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A székely akczió megyénkben. 
SzékelyudvarhPly, február 27. 

A két évvel ezelőtt megtartott székely 
kongresszus nyomán általánosan konstatálva lett, 
liogy a székelység szegény, nyomorog, pusztul 
és kivándorol. Ruhája régóta rongyos, de er-
kölcse egész az utóbbi időkig ellent állt a csáb-
nak. Azonban most már lelkiismeret dolgában 
sebek mutatkoznak, s legnagyobb, legveszedel-
mesebb erkölcsi bajai egyike, a pálinka fogyasz-
tás lett. Ennek nyomán az őszintesége oda lett, 
ellenben a fortélya kifejlődött Az egyenességet 
alig ismeri; a tulajdon megbecsülése fogyatékos. 
Ezzel szemben azonban előnyei óriásak. A szé-
kely nemcsak földmives, hanem mesterember és 
kereskedő is Különösen ez utóbbi hajlama fej-
lődött ki nagymértékben. Az is igaz, hogy per-
lekedő, amit a székelyföldi ügyvédek száma ek-
latánsul bizonyit Ha azonban a jó és rosz 
tulajdonságait mérlegre tesszük, könnyen kon-
statálhatjuk, hogy az előbbiek nagyobb mérték-
ben vaunak mrg. 

És a székely mégis pusztul, züllik, kiván-
dorol. E bajokon hogy segíteni kell, a székely-
ségért teuni kell, a kormány is elismerte s hogy 
megmutassa szintén jó hajlamait, a Székely-
földre egyelőre miniszteri biztost nevezett ki, 
mig most már megyénként küldött ki megbí-
zottakat, akiknek kötelességévé tette a székely-
nép viszonyainak teljes megismerését, s e vi-
szonyoknak, a helyi illetékes tényezőkkel egyet-
értve, gyors orvoslását. 

Udvarhelymegyében a Gazdasági Egyesület 
és Iparfejlesztő bizottság az akcziót egy pár 
éve hogy bevezette és működésének sikere ha-
tározottan érezhető ugy a gazdasági, mint az 
ipari téren, azonban, hogy a kitűzött eredmény 
elérhető legyen és e vármegye visszaadassék 
önmagának az még messze van, és ebben aztán 
az érdekeket nem is lehet megyénként szétvá-
lasztani, mivel itt az egész Székelyföld megmen-
téséről van szó 

Hogy ez pedig eléressék, elsősorban is a 
székely vasutaknak állani költségen való kiépí-
tése kívánatos olykép, hogy Budapest és a Fekete-
tenger medenczéjében levő kikötők között a legrö-
videbb összeköttetés létesíttessék. Szükséges, hogy 
a nagy távolság okából a székelyföldi szállítmá-
nyok részére kedvezményes szállítási tarifa adas-
Bék. Az állam mindenütt építtetett vasutakat, 
csak a Székelyföld az: hol a 113 kim. hosszú 
állami vasúton felül a saját pótadó hozzájáru-
lásunkkal épitett helyi érdekű vasutak tartják 
fenn a forgalmat és ugy kelet, mint nyugat 
kereskedelmi góczpontjaival csak kerülő utakon 
érintkezhetünk. 

A székelynép megélhetésére fontos a szövő 
és más házi iparnak állami támogatás mellett 
való létesítése és fejlesztése. Ma, midőn a nép 
egy nagy részének az év fele részén át nincs 
hasznot hajtó foglalkozása, szükséges, hogy a 
régi házi ipar ismét felkaroltassék és uj, a nép 
hajlamainak megfelelő házi ipar létesíttessék. E 
tekintetben szükségesnek tartjuk első sorban, a 

szövő házi ipar megteremtését, régi házi iparok 
felújítását, uj, a nép hajlamának megfelelők lé-
tesítését, mind ezt állami támogatással, ily kép 
a tanitó mesterek állami fizetésben részesüljenek, 
az ipar folytatásához szükséges műszerek leg-
alább a vagyontalan osztálynak ingyen adassa-
nak és a házi iparczikkek beváltására alakult 
szövetkezetek, társaságok, árucsarnokok állami 
kedvezményt és a szükséghez képest állami tá-
mogatást nyerjenek. 

