanítóképző intézet tanári kara, melynek hosszú év-
tizedeken keresztül tagjai között az unitáriusok voltak 
túlsúlyban, ma egyetlen unitárius tagot sem számlál, 
s az intézet vezetése is más felekezetek  embereinek 
kezébe jutva, az unitárius érdekeket szolgálni meg-
szűnt. Egész egyházi életünk mezején némi bágyadt-
ság, nem törődömség vonul végig, mit bizonyít az a 
tény is, hogy unitárius tanuló ifjúságunknak  majdnem 
egyharmada más felekezetek  iskoláiban tanul, idegen 
felekezetek  keblén nő fel,  s emiatt éppen abban a 
korban nem részesülnek egyházunk szellemi kincsei-
ben, melyben legfogékonyabb  a lélek minden iránt. 

Intézetünk a kegyes adományozók lelkes áldo-
zatkészsége alapján gazdagon el van látva ösztöndi-
jakkal. Több mint 20 szegény székely unitárius ifjú 
teljesen ingyen tanulhat, a többi is, mondhatom, 
mindenik, kik elégséges eredménynyel legalább me-
gálják helyüket, mind kisebb, nagyobb ösztöndíjban 
részesülnek. Ennek tudható be az az örvendetes kö-
rülmény, hogy intézetünk bár nem teljes gymnasium, 
mégis a vármegyei összes középiskolák között arány-
lag a legnépesebb. Hírnevesebb egyházi embereink 
is tanulmányaikat mind itt kezdették. Emberek, de-
rék hazafiak,  egyház és haza közhasznú polgárai 
lettek. Nincs ok tehát kicsinyeskedésre I 

Intézetünk fejlesztésének,  uj életre keltésének 
eszménye elégé indokolt. Hisz egyházunknak a jövőbe 
vetett hite sehonnan sem int annyi melegséggel, 
anynyi közvetlenséggel, anynyi szeretettel felénk, 
mint ezen ódon épület ormairól. Dániel Lajos ke-
zébe vette a haladás lobogóját, hogy egyházunk leg-
dicsőbb korszakának történetével azonosítsa nemes 
életének történetét. Dolgozzunk, munkálkodjunk, mi 
is e téren! Ápoljuk és fejlesszük  ezt az eszmét; 
csiráztassuk agyuukban ezt a gondolatot; rügyeztes-
sük az eszmét, s érleljük cselekvéssé lelkünknek, 
szivünknek ezt a vágyát. 

Hisz intézetünk ügye az igazság  ügye. Az igaz-
ság békés, csendes fejlődést,  haladást, áldást terjeszt. 
Az igazság nyugodt, méltóságteljes és tiszta, olyan, 
mint az ég harmatja; csak az bírhatja tisztán, ki & 
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tiszta edénybe szedi fel.  Én e tiszta edényt a szé-
kelyföld  lelkes unitárius hiveiuek az ügye iránti ön-
zetlen lelkesedésben, szilárd elhatározásában és ki-
tartó akaraterejében látom, mert 

„Nem elég csak emlegetni: Tudni kell ám jól 
szeretni, Tudni bölcs1 n egyhazát, hazát!" 

Ennek a gimnáziumnak fejlesztése  székelykérdés. 
Ezért az uj felúgyelő-gondnok  beiktatása nemcsak az 
unitáriusok szűk körének ünnepe volt. hanem e vár-
megye széles társadalmának ünnepe. E vármegyének, 
különösen e kerületnek, melynek központjában fek-
szik intézetünk, szüksége van egy oly unitárius em-
berre, mint Dániel Lajos, ki lelkének egész melegé-
vel, mindenre kiterjedő gondossággal, a tudomány 
iránt táplált odaadó szeretettel halad előre a közügy 
terén. Az ő lelkében a hit összeolvad a haladás esz-
méjével, a munka az ideállal, a sziv a bölcseséggel. 
Szivében ezeknek az eszméknek megváltó, győző ereje 
vezérli, kész megküzdeni Szibériának jegével, a Sza-
harának nap hevével, csak hogy e vármegye élet-
folyásában  a jólét haladását egy lépéssel előbbre 
vihesse. 

Nemes élete, anuak fejlődése  és kisugárzása a 
vármegye életében is olyan, mint a jóltevő nap, mely 
éltet, táplál és melegít. 

Ha a vármegye és az unitárius egyház a jövő 
embereit keresi, nyugtassa meg rajta tekintetét — 
„ez, ő, ez ő." Tért a kitartó, önzetlen munkásság-
nak, mély tiszteletet és nagyrabecsülést a történeti 
nevozetességü név modern nagy emberének ! 

I>r. Szolga Fereucz, 
unit. gimn. tanár. 

A népiskola és a tuberkulózis. 
Székelyudvarhely, február  20. 

A tuberkulózis ellen való küzdelemben nem 
méltányolják eléggé az iskola szerepét, pedig ha 
zárt csatasorban indulunk az emberiség ezen hatal-
mas csapása ellen, akkor az iskola elül kell hogy 
legyen. 

A tuberk^ózis ellen való küzdelembea érvé-
nyesülnie kell az iskola tanitó, de különösen nevelő 
hatásának. Miután a tanításnak nevelnie kel', a ne-
velésnek meg tanitó működését kell kifejtenie,  ter-
mészetes, hogy a tanitás karöltve kell hogy járjon 
a neveléssel. Sajnos, hogy abban a küzdelemben, 
melyet a tuberkulózis ellen folytatunk  és bizony még 
sokkal intenzivebb módnu kell folytatnunk,  a taní-
tással valahogy még czélt érhetünk, azonban a ne-
velés az esetek túlnyomó számában — legalább még 
ma — csütörtököt mond. 

Vegyük szemügyre az emiitett két tényezőt és 
foglalkozzunk  előbb a tanitás fegyverévél. 

Azon ismeretek közt, melyeket a uépiskola a 
tanuló ifjúságnak  nyújt — az irást, olvasást és szám-
vetést is beleértve — fontosság  dolgában az első 
helyet foglalják  el az egészségügyi ismeretek. Saj-
nos, hogy ezt sok tanférfiu  még mindig nem tudja 
belátni. Milyen lélekemelő tudat sok pedagógus előtt 
ha az ő 9 - 1 0 éves tanulója jól bevágja az alkot-
mánytan egyes fejezeteit,  sót még azt is tudja, hogy 
Székelyudvarhelyen van a megye székhelye s hogy 
ott szép megyeház van, meg hogy a lakosság keres-
kedelemmel és iparral foglalkozik.  Nem lett volna-e 
czélszerü, ha ily „steril" tudás helyett a praktikus 
hygienikus tudásra vetett volna súlyt? Nem-e fon-
tosabb, ha a gyermek ily igazán fölösleges  tudás 
helyett megtanulja, hogy minél több napfény  való a 
lakószobába és minél kevesebb por? Nem-e haszno-
sabb. hogy a gyermek ezen szabályt megtanulja, mint 
azt, hogy hazánk valamennyi megyéjét betéve tudja? 

A pedagógia eddigelé a hygiénikus ismeretek 
kvintesszencziáját a pedagógia szolgálatában álló 
tényezőkben, igy tehát a tisztaságban, de különösen 
a mértékletességben találta. Ebből magyarázható, 
hogy miért foglalt  az iskola előbb állást az alkoho-
lizmus ellen, mint ama bizonyos miniszteri rendelet, 
amely a szeszesitalokkal való visszaélés elleni harczra 
hivja föl  a tanítók apostoli közreműködését. Pedig 
az alhoholizmus nem visz véghez a nemzet élete fá-
ján akkora pusztítást, mint a tuberkulózis, mely 
valóságban tizedeli a lakosságot. 

Miután a tuberkulózis ellen való küzdelemnek 
nemcsak intenzivDek, hanem extenzívnek is kel 
lennie, világos, hogy a küzdelemnek az iskola min-
den nemében kell folynia.  A társadalom itt a tuber-
kulózis ellen legjobban ugy védekezhetik, ha a gyer-
mek évről-évre hallja ugyanazokat a szükséges pre 
ventiv szabályokat. 

Minden osztály olvasókönyvében pedig oly ol-

vasmány legyen, mely a nevezett czélt szolgálja. 
Akárhány szülő olvassa gyermeke olvasókönyvét s 
ez által a népiskolának szánt könyv fontos  missziót 
teljesítene 

Ujabb időben azon eszmét vetették föl,  hogy 
m.nden iskolában évenkint több szülői értekezletet 
kellene tartani. Ezeknek az értekezleteknek az a 
czéljuk, hogy iskola és család közt gyakoribb és szo-
rosabb kontaktus létesüljön, hogy az iskola czéljai 
iránt sokszor indolens szülőket azoknak megnyerjék. 

Az Országos Közegészségi Egyesületben azon 
életrevaló eszmét vetették föl,  hogy ezeken az érte-
kezleteken hygiénikus témát is kellene tárgyalni. 
Nem ismerek a közönségnek szánt hygiénikus témák 
között fontosabbat,  mint a küzdelmet a tuberkulózis 
ellen. Az iskola igy oly néprétegekbe vinné ezen 
küzdelmet, ahol az ilyennek létezéséről vagy pláne 
sikeréről egyelőre semmit sem tudnak. 

Az iskolaorvosok és egészségtantanárok már 
több izben foglalkoztak  avval a kérdéssel, nem-e 
volna czclszerü, ha az iskolai beiratások alkalmával 
minden szülő kezéhez kapna egy kis füzetet,  mely 
a tanuló egészségére vonatkozó legfontosabb  tudni-
valókat tartalmazná. Magától értetődik, hogy azon 
esetben, ha az iskola az ilyen füzet  terjeszté-
sére vállalkoznék, oly .tanácsoknak is kellene benne 
lenniök, melyek a tuberkulózis megelőzésére irá-
nyulnak. 

Föntebb azt állítottam, hogy a szóban furgó 
küzdelemben az iskola nevelő hatása kellőképpen 
nem érvényesülhet. 

Ez bizony ugy van. Elmondom miért. 
A példának nevelő hatását már évezredek óta 

elismerik. Már most kérdem, ha a tanitó a tanulók-
nak azt moudja, hogy egészségünk érdekében vilá-
gos, tiszta, száraz, tágas, egészséges levegőjű helyi-
ségben tartózkodjunk, milyen hatása lehet az ilyen 
tanácsnak, ha a tanitó szavai ellenére az iskola és 
az egész község előtt ismert tanító-lakás sötét, poros, 
füstös,  dohos levegőjű? 

Mindenki tudja, hogy azok a tanulók, kik 
egészséges iskolába járnak, egészségesebbek, mint 
azok, kik oly iskolába járnak, hol az egészségtan 
szabályai nem érvényesülnek. De a hygiénikus isko-
lának nemcsak az a haszna, hogy tanulói között 
kevesebb a beteg, hanem a gyermekre és lakosságra 
nevelő hatást fejt  ki. 

A legtöbb iskolában, sajnos, nem látunk más 
védőeszközt a tüdővész ellen, mint a köpőládát; an-
nak lévén megismerktdik a használatával, de a hasz-
nával is. A gyermek látja az iskola tágas szobáit, 
azok száraz padlóját, magas ablakait. Lassan átmegy 
ezek hygiénikus előnye a köztudatba. A község ve-
zető emberei megtudják, hogy az iskola ezen beren-
dezése az egészséget szolgálja és hogy nem is drága. 
Lassankint gyarapodik azoknak a száma, kik tuda 
tára ébrednek annak, hogy az ő és családjuk egész-
ségére is keil ügyelni, nemcsak a lábas jószágéra. 

Igy aztán áldás fakad  a kis községi népiskola 
hygienikus építéséből. Előbb-utóbb mégis be fogják 
látni, hogy hygiénikus iskolával csinálnak jó köz-
egészségügyet. Doktor . 

Újdonságok. 
8z.-udvarhely, febr.  21. 

Gróf  Haller János installácziója. Háromszék-
vármegye főispánját,  Gróf  Haller  Jánost, mint meg-
írtuk, 23-ikán, kedden fogják  beigtatni. Az ünnepé-
lyes beigtatásra Háromszékvármegye nagyban készül, 
s már mindazon előkészületeket megtették, melyek 
az uj főispán  megérkezése és fogadása  körül szük-
ségessé váltak Udvarhelymegye, mint jeleztük, Dr. 
Damokos alispán vezetésével szintén képviselteti 
magát az ünnepélyes beigtatáson, s a deputáczióban 
a következők fognak  résztvenni: Gálffy  Kálmán, Dr. 
Demeter  Lőrincz, Szabady  Tivadar, Benedek  Imre 
főszolgabirák,  Pálfy  Je-iő szolgabíró, Szombatfalvy 
Lajos r. főkapitány,  Gyárfás  Endre nagybirtokos, 
Dániel  Károly birtokos, Szabó Gábor vm. aljegyző, 
Dr. Válentsik  Fereucz t. főügyész,  Lántzky  Sándor 
vasgyáros, Dr. Török  Pál ügyvéd, Szakáts  Zoltán 
polgármester, Dániel  Lajos nagybirtokos, Orosz Lajos 
cs. és kir. kamarás, nagybirtokos, Ifj.  Gróf  Haller 
János, Sperker  Fereucz nagybirtokos, Ajtay  János 
almási unit. lelkész, Kriza  Sándor almási áll. tanitó, 
Demeter  Dénes karácsonyfalvi  unit. lelkész, Gidó-
falvy  Benedek kir. aljárábbiró és lapunk szerkesztője. 
A társaság városunkból holnap, hétfőn  reggel indul 
el és útközben csatlakozik Gróf  Haller  főispánhoz. 
Sepsiszentgyörgyre délután 4 órakor érkezaok meg, 

amikor a vasútnál ünnepélyes fogadtatás,  este pedig 
ismerkedési estély lesz. Kedden délelőtt 10 órakor 
fog  megtörténni az ünnepélyes díszközgyűlés a kö-
vetkező sorrenddel: Alispán a közgyűlést megnyitja. 
Főispán meghívására küldöttség kiküldése. A kine-
vezési okmány felolvasása.  Eskületétel. Főispán 
székfoglaló  beszédet mond. Vajna Mitilós vármegyei 
főjegyző  üdvözlő beszéde. Egy törvényhatósági bi-
zottsági tag üdvözlő beszéde. Főispán a közgyű-
lést bezárja. A gyűlés végeztével a tisztelgések ilyen 
sorban fognak  megtörténni: Társtörvényhatóságok 
küldöttségei, a jelentkezés sorrendjében. A vármegye 
törvényhatósága, tisztikara, két r. t. város, községek, 
kjegyzők és a törvényhatósággal szerves összekötte-
tésben levő államhivatalok, továbbá a m. k. posta 
és vasutak küldöttségei együtt az alispán vezetése 
alatt. Egyházak felekezetenként  külön-külön. Katonai 
hatóságok együttesen. Kézdivásárhelyi kir. törvény-
szék, kir. ügyészség és a kir. járásbíróságok együtt. 
Kir. pénzügyigazgatóság, adóhivatalok, pénzügyi ha-
tóságok, m. kir. dohánygyár küldöttsége együtt. A 
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-Kollegium küldöttsége. 
A kézdivásárhelyi kantai róm. kath. főgimnázium 
küldöttsége. A vármegyében levő összes tantestületek, 
polgári és elemi iskolák küldöttsége együtt, a kir. 
tanfelügyelő  vezetése alatt. Árvaházak, jótékony in-
tézetek és egyesületek küldöttségei együtt a várme-
gyei árvaszéki elnök vezetése alatt. Pénzintézetek, 
részvénytársaságok, kereskedelmi és ipari vállalatok 
küldöttségei együtt, a Háromszéki Takarékpénztár 
vezérigazgatója vezetése alatt. — Délután fél  2 óra-
kor Haller a városi díszteremben ebédet ad, melyre 
a meghívókat már szétküldötték. 

Gondnoki beiktató ünnepély. A székelykereszturi 
unitárius gimnázium igazgatósága folyó  hó 14-én 
(vasárnap) avatta be iskolai-felügyelőgondnoki  mél-
tóságába vargyasi Dániel  Lajos, földbirtokost.  Az 
ifjúsági  dalárda éneklése után, Sándor  János 
gymnasiumi igazgató meleg szavakban üdvözölte az 
uj felügyelő  gondnokot, kit az egyhangú lelkesedés 
emelt e magas polczra. Ezután Dániel  Lajos tartotta 
meg székfoglaló  értekezését. Minden szavában benne 
volt az intézet iránti meleg érdeklődése és szeretete, 
mely jóleső örömmel töltötte el a jelenvoltak szivét, 
s reményt ébresztett a kétség óráiban az iránt, hogy 
az intézet fejlesztése  küszöbön áll, s gyors léptek-
kel tog haladni a kitűzött czél felé.  Utánna Dr. 
Jankovich  Pál társfelügyelü  gondnok avatta be állá-
sába Dániel  Lajost. Az ünnepély után pedig társas 
ebéd volt, melylyel az uj felügyelő-gondnok  tisztelte 
meg vendégeit. Az ebéden sok érdekes köszöntő hang-
zott el, melyek mind a felügyelő  gondnok iránti sze-
retetet nagyrabecsülést czélozták. 