Ma a székelység nagyon el van adósodva, 
a nagy kamatot — mely még ma is 20—25 
százalék a magánkölcsönöknél — fizetni nem 
képes; annál kevésbbé képes törleszteni. Ezért 
szükséges, hogy a székelység a pénz- és muuka-
beli uzsorától megszabaduljon, földhitelintézetek 
felállítása által melyek kölcsönei után a kamit és 
tőketörlesztés az évi b1^ százalékot nem halad-
hatja felül. Megyénként azért szükséges: mivel 
a megyék talajviszonya, birtok értéke különböző 
és csakis igy lehet az eladósodott birtokot meg-
menteni ; ha a birtoka forgalmi értékének te-
kintetbe vételével kaphat kölcsönt. A földhitel-
intézetek alapját képeznék a községek kezén 
lévő regálé kártalanítási kötvények, melyek az 
1888 évi 36. t.-cz. 26 §-a szerint e czélra 
lennének fordíthatók. A záloglevelek élsŐ kibo-
csátását az államnak kellene teljes névértékben 
átvenni. 

A községi fogyasztási és terményértékesítő 
szövetkezetek létesítése elengedhetetlen kelléke 
az akcziónak A legszükségesebb fogyasztási 
czikkeket legtöbbnyire drágán kell megvásárolni 
a fa usi közönségnek. Ezen csak a szövetkezetek 
létesítése által lehet segíteni. Viszont a termé-
sét a gazda az árra való tekintet nélkül akkor 
kénytelen eladni: mikor pénzre szüksége van 
és tekintettel arra, hogy kistermelők vagyunk, 
terméseinket apró embereknek kell adni, kik 
azt 5—6-szor adják ismét tul, mig a nagyke-
reskedő vagy gyáros kezébe kerül és igy a 
minket illető hasznot többen teszik zsebre. E 
bajon csak a szövetkezés segít. Es ezt a szö-
vetkezést ki kell terjeszteni a baromfi,  tojás és 
tej értékesítésére is. 

A kepének az állam által való megváltása 
szintén igen üdvös volna. A tized-, kilenczed, 
robot és a hűbériség összes maradványai állam-
költségen váltattak meg, és igy a székelység 
kepéjének, mely azokkal egyenlő jogi természet-
tel bir, az állam által való megváltását jogosan 
követelhetjük, hisz mi is hozzájárultunk minden 
úrbéri teher megváltásához. 

Szükséges az erdőtörvény  revíziója,  az erdei 
legelőknek az erdőtörvény intézkedései alóli ki-
hagyása. Az erdőtörvény nagyon sok intézkedése 
helytelen a Székelyföldre, noha a miniszter ép-
pen a mult évben vitette keresztül a legelő-
területek felmérését, s igy a marha, sertés  és 
juh tenyésztésünk fejlődésének mi sem áll útjában. 

Az arányositási  és tagositási  törvény mó-
dosítása és azzal kapcsolatosan a telekkönyvi 
helyszinelési felvételek kiigazítása, szintén be 
kell hogy jöjjön az akczióba. Az arányositási 

törvények sok téves intézkedést tartalmaznak, 
melyeket a Székelyföld viszonyaira tekintettel 
módosítani kell. Módosítani kell az aránykulcsot. 
A már egyszer arányosított területeknek a bir-
tok közösségben maradottak részjutaléka, hogy 
ismét és ismét ne arányosittassék, ezt a Curia 
már kimondotta. Meg kell szüntetni a színleges 
szerződések alapjáni külön kiszakitásokat. A 
tagositási törvénynek a becslésre, elhelyezkedé-
sére, birtok állapot tisztázására vonatkozó intéz-
kedései módositandók olykép, hogy a kisebb bir-
tokosság érdeke védve legyen 

A helyszinelési vétségek, hibás telekkönyvi 
felvétetelek,  melyek egyes községek birtokviszo-
nyát teljesen tönkre teszik, ott, ahol e tekin-
tetben felterjesztés történik, kiigazitandók — 
külön e czélra kiküldött bizottság által. 

A belvizek, folyók,  patakok szabályozását 
kérjük lü—20 év alatt visszafizetendő állami 
előleg adása mellett. A Székelyföld mezőgazda-
sági munka alatt álló területének ÍL része a 
belvizek állandósága, folyók, patakok szabály-
zatlansága miatt csaknem használhatatlan. Ezen 
vizszabályozások, melyekre égető szükség van, 
a nép szegénysége miatt csak állami kamatmen-
tes előleg mellett létesíthetők. 