A jegyzők fizetésrendezése.  Félhivatalos jelen-
tés szerint a belügyminisztériumban serényen foly-
nak az előmunkálatok a községi körjegyzők, valamint 
a közigazgatási tisztviselők fizetésének  rendezése 
tárgyában. A belügyminiszter azonban az eddigi be-
szerzett adatok alapján még nem állapithatja meg a 
községi és közjegyzők legkisebb fizetését,  miért [is 
ujabb adatok beterjesztésére hivta fel  az alispánokat. 
E czélból rendeletet adott ki, a melyben meghagyja, 
bogy folyó  évi márczius l-ig hozzá pontos terjesz-
tenek fel,  amelyből megállapítható legyen, hogy a 
vármegye összes nagyközségeiben és közjegyzőségei-
ben a községi körjegyzőknek, vagyis az iroda főnö-
kének, a vezető jegyzőnek hány segédmunkaerő áll 
rendelkezésére a jegyzői ügyek intézésében. Továbbá 
ezen segédniunkaerók milyen elméleti képzettséggel 
bírnak, nukkora javadalmazásban részesülnek, mióta 
szolgálnak jelenlegi minőségükben. Végül miféle  jel-
legű az állás, melyet betöltenek. Ebbe a kimutatásba 
be kell venui a jegyzői irodák összes személyzetét, 
kivéve magukat a hivatalvezető nagyközségi jegyző-
ket, illetőleg körjegyzőket. A kimutatás szerkeszté-
sére a belügyminiszter pontos mintát mellékelt kör* 
rendeletéhez 11 rovattal, melyben mindenegyes egyén-
ről külön kell beirni az adatokat. A belügyminiszter 
sietteti az ügyet, mivel a közigazgatási tisztviselők 
fizetésének  reudezésével végezni akar még márcziusban. 

Az Udvarhelymegyei Takarék közgyűlése. Az 
Udvaihelymegyei Takarékpénztár Részvénytársaság 
a mult vasárnap, 14-ikén, tartotta meg XXII-ik évi 
rendes közgyüléaét, Dr. Török  Albert elnöklete alatt. 
Mint minden évben, az idén is igen látogatott volt 
a közgyűlés és 51 részvényes 426 részvényt depo-
nált. A jegyzőkönyv vezetésével a közgyűlés Gálffy 
Endrét, mig a hitelesítéssel Sándor  Mózes és Soó 
Gáspár részvényeseket bizta meg. Miután a közgyű-
lés a bemutatott tárgysorozatot elfogadta,  Steinburg 
Ottó vezérigazgató tette meg jelentését. A lefolyt 



évben a pénzkereslet mérsékelt volt, mit részint a 
politikai helyzetből kifolyó  gazdasági viszonyok, ré-
szint a kisebb hitelszövetkezetek szaporítása okoztak 
és ennek daczára a pénztár évi forgalma  9,988,742.95 
kor. volt. A nyeremény 56.744.65 aor., amiből a kü-
lönböző jutalékok ievonása után 41.991 04 kor. ma-
radt a közgyűlésre rendelkezésére. A közgyűlés az 
igazgatóság javaslatára az osztalékot 14°/0-ban álla-
pította meg, vagyis az 50 frtos  részvények után 14 
korban, a tartalékalapra, az előirt 5J/0-on kivül, ami 
2837-23 kor.-nak felel  meg, még 12778.38 kor. jóté-
konyczélra 2700 koronát juttattak. Ez utóbbi a kö-
vetkezőleg oszlik meg: 1. A vármegye területén levő 
négy középiskolába járó 1—1 tanulónak segélyezé-
zése á 50 kor. 200 kor. 2. A helybeli kő- és agyag-
ipariskola egy vármegyebeli tanulójának ellátási di-
jára 180 kor. 3. özv. Fritsch Henriknének 1904. évi 
segélyezésére 240 kor. 4. A róm. kath. internatus-
nak a közgyűlés által még 1897-ben meghatározott 
2000 kor. alapítványra 400 kor. 5. Az ev. ref.  kol-
légium konviktusnak a közgyűlés által még l8t>7-
ben meghatározott 2000 kor. alapítványra 400 
kor. 6. A helybeli községi iskolának taneszközre és 
könyvekre 100 kor. 7. A Mária Valléri a gyermekkert-
nek taneszközre és könyvre 50 kor. 8. Az állami 
felső  leányiskolának taneszközre és könyvre 50 kor. 
9. A róm. kath. elemi fiúiskolának  taneszközre és 
könyvre 50 kor. 10. Az ipar- és kereskedelmi tanoncz-
iskolának taneszközre és könyvre 50 kor. 11. A 
helybeli róm. kat elemi leányiskolának taneszközre 
és könyvre 50 kor. 12. Az ev. ref.  elemi leányisko-
lának taneszközre és könyvre 50 kor. 13. A székely-
kereszturi állami elemi iskolának taneszközre és 
könyvre 50 kor. 14. A székelykereszturi unitárua 
gimnáziumnak taneszközre és köuyvre 30 kor. 15. A 
székelykereszturi róm. kath. felekezeti  iskolának ta-
neszközre és könyvre 30 kor. 16. A helybeli dalár-
dának 20 kor. 17. Az önképző- és segélyző egylet-
nek 20 kor. 18. A róm. kath. templom javítására 
200 kor. 19. Az ev. ref.  tnmplom javítására 200 kor. 
20. A helybeli unit. templom építésére 200 kor. 21. 
A gyógyult elmebetegek segélyző-egyletnek 20 kor. 
22. A Kiss Ernő szobor-alapnak N.-Becskerek 20 
kor. 23. A süket-némák intézetének 20 kor. 24. Az 
abrudbányai róm. kath. templom-épitésére 4U kor. 
25. Az Eötvös-alapnak 20 kor. 26. A marosvásárhe-
lyi keresk. és iparkamarának székely vidéki ifjak 
ipari pályára segélyzésre 40 kor. Az igazgatói jelentés 
tudomásul vétele után Jung-Cseke  Lajos, a felügyelő-
bizottság elnöke előterjesztette a bizottság jelentését. 
A felügyelő  bizottság az intézet üzletmenetét állan-
dóan éber figyelemmel  kisérte, s azt több izben be-
hatóan megvizsgálta. Indítványára a közgyűlés az 
felmentvényt  ugy az igazgatóságnak, mint a felü-
gyelő bizottságnak megadta. A közgyűlés a gyakor-
nokok ötödéves korpotlékat az illetőknek a nyugdíj-
intézménybe való belépése idejétől rendszeresítette. 
Végül a választások ejtettek meg, amenyiben az 
alapszabályilag önként kilépő Gotthárd  János, Per-
sián János, Sándor  Dénes és tioó  Gáspár anyainte-
zeti és jijváse  Kristóf  és Pap Mózes fiók  intézeti 
igazgatósági tagokat titkos szavazással visszaválasz-
totta. 

Szent Antal estély. ,A legutóbbiSzt. Antal, es-
tély is méltóan sorakozott a többi sikerült estély 
mellé. A választékos műsort és a szereplők kiváló 
előadását elvezettel hallgatta végig a termet zsúfo-
lásig megtöltő közönség. Barcsai Imre Vili. o. t. 
szépen sikerült szavalata után Kopácsi  Miczi énekelt 
kellemes hangon, melyet még élvezetesebbé tett 
Persián  Erzsike szép harmónium kísérete. Majd 
Párnán  József  reáliskolai tanár tartott tanulságos 
felolvasást  a vallástalan családról és vallástalan nő-
ről. Azután a gimnázium ifjúsági  zenekara adta elő 
Morascher  zenetanár vezetése alatt az „Ária" cz. 
szép darabot. Dóesa Sárika szavaló tehetségét mu-
tatta be, midőn Várady Antalnak „Örökkévalóság" 
cz. költeményét előadta. Giacomuezi  Mihály reális-
kolai tanulónak cselló szólója, melyet harmoniumon 
Morascher tanár kisért, szintén hatást ért el. A kö-
vetkező Szent Antal estély folyó  hó 23 án, kedden 
este lesz a róm. kath. gimn. dísztermében a követ-
kező műsorral: 1. Ének Szent Antalhoz, énekli az 
ifjúság.  2. „Ave Mária" Kalocsay Alántól, szavalja 
Paláncz  Jenőke. 3. Felolvasás. Tartja Szabó János 
s. lelkész. 4. Egyházi ének, énekli Persián  Erzsike, 
harmoniumon kiséri Gál  Sándor kántor, ének-tanár. 
5. „Júdás" Várady Antaltól, szavalja Dobay Etelka. 
6. „Langó" Handeltől, harmónium kísérettel előad-
ják Giacomuzzi  Mihály 8. o. t. (gordonkán) és Dó-
zsa Imre 5. o. t. (hegedűn.) 7. -Sóvár asszonya" 

Inczinger Ferencztől, szavalja Burger  Arthur főgimn. 
tanár. 8. Ének: A keresztfához  megyek. Rendezők: 
Burnáz Mariska, Daróczi  Erzsike, Dobay Mariska 
Kezdete este fél  8 órakor. 

Az ipari munkások Szabad Lyceumán a mult 
vasárnap dr. Kovács  tiéza fog-  és gyakorló orvos 
ártott igen érdekes és haszuos tudnivalókat tartal-
mazó felolvasást  „Az alkohol"-ró\.  Ismertette a ter-
mészetes uton előállított italok, bor, konyak stb., 
úgyszintén a mesterségesen előállított italok, pálinka* 
sör stb. befolyását  az emberi szervezetre, azok mér-
téktelen élvezetének romboló hatását. Szólván az ita-
lok előállításával járó fontos  mezőgazdasági foglalko-
zások nagy jelentőségéről, bár a legelőnyösebb szín-
ben ismertette azon nevezetes állami érdekeket, me-
lyek a szesz és általában az italok gyártásával jár-
nak : végeredményében még is odajutott, hogy az 
állam lakossága erkölcsi, vagyoni és egészségi javai-
ból a szesz hatása következtében annyit vészit, hogy 
koroántsem pótolják ezen veszteséget amaz anyagi 
bevételek. Óva intette hallgatóságát a szeszesitalok mér-
téktelen élvezetétől, melylyel befejezte  érdekes elő-
adását. Solymossy  Endre biz. elnök megköszönve a 
hallgatóság nevében az előadónak tanulságos előadá-
sát, bejelentette, hogy a jövő vasárnap Petrányi  Miklós 
rajztanár fog  előadást tartani. Végezetül a Szózatot 
énekelte el az egybegyűlt hallgatóság. 

A helyi róm. kath. főgimnázium  húsvéti szent-
gyakorlata napi rendjét az intézet igazgatósága a 
következőleg állapította meg: Márczius 2-án. Este 
5 órakor ünnepélyes „Veni Sancte", bevezető szent-
beszéd ; letenye Jézus szent szivéről. Márczius 3-án 
és 4-én. D. e. órakor ének, „A keresztfához 
megyek", első szent beszéd; szent mise, ezután a 
szabad idő alatt csendes magábaszállás. D. e. 101/* 
órakor ének „Áh, félek,  rettegek", második szent 
beszéd; Ének: „Buzgó szívvel ünnepeljük". D. u. 
2% órakor ének „Könyörülj Istenem", harmadik 
szent beszéd. Ének: „Keresztények sírjatok". D. u. 
5 órakor egy tized a fájdalmas  olvasóból, litania, 
áldás. Márczius 5. Délelőtt ugy, mint az előző na-
pokon. D. u. 2 órakor ének, „Könyörülj Istenem", 
szent beszéd után estig szent gyónás. Márczius 6. 
D. e. órakor rövid szent beszéd. D. e. 8 órakör 
szent mise, közös szent áldozás, bucsu imák. „Te 
Deum laudamus". 

A kivándorlás Fiúmén át. A belügyminiszter, 
mint a Magyar Nemzet irja, ujabban ideiglenesen 
megengedte, hogy Weiss Samu kolozsvári menetjegy-
irodai főnök  Kolozs-, Szolnok-Doboka-, Maros-Torda-
és Torda-Aranyosmegyék területére; Peller József 
pozsonyi kereskedő Pozsony és Moson; Aronson 
Henrik brassói menetjegyirodai főnök  Csík- és Ud-
varhelymegyék területére útlevéllel már bíró és ön-
ként jelentkező kivadorlókkal szállító szerződéseket 
köthessenek az Adria  tengerhajós részvénytársaság 
részére, az 1903. évi IV. törvenyezikk értelmében. 

Mit árusíthat a vegyeskereskedő. Régente s a 
vidék nagy részében még ma is a közvetítő keres-
kedelem túlnyomóan az u. n. vegyeskereskedők és 
szatócsok kezében van, akik ostornyéltől suviksztól 
kezdve egészen a ezukorig és készruhákig minden 
elképzelhető és elképzelhetetlen áruezikket szolgál-
tatnak ki vevőközönségüknek. Ezen a hagyományos 
állapoton, melynek kereskedőre és fogyasztóra  nézve 
egyaránt megvannak ugy az előnyei, mint a hátrá 
nyai, egy idö óta az iparhatóságok határozatai egyre-
másra rest ütnek s mind szűkebb és szűkebb körre 
szorítják a vegyeskereskedések és szatócsboltok üz-
leti forgalmát.  A kereskedelmi miniszter most végre 
elhatározta, hogy rendeletileg egész terjedelmében 
szabályozza a vegyeskereskedők és szatócsok üzlet-
körét 8 ehhez a kereskedelmi kamarák véleményét 
kérte ki. Nos hát, nem .irigyeljük a miniszter hely-
zetét, amikor majd e vélemények alapján döntenie 
kell arról, szabad-e a vegyeskereskedőknek és a sza-
tócsoknak cserépedényeket, férfiöltönyöket,  vasat és 
vasárukat stb. árusitaniok, vagy sem. Mert — mint 
a Magyar Kereskedők Lapj a irja — „quot capita, tot 
uensus" : ahányan vannak kamaráink, annyiféle  ta-
nácscsal szolgálnak a kereskedelmi miniszternek. Az 
egyik változatlanul fenn  akarja tartani az eddigi ál-
lapotot ; a másiknak az a véleménye, hogy a mely 
vegyeskereskedő az említett árukkal is foglalkozni 
kiván, az csak külön iparigazolvány mellett tehesse; 
van olyan kamara is, amely a külön igazolvány vál-
tásának kényszerét csak arra az esetre akarja meg-
állapítani, ha a vegyeskereskedő a vegyeskereskedés 
bejelentésekor kifejezetten  be nem jelenti azt a szán-
dékát. hogy az emiitett czikkeket is akarja üzleté-

ben tartani, végül akadt egy kamara, a mely való-
sággal osztályokba akarta sorolni az országnak ösz-
szes városait és községeit aszerint, amint lakik-e 
bennük az emiitett áruczikkekkel foglalkozó  speczi-
ális kereskedő vagy iparos, vagy sem és ha igen, 
kettőnél több-e, avagy kevesebb s természetesen a 
szerint más és más intézkedéseket javasolt. Kíván-
csiak lehetünk, hogy a kereskedelmi miniszter e sok-
féle  vélemény közül melyikhez fog  csatlakozni. Annyi 
bizonyos, hogy ha a miniszter a fogyasztóközönséget 
is megszavaztatná, sokkal világosabb és egyöntetűbb 
képet nyerne arról, hogy mit szükséges a vegyeske-
reskedőnek és szatócsnak árusítania és mit nem. 

Felolvasó est a kereskedő-körben.  Igen érdek-
feszítő  és tanulságos felolvasást  tartott Dózsa Jakab 
főreáliskolai  tanár a kereskedő ifjúsági  körben, f.  hó 
19-én. Igen tanulságosan, számtalan példákkal az 
emberi álmot és a hípnotizmust fejtegette  A leg-
közelebbi alkalommal a suggestióról és homöopáthiá-
ról tart ugyanott felolvasást. 

Az udvarhelymegyei népnevelési egyesület f  hó 
14-én tartotta meg 11-ik évi közgyűlését Hlatky 
Miklós elnöklete mellett. Tisztikara ugyanaz maradt, 
mely volt tavaly. A népnevelés fellendítésére  czélzó 
törekvésének egyik ténye gyanánt említendő, hogy az 
egyes népiskolák részére beszerzé Udvarhely megye 
térképét. A gyermek naptárt pedig, melyet az állat-
védő egyesület 150 példányban leküldött az etédi, 
zetalaki és vargyasi népiskolákhoz juttatta a tanulók 
közt való szétosztás végett. Az egyesület vagyona 
16564 kor. 98 fill.  Tekintve közművelődési fontosságát 
mintegy erkölcsi kötelessége lenne a vármegye minden 
tanítójának, hogy annak keblébe belépjen. (N. G. titkár) 

A keresztúri Székely Borkereskedés e hó 28 án 
tartja meg közgyűlését és a mult évről szóló zár-
számadását a napokban bocsátotta ki. 1903. évben 
is veszteséggel dolgozott az intézet. A veszteség 
31.174 korona. Ebből azonban 1902-ben már 16.090 
korona 18 fii.  veszteség mutatkozott, 1903. évre 
tehát 15,509 kor. 82 fii.  veszteség esik. Az intézet 
veszteségét, eredménytelenségét azonban csak a rossz 
akarat Írhatja az igazgatóság rovására. Nem is lehet 
ez másképpen, sőt csoda, hogy igy van. A multak 
bajai ólomsulyként nehezedtek a vezetőség nyakába. 
Egyebek közt a Székelyegyleti pénztár bukása által 
e részvénytársaság is csaknem hogy bukásba sodor-
tartott. Csak a mentési munkálat, eltekintve a gyöt-
relmes nehéz munkától, sokba került; a bajoknak 
egész halmaza várt megoldásra és amit csak lehe-
tett az igazgatóság igyekezett megoldani. Hogy a 
sok apró csprő veszteség közül csak egyet említsünk 
fel,  elkallódott sörösedényekért a társaság, mások 
hibájáért 1200 koronát fizetett  ki, amelyekhez hozzá-
járult a sok per, miket folytatni  kellett, hol ered-
ményesen, hol eredménytelenül azokkal, kiknek, min-
den alaposabb informáczió  nélkül italokat adtak ki 
hitelben. Az intézet nyakába 86.390 kor. adósság 
szakadt, amelyből két év alatt 44 790 kort fizettek 
ki, sőt többet, amennyiben a válság megoldásakor a 
vezetőség kénytelen volt 45 ezer kor. kölcsönt fel-
venni. Az adósság 1903. év végén 31.600 kort tesz 
ki. A Székelyegyleti pénztár csődtömegének 56.500 
kor. fizettek  le, melyről pedig már lomondottak volt, 
amennyiben az intézet bukását befejezettnek  tekin-
tették. Az igazgatóság a közügyet és a bukott pénz-
tár betevői érdekét nagy küzdelemmel, kitartással 
szolgálta. E mentési és egész embert igénylő mun-
kában már két év óta küzd Pap Mózes igazgató, 
akinek vállaira az intézet az ő összes bajaival ráne* 
hezedett, s aki elismerésreméltó kitartással végzi a 
magára vállalt feladat  megoldását. Azonban, sajnos, 
munkájában, melyet minden díjazás nélkül végzett 
és végez, igy is akadtak gáLCsoskodók, akik nemte-
len vádakkal illették Pap Mózest, s a többek közt 
azzal vádolták meg, hogy azért végzi egymaga az 
igazgatói, könyvtárnoki teendőket, hogy igy az ellen-
őrzést kizárja. E gálád támadásokkal szemben azon-
ban tisztán maradt a közvélemény előtt Pap, mert 
a maga ellen kért vizsgálat egyszerűen megezáfolta 
a felhozott  vádakat. Vigaszul szolgáljon Pap Mózes-
nek e vádaskodással szemben az, hogy a közügy 
érdekében áldozattal hozott szép és nehéz munkáját 
az igázok készséggel elismerik és az az eredmény, 
hogy kitartó fáradozásának  meg lesz azon gyümölcse, 
hogy egy jobb sorsra érdemes vállalatot mentett meg 
a csúfos  bukástól. Visszatérve a most kibocsátott 
mérlegre, az intézet ez évi forgalma  65 984 04 kort 
tett ki. Borért bevettek 29.78092 kort, szesz- és 
szeszesitalokért 18.433 45 kort. A hiány 31.174-65 
korona. 



8. szám Udvarhelyi Híradó. (5) 1904. febuár  21. 
Protestáns-estóly. A székelyudvarhelyi ev. ref. 

egyház ma, febr.  21-én d. u. 5 órakor az ev. ref. 
kollégium tornacsarnokában egyházi estélyt tart. A 
rendezők: Bod  Emma és Csanády  Margit a követ-
kező érdekes programmot állították össze: 1. A gyü-
lekezet éneke: Nagy Isten téged imád XXX. dics. 
1. vers. 2. Elnöki megnyitó. 3. Ének, kísérettel: 
Kovács  Dánielné által. 4. Felolvasás. Tartja : Göncei 
Lajos ref.  koll. igazgató. 5. Zongorán játszik Dr. 
Solymossy  Lajosné. 6. Szaval Maksai  Elemér 8 o. t. 
7. Zárszó. 8 A gyülekezet éneke: Aldd meg Ur Isten . . 
Belépés ingyenes, kegyes adományok az ev. ref. 
leányiskolái szegény tanulók részére köszönettel fo-
gadtatnak. 

A Zálogkölcsön intézet 14-ikéa délután tartotta 
Gyarmathy  Ferencz elnök-igazgató vezetésével 31 ik 
évi közgyűlését, a részvényesek élénk érdeklődése 
mellett. Az igazgatóság jelentését a lefolyt  üzletév-
ről tudomásul vették s részére, valamint a felügyelő 
bizottság részére a felmentvényt  megadták. A mérleg 
lényegesebb számadatai a következők: 1903. évi for-
galma 2,751.320 30 kor. volt; alaptőkéje 60.000 kor. 
tartalékalapja 107.240 15 kor., a betétállomány 
435.263 36 kor. A tisztanyereség 18.267-22 kor. A 
közgyűlés az osztalékot 14%-ban állapította meg. 

Nyilvános nyugtázás. A dalegylet által f.  hó 
13-án rendezett dalestélyen felülfizettek:  Dr. Da-
mokos Andor, Tompa Árpád, Dr. Ráczkövy Sámuel, 
Halbich Jakab, Sterba Ödön 2 - 2 kor., Nagy Ele-
mér, Gáspár Sándor, Tóth József,  N. N. 1—1 kor. 
Fogadják ez uton is a Dalegylot hálás köszönetét. 

Iparosok fillórestélye.  A „Polgári Önk. és se-
gély? ö egylet" által febr.  hó 22-én rezendozendő fil-
lér§3télyen közreműködnek: Koronkay  Ferencz éne-
kel, Kun  Karolina szaval, Fischer  Ferencz felolvas, 
Papp Sándor és Kiss  Lajos ének kettőssel. Az es-
tély rendezői: Kun  Irma, Donáth Irma, Benedek 
Tihamér és Szemerjai  Károly. 

Nyilvános  nyugtázás  és  k Oszönet.  A kővetkező 
sorok közlésére kérettünk föl:  A febr.  14-én taitott tréfás 
tündérestély a várakozásnak teljesen megfelelőleg.  fényesen  si-
kert^. Olyan előkelő és nagyszámú közönség a farsang  egyet-
len mulatságán sem volt együtt, mint ezen. Igen jól esett együtt 
látnunk az intelligencziát, és a polgárság szine-javát felekezeti 
különbség nélkül, Az estély összes bevétele 1594 kor. 81 fi  lér. 
Kiadása 782 kor. 34 fillér.  Maradt tiszta jövedelem 812 kor. 
50 fillér.  Felülfizettek:  Gönczi Lajos, Soljmossy János, Dr. 
Imreh Domokos, özv. Zakariás Ignáczné 10—10 kor. Vajda 
Lajos 6 k. Solymossy Endre, S.akács Károly, dr. Vass Lajos, 
Vajda Ferencz 5—5 k. Zöld János, Szenkovits utóda Ilyés István 
4 — 4 kor. Nuszbaum Ignácz 3 kor. Rudnyák Péter, Teichner 
Jakab, Barabás Jenő, Fazakas József,  Fersián János 2—2 kor. 
Rápolti Károly 140 kor. Schlosser Vilmos 1 kor összesen 
89 kor. 40 fii.  Kisorsolásra adakoztak: (2-ik közlemény ) Mezei 
Ibolyka 6 drb. tárgyat. Válentsik Lajos 2, Beteg Pál 5, Ger-
gely Jánosné 4, Fankovich Mariska 2, Dollnyné 2, Dr. Soly-
mossy Lajosné 1, özv. Barabás Fábiánné 1 drb. tárgy. Beke 
Ferenczné egy tál tészta Domé ltezsöné egy tál tészta és egy 
ííveg likőr. Dr. Urbányiné 3 korona. Fejes Áronné Hann Pepi 
2—2 korona. Kassay Gézáué 1 kor. Kisorsolásra befolyt  ösz-
szeseu Madarász Veronika ig. tanitónő kezéhez 77 kor. 40 fii. 
Ráduly Miczi és Hermann Helén gyűjtése 17 k. Sorsjegyek-
ből az estélyen árultak Madarász Veronika, Bod Emma, Ke-
lemen Ilona, Márk Ilona, Pfaftenhuber  Izabella 121 k. 60 f. 
Pezsgőbő l Szabó Andrásné. Nagy Elvira, 36 k. Jux-ba-
zá r b ó 1 Solymossy Ágnes, Sólymossy Panna, Léstyán Margit, 
Szöllősi Irén 106 k. Sörből Holstein Simonné, Baczó Lászlóné, 
Izsák Erzsi. Höhr Anna 52 k. 57 f.  Tea és feketekávéból 
Fankovich Gyuláné, Szakács Gyuláné, Nagy Irma 32 k. 42 f. 
Sz ivarbó l Kovács Dánielné, Bartha Rózsika, Gyarmathy 
Vilma, Pásztor Mariska, Ráduly Isma, Bartók Anna, Hermann 
Helén 107 k. 61 f.  Virágból Molnár Margit, Vajda Piroska 
Nagy Irma 55 k. 70 f  V i iágpos ta Szakáts Erzsi, Mészáros 
Róza, Vass Irma, Vass Róza 32 k. 48 f.  Éte l és borból 
Szalai Berta 72 70 k Derzsi Juliska 61 42 k. Höhr Anna 44-12 
k. Sepsi Erzsi 42 52 k. Szakács Vilma 39 80 k. Gál Berta 
26 22 k. Sepsi Róza 25 72 k. Bodrogi Juliska 23 90 k. Höhr 
Mánha 1910 k SáDdor Emma 18-44 k. Bartók Anna 12 02 k. 
Izsák Erzsi 1014 k. Istvanffy  Róza 10-70 k. A világ hét 
csodájából 2'20 k — Midőn ezen szép eredményről beszámo-
lok, nem mulaszthatom el, hogy leányiskolánk nevében hálás 
köszönetet ne mondjak első sorban Székelyudvarhely város 
nemes közönségének, mely isméteit izben olyan büzgón felka-
rolta iskolánk ügyét. S hálás köszönetet mondok az estélyen 
közreműködött női és férfi  rendező bizottságnak, élén Riemer 
Gusztáv úrral és a tréfás  programmot előadó uraknak, kik 
szintén hozzájárultak a sikerhez. V aj d a Ferencz ref.  pap. 

A trachoma ellen. Gróf  Tisza  István minisz-
terelnök — mint belügyminiszter — ujonan szabá-
lyozta a trachoma elleni óvó- és gyógyintézkedéseket. 
A rendelet a napökban érkezett meg Udvarhely-
megyének. A rendelet, mely az eddigi miniszteri 
rendeleteket hatályon kivül helyezi, négy részre osz-
lik. Az elsőben a trachomás betegek bejelentése, 
•nyilvántartása s a szemvizsgálatok és időszaki jelen-
tések iránt történik intézkedés. A másik szakasz a 
trachoma terjedésének megakadályozására szolgáló 
-óvó-intézkedéseket irja elő, külön rendelkezvén az 
iskolákba járó tnnulókról, az ipari és gyári munká-

sokról, a katonaságról, a vasúti szállításról. Szigorú 
intézkedés történik némely népszokások eltiltása iránt, 
minő például Szeged környékén a menyasszonymos-
datás, mely népszokás szerint a menyasszony egy 
tál vizzel sorba járja a vendégeket, megmossa azok-
nak arczát s azután közös törülközőt nyújt nekik 
arczuk megtörlése czéljából. Az ilyen veszedelmes 
népszokásokat szigorúan eltiltja a belügyminiszter 
rendelete. A harmadik szakasz a trachoma-betegek 
járólagos és korházi gyógyítása, valamint a kezelő 
orvosok kiképzése iránt intézkedik. A belügyminisz-
teri rendelethez a trachoma, vagyis egyiptomi szem-
betegség népszerű ismertetése van csatolva. Ez min-
den községben közzé lesz téve és megmagyarázva. 

Egy akol, egy pásztor czimmel Péter  Albert 
könyvet irt és adott ki. Könyvében meggyőző erő-
vel érvvel a nemzeteknek egy nemzetcsaládba való 
hozásának czélszerü volta felől.  A könyv a Válent-
sik-féle  könyvesboltban kapható és ára 50 fillér. 

Építsünk Székelyudvarhelyen templomot 1 A közműve-
lődés oltárára Isten dicsőségére áldoz, ki a Székelyudvarhelyen 
építendő unitárius templom költségeihez hozzájárul. Az egy-
házközség elöljárósága a következő kegyes adományokat vette 
és hálás köszönettel nyugtázza: Az udvarhelyköri D. F. fiók-
egylet által Homoródszentpálon rendezett hazi estély tiszta jö-
vedelme 250 kor. Ürmösi Károlyné kezdeményezése folytán 
a h.-jánostalvi nők gyűjtése: Ürmosi Károlyné 2 k. Kiss 
Györgyné, Darkó Eszter, Darkó Palné 1—1 k, Benedek Mó-
zesné 80 f.  Kelemen Mózesné, Márkos Andrásné, László Vilma 
Mezei Domoko9né, Mezei Eszter 60—60 fii.  Jobb Jánosné, id. 
Kelemen Mózesné, Kelemen Lőrinczné, ifj.  László Mózesné, 
László Andrásné 40 -40 fii,  László Mári, Biró Mária, Vas 
Rebi, Godra Juliánná 30—J0 fill  Varga Andrásné, Varga Mó-
zesné, Uzoni Juliánná, Benedek Ferenczné, Cseke Mózesné, 
Cseke Istvánné, Sándor Dénesné, Kiss Béniné, Vasas Julianna, 
László Mózesné, Hegyi Mózesné, Csorna Zsigáné, Sárdi Mó-
zesné, Markos Józsefné,  Benedek Feriné, László Zsuzsika, 
László Rebi, Kerekes Mári. Vas Máriskó, Kerekes Rebi, Vas 
Julis, Sándor Lina, Pálfi  Julianna, Kis Juliánná, Márkos Mári, 
Molnár Józsefné,  Szabó Julis, László Zsuzsa, Cseke Rózilia, 
Molnár Mariskó, ifj  Vasas Julis, Szász Rákhel, Cseke Juliánná, 
Markos Zsuzsa, Márkos Irma, Vas Ráki, László Zsuzsika 
20—20 fii.  Gergely ferenczné,  Hegyi Józsefné,  Csepregi Mari, 
Sándor Julis. Kádár Juliánná, Gabos Rebeka, LáBzló Máris, 
Varya Krieka 10—10 fii.  Pucsi Rebi 12 fii,  Együtt 20 kor. 32 
fii.  Az I-XXX. közlemény összege 5193 kor. 42 fii.  E köz-
lemény összege 270 kor. 32 fii,  össesen 5463 kor. 7s* fii. 

Aki kertjét szereti, szép virágokat és kitűnő 
konyhakerti terményeket akar, az szerezze magezuk-
ségletet Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkeres-
kedésében Budapesten, Rottenbiller-utcza 33. A czég 
idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, kívánatra 
mindeneinek ingyen küldi. Ezen árjegyzék az álta-
lánosan ismert, világhírű, kitűnő magvakon kivül, 
még a különösen érdekes és meglepő konyhakerti-
és világújdonságoknak egész sorozatát is tartalmazza. 

Közgazdaság. 
Sz.-udvarhely, febr.  21. 

Állatvész Benczéden. Banczéd község egyik 
udvarábau a napokban 8 állat hullott el száj- és 
körömfájásban.  A vésznek ilyen számban való fel-
lépése érthető nyugtalanságot okozott, mivel a mai 
napon beálló keresztúri országos állatvásár meg 
tartását tette atörvény rendelkezése szeriut kétségessé 

A Gazdasági egylet elnöksége ez ügyben tegnap 
táviratilag kereste meg a minisztert, hogy az állat-
vásár megtartását engedélyezze, mivel annak el-
maradása érzékenyen sújtaná a megye közönségét. A 
miniszter az állatvásár megtartását teguap délutáu 
táviratilag engedélyezte. 

Ennélfogva  a 29-iki bika vásár és a márcz. 1-i 
állatkiállitás is meg lesz tartható. 

Magyarország tavalyi termése. A statisztikai 
hivatal e héten közzétette részletes jelentését. Magyar-
ország tavalyi buza-, rozs-, kétszeres-, árpa-, zab-, ten-
geri* és burgonyaterméséről. E szerint termett: őszi 
buza 43,028.673 mm., tavaszi buza 1,048.481 mm., 
összesen 44,077.154 mm. buza; őszi rozs 11,827.043 
mm, tavaszi rozs 201.628 mm., összesen 12,028.671 
mm. rozs; kétszeres 882.342 mm., őszi árpa 974.851 
mm., tavaszi árpa 13,085.107 mm., összesen 14,059.958 
mm. árpa; zab 12,676.469 mm., szemes tengeri 
34.481 597 mm., burgonya 45,009 884 mm. 

Gyakorlati baromfi  tenyésztés czimen uj köny-
vet irt Parthay  Géza az Országos Baromfitenyésztési 
Egyesület igazgatója. A könyv részletesen foglalkozik 
a haszontyuk, pulyka-, gyöngytyúk-, kacsa- és lud-
tenyésztéssel. Részletesen ismerteti mindazon fajtákat 
irás és képben, melyek tenyésztésben a legnagyobb 
hasznot adják. Parthay  több ideig volt külföldi  ta-
nulmány uton, ezen könyvében összegezte külföldi 
tapasztalatait igy a „Gyakorlati Baromfitenyésztés" 
nemcsak a legjobb baromfitenyésztési  munka, hanem 
nélkülözhetetlen segédeszköze, uemcsdk a szaktenyész-
tőnek, hanem minden baromfitartó  gazdasszonynak 
is, mert ebből megtanulhatja, hogy és mikép lehet 
a baromfikat  sikeresen és haszonnal tenyészteni. A 
müvet 73 csinos kép teszi érdekessé; ára 3 korona. 
Megrendelhető ezen összeg előleges beküldése mellett 
a Szárnyasaink  kiadóhivatalában Budapesten, Rot-
tenbiller-utcza 30. szám. 

T á v i r a t o k . 
B u d a p e s t , febr.  20. 

(Erk. d u. 4 ó.) 

Alapítványi helyek. 
A magyar kormány a delegáczió után tör-

vényjavaslatot terjeszt a képviselőház elé, mely-
lyel a katonaiskolák magyar növendékei részére 
200 alapítványi helyet létesit. 

Udvari ebéd. 
Bécsből jelentik, hogy ma este lesz az első 

udvari ebéd, melyet a király a delegátusoknak 
ad. Ezért T i s z a ma Budapestről Bécsbe 
érkezett. 

Héderváry — miniszter. 
Bécsből hivatalosan megerősítik a hirt, 

hogy K h u e n - H é d e r v á r y lesz a király sze-
mélye körüli miniszter. Bécsi távirat szerint 
kinevezés már megtörtént és azt a hivatalos lap 
jövő heti számának egyikében fogja  hozni. 

Egy kivándorlási ügynök letartóztatása. 
Sopron melletti Balf  községben a csendőr-

ség letartóztatott egy Schrott' Max íievü kiván-
dorlási ügynököt A vizsgálat kiderítette, hogy 
Schroffnak  megbízása volt, hogy magyarországi 
német protestáns lakosság körében Németországba 
kivándorlókat toborozzon. 

Az orosz-japán háborúból. 
Pétervárról hivatalosan jelentik : Varjak 

orosz czirkálóhajó és a Korejecz orosz ágyúna-
szád 18-ikán megütközött egy japán hajóhaddal, 
miközben Varjak harczképtelen lett. Az oroszok 
mindkét hajójukat légbe röpítették, hogy ne 
jussanak a japánok kezébe. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
TelefoiiMxAui:  14. 

Fiatal fenyőerdő kerestetik 
Előkelő tőkeerős vállalat több ezer 

h o i d a * 40—80 éves jegenye vagy luczfe-
nyöerdöt keres első kézből, készpénzfizetés 
ellenében. — Ajánlatokat „Fiatal fenyőerdő" 
czimen Eckstein Bernát hirdetési irodája 
Budapest, Fiirdö-utcza továbbit. 

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

Értekezhetni: 
Dr. Kassay  Alberttel,  mint  az örökösök megbízottjával 

s f ö ^ fajtyulj tjeltcí-tojás! 
Kendermagos plimut, feHete 

latigsati, Világos brahttta, sárga 
orpingtoti és fogolyszinii olasz 
fajtyuKoK Keltőtojsai 12 darab 
10 Korona. 
Rázásmentesitő patens-csomagolás ingyen, 
a pénznek előre való beküldése esetén bér-
mentve. Fajtisztaságért jótállás; a ter-
méketlen tojások kicseréltetnek. Előjegy-
zések elfogadtatnak.  — Szállítás február 
elsőtől kezdődik 

KOTKOLYI ISYÁI 
mérnök, lajbaromfi  tenyészdéje 

Krompach-vasgyár, (Szepes m.) 



10613—1903 tlkvi. 

Árverési hirfletményi  kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Székelyegyleti 
első takarékpénztár csődtömege végrehajtatónak Györfi 
János végrehajtást szenvedő ellen 70 korona tőke 
követelés s ennek 1902. évi február  hó 5 napjától 
járó 6°/0-os kamatokkal V » V 0 S váltódij 34 korona 
15 fillér  eddigi valamint jelenleg 22 korona 50 fillér 
megállapított s még felmerülhető  költségek kielégítése 
végett a Székelyudvarhelyi kír. törvényszék és kir. 
járásbíróság területén levő: 

I. A bétái 209 sz. tjkvbe A + V»-ed részben 
Györfi  János végrehajtást szenvedő, %-eá részben 
neje Gál Rozália nevén álló 660 helyrajzi szám 
alatt fekvő  2 kor. 853 helyrajzi szám alatt 1 kor. 
1992 helyrajzi szám alatt 6 kor. 2531 helyrajzi szám 
alatt 4 kor. 2768 helyrajzi szám alatt 1 kor. 3720 
helyrajzi szám alatt 1 kor. 4041 helyrajzi szám alatt 
6 kor. (és pedig társ tulajdonos jutalékaira is:) 

II. A bétái 163 számú telekjegyzőkönyvben A + 
ifj.  Györfi  Ferencz és társ tulajdonos és Györfi  Jáoos 
végrehajtást szenvedő nevén álló 2246. 2247 hrsz. 
alatt fekvő  10 kor. (társtulajdonos jutalékára is.) 

III. A bétái 49 számú tjkvben A -f-  4/8-ad rész-
ben Szélyes Lajos (nőtlen katona), 2/8-ad részben 
Szélyes Dénes. 1/8-ad részben Sélyes Albert, és 1/8-
ad részben Szélyes Ignácz, végrehajtást szenvedő 
nevén álló 266/1 hrsz. alatt fekvő  320 korona, 
(társtulajdonosok jutalékaira.) 

IV. A bétái 333 sz. tjkvben A+ Szélyes Ignácz 
végrehajtást szenvedő nevén álló 488. 489 helyrajzi 
szám alatt fekvő  4 kor, 1374 1375. 1376. helyrajzi 
szám alatt fekvő  3 kor. 1699. 1700. 1701. helyrajzi 
szám alatt fekvő  4 kor. 1754. 1755. 1756. helyrajzi 
szám alatt fekvő  2 kor. 2781. helyrajzi szám alatt 
fekvő  1 kor. 2820. 2821. 2822. helyrajzi szám alatt 
fekvő  1 kor. 3070. 3071. 3072. helyrajzi szám alatt 
fekvő  1 kor. 3104. 3105. 3106. helyrajzi szám alatt 
fekvő  1 kor. 3445. 3446. 3447. helyrajzi szám alatt 
fekvő  1 kor. 3501. 3502. 2503. helyrajzi szám alatt 
fekvő  1 kor. 3683. 3684. helyrajzi szám alatt fekvő 
5 kor. 4421. helyrajzi szám alatt fekvő  4 kor. 

V. A bétái 30 sz. tjkvben A + 80. 82. 83. helyr. 
szám alatt fekvő  650 kor. 464. 465. helyr. szám Alatt 
fekvő  1 kor. 473. 474. helyr. szám alatt fekvő  2 kor. 
728. 729. helyr. szám alatt fekvő  2 kor. 733. 4 kor. 
932. 933. 6 kor. 1025. 1 kor. 1039. 1 kor. 1121. 
1122. 18 kor. J372. 1373. 3 kor. 1438. 1439. 7 kor. 
1494. 6 kor. 1800. 10 kor. 1907. 2 kor. 1946. 1 kor. 
2276. 2277. 1 kor. 2440. 1 kor. 2614. 2615. 1 kor. 
2953. 1 kor. 2962. 2969. 1 kor. 3027. 1 kor. 3076. 
1 kor. 3110. 1 kor. 3132. 1 kor. 3207. 2 kor. 3331. 
1 kor. 3422. 1 kor. 3452. 1 kor. 3507. 1 kor. 3870. 
3871. 2 kor. 4011. 1 kor. 416U. 4161.13 kor. 4385. 
4386. 22 kor. 4724. 3 kor. 4828. 2 kor. 4862. 2 kor. 
4957. helyr. sz. a. 2 kor. (és pedig 7&~öd részben 
végrehajtást szenvedő és V&'öd részben Széles Ignácz 
György társ tulajdonos neven álló jutalékára is) C 
5 alatt Szélyes Rebeka és id. Szélyes Györgyné élet-
hossziglani 7i~ed részbeni haszon elvezeti jog fenn-
tartásával. 

VI. A bétái 271 helyr. számból a bétái 267 számú 
tjkvbe átjegyzett A + Nagy Lajos neje Szélyes 
Zsuzsánna nevére átjegyzett 681. 682. 683. helyr. sz. 
a. 4 kor. 

VU. A bétái 297 sz. tjkvbe A + és 7,-ed részben 
Szélyes Ferencz végrehajtást szenvedő, %-ed részben 
neje Szélyes Zsuzsánna nevén alló, 634. helyr. sz. a. 
1 kor. 3697. 12 kor. 4*91. 2 kor. (társ tulajdonosok 
jutalékára is.) 
VIII. A bétái 297 sz. tjkvből a bétái 267 sz. tjkvbe 
Nagy Lajos neje nevére átjegyzett 679. 684. helyra. 
az. a. 2 kor. 
IX. A bétái 271 sz. tjkvbe A + 273 helyr. sz. a. 

6 kor. (társ tulajdonos Szélyes Juliánná jutalékára is.) 
X. A bétái 174 sz. tjkvber A t Barabás Dénesné 

nevén álló 3826. 3828. 3829. helyr. sz. a. 2 kor. 
1705. 8 kor. 1746. 1747. 2 kor. 

XI. 417 sz. tjkvbe foglalt  A f  2037 helyr. sz. a. 
1 kor. 2454. 1 kor. 2482. 1 kor. 2650. 1 kor. 2ö97. 
2 kor. 2984. 2 kor. 3391. 1 kor. 3464. 1 kor. 2036. 
2 kor. 2453. 1 kor. 2484. 1 kor. 2649. 1 kor. ü755. 
1 kor. 3282. 1 kor. 3390. 1 kor. 3552. 1 kor. 3237. 
1 kor. 
XII. A bétái 418 sz. tjkvben Tóth Ferencz bétái 

lakós nevén álló A f  3938 helyr. sz. a. 7 kor. 4070/2 
4072. 3 kor. 4568. 2 kor. ezennel megállapított ki-
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1904. évi április 18-ik napján 
d. e. 9 órakor Béta község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy értékpapír-
ban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Székelyudvarhelyt, 1903. évi decz. hó 3l-én. 

Mihály, 
kir. törvszki eLyesbiró 

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

Sürgőm czim: Eternit, Budapest. 
Telefon 1 2 - 9 2 . 

ASBEST-CEMENT 
P A L A ETEnmmuAs[ 

l l i T S C H E K L A J O S szab . 
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tetó-fedanyag. 

Eternit müvek HATSCHEK LAJOS, Budapest, VI., Andrásy-ut 33. 
K é x - j e n i n m e r t e t é s t . 

Elsőrangú referenciák.  — JötAllAs. — Évi gyártás 1 5 0 0 kocsirakomány. 

„jtonorir 
Vasas-gyógyfürdőn egy teljesen felszerelt 
3 szoba ís melUKhelyisigeKbó'l álló Ké-
nyelmes, fenyvessel Körülvett Villa a hozzá 
tartozó istálló *s Kocsiszínnel eladó. 

Értekezni lehet 

5zaM Albert ^ J í s k ö ! 
VIII., Múzeum-kőrút 2. sz. a. 

Sím 1001—1903. ?h. 

Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a székelykereszturi kir. járásbíróság 1903. 571/1. 
szému végzése következtében Borbáth Dani székely-
kereszturi ügyvéd által képviselt Albina nagyszebeni 
hitelintézet javáva, Szabó Béla s tár.-ai medeséri la-
kósok ellen 291 kor. 80 fill.  s jár. erejéig 1903 évi 
deczember hó 10-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  éa 902 koronára becsült kö-
vetkező ingóságok u. m.: 2 kancza, 1 csikó, szekér, 
széna, buza, törökbuza, kas, hám és 2 tehén nyilvá-
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a sz.-keresztúri kir. jbiróság 
1903-ik évi V. 571/2. számú végzése folytán  291 k. 
80 fill..  tőkekövetelés, ennek 1903. július hó 6. nap 
jától járó 6% kamatai, >/«°/o váltódij és eddig ösz-
szesen 93 kor. 40 fillérben  biróilag már megállapí-
tott költségek erejéig Medeséren, alpereseknél 1904. 
évi február  hó 23-ik napjának d. e. 9 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen-
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek, szükBég esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták  s azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 
120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Székelykereszturt, 1904. február  1 én. 
Nzalontai Albert, 

kir. bir. végrehajtó. 

8a. 18—1904. vh. 
< 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. LX. t.-cz. 

értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a sz.-kereszt-
úri kir. jásbíróság 1901. évi V. 2iO/l. sz. végzésével 
Dr. Russu Oktavián nagyszebeni ügyvéd által képviselt 
Albina nagyszebeni hitelintézet javára Major Ilia s tár-
sai o.-andrásfalvi  lakósok ellen 400 kor. s jár. erejéig 
1901 évi junius hó 12 én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 9:48 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m.: 1. Major Ilia és nejénél 
2 tehén, 2 ló, 2 szekér, 1 vaseke és 3 sertés. II. 
Szőcs Rádu Iliánál 2 ló és egy bika nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a ez.-keresztúri kir. jbiróság 
1904. évi V. 4/4. számú végzése folytán  400 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1899. évi október hó 1. napjá-
tól járó 8% kamatai. */»°'o váltódij és eddig össze-
sen 99 kor. 14 fillérben  biróilag már megállapított 
költségek erejéig Oláh-Andrásfalván,  alperesek házá-
nál leendő eszközlésére 1904 évi február  hó 29-ik 
napjának délelőtt 11 órája batáridőül kitüzetik, és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés-
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is eladatnak. 

Amennyiben az Várverezendő ingóságokat má-
sok is le és felülfoglaltatták,  s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-cz. 120. § a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Székelykeresztur, 1904. február  hó 2. 
Kzaloutai Albert, 

kir. bir. vhajtó. 

F e l t ű n ő o l c s ó és 
j ó k i v i t e l ű 

BÚTOROK 
kaphatók 

n a g y v á l a a z t é k b ' ? ' a 

WEISS ÁRMIN buto rraktárában 
8zékeiyudvarhelytt. Batthyánv-tér 12. sz. 

Szám 3/1904. 
iskolaszéki. 

Pályázati hirdetmény. 
A székelyudvarhelyí városi elletni fiu  iskóláflá)  elhalálozás folytán  megüresedett 

igazgató-tanítói állásra és az ennek betöltésével esetleg megüresedő osztáljrknitóí állásra 
ezennel pályázatot hirdetek, s felhívom  mindazokat, kj'K ezen állások valarne lyikét elnyerni 
óhajtják, hogy képesítésüket, korukat és eddigi sz- olgálatukat igazoló ok mányokkal fel-
szerelt pályázati kérésüket hozzám, folyó ÍVÍ febrsá r 29-ig nyújtsák be. 

Az igazgató-tanítói állás javadalmazása évi 1 200 kor. fizetés  és 240 ' korona lakpénz, 
az osztálytanítói állás javadalmazása évi 1000 k'jr. fizetés  és 200 kor la kpénz. 

Ha az igazgató-tanítói állás az iskolánál, már működő valamelyik t; uiitóval töltetik 
be, az osztálytanítói állás azon pályázók közül fog  betöltetni, kik kérvéi lyükben kijelen-
tik, hogy esetleg az osztálytanítói állásra is pályáznak. 

Székelyudvarhely, 1904. február  11. 

Szakáts Zoltán, 
polgármester, isi wJaszéki elnök. 