Megyénként iparkamarai  fiókók  felállítása 
munkásközvetitő intézettel kapcsolatban, ipari 
és kereskedelmi szakiskolák felállítását állam-
költségen, a székelyföldi kisiparnak állami tá-
mogatás nyújtása elengedhetlen követelmény. A 
Székelyföld lakosainak nagyon tekintélyes része 
kisiparos, — de ezeknek létezése még inkább 
váltságban van, iniut a mezőgazdákké, — a ki-
vándorlás is nagyobb aránylag közülök, mint a 
más foglalkozásúak közül — ép ezért a kisipar 
részére a legmesszebb menő állami támogatást 
kérjük a helyi viszonyoknak megfelelően. 

Szükséges, hogy az állati és növényi ter-
mékek értékesítésére,  feldolgozására állami ked-
vezmény mellett gyárak és állami támogatás 
mellett szövetkezetek létesíttessenek. A Székely-
föld terményét a nagy távolság miatt már alig 
képes értékesíteni. Az állati termékek értékesí-
tésére conservgyár, szalámi gyár, gyapjufonó és 
szövőgyár, kender-, lent feldolgozó gyárak, olaj-
gyár, gyümölcs, tejértékesitő szövetkezet, turó 
készítő telep, sajtkészitó telepek lennének állami 
támogatás mellett létesítendők. 

Fölötte kívánatos, hogy a Székelyföldön, 
mint tulajdonképeni határszélen több katonaság 
helyeztessék el. Ma még azon ezredeknek meg-
felelő katonaság sincs a Székelyföldön elhelyezve, 
mennyit itt állitnak ki. Ezen kiváuatunk indo-
kolt már nemzetgazdasági, de stratégiai szem-
pontból is. 

Kivánjuk a Székelyföld közép- és összes 
alsóbb iskolának nagyobb mértékű állami se-
gélyezését. 

E kívánságok kimerítően kiterjednek ugy 
az ipari, mint gazdasági érdekekre. Egynémelyi-
kének megvalósítása a kormány egyszerű intéz-
kedésére megtörténhetik, mások megvalósítása 
előtt jelentékeny pénzügyi akadályok állanak. 

L a p u n k mai száma ö oldal. 



Társadalmi uton a székelykérdést megol-
dani nem lehet. Az államhatalom kell a segitó 
kezet nyújtsa a maga roppant anyagi erejével, 
intézkedési jogával. 

Kifejtettük fentebb, hogy a gazdasági ba-
jok, ipari romlás, kereskedelem válsága mind 
magán hordja azoknak a közös előidéző okok-
nak a jellegét, melyek a haza más részében is 
válságot idéztek elö. Mérhetetlen fontosságot a 
bajok orvoslása azért nyert, mert a székelység 
Erdélyben a magyar faj államfentartó eleme. 

Természetes, hogy az itt felsoroltak év-
tizedre kiható dolgot adnak, azonban szükséges, 
hogy a bajok orvosoltassanak. Az ügyet maga 
a kormány vette a kezébe s igy semmi kétség 
sincsen afelől, hogy itt félmunkát végezzenek. 
Nehéz és kitartást igénylő munka vár a szé-
kelyföldi kirendeltségre, s igy Dorner Béla 
megyénkbe kiküldött gazd. intéző úrra. Nem 
várunk mi máról-holnapra elérhető eredményt, 
nem kecsegtessük magunkat hiu ábrándokkal, 
de megvagyunk győződve, hogy az anyagi áldoza-
tokkal végzett akcziónak sikere nem fog el-
maradni. 

Belföld. 
— A közel jövő. — 

Budapest, febr. 26. 
A delegácziók ülésszaka véget ért. Mozgalmas-

nak, érdekesnek Ígérkezett s ilyennek bizonyult. Ta-
gadhatatlan, hogy az egész ország nagy várakozással 
tekintett a bécsi tárgyalások elé s minden objektív 
embernek be kell vallania, hogy a várakozásoknak 
meg is felelt. Az idei delegácziók uj határkövét jel-
zik nemzeti potitikánk extenzív fejlődésének. A nem-
zeti eszménynek uj csatornák nyiltak meg, melyeken 
át benyomult a közös hadsereg nagy területére. 

De a legaktuálisabb kérdés az, vájjon mindaz, 
ami nagy eredményt elértünk, elengedőnek fog-e bi-
zonyulni a magyar politikai élet normális rendjének 
helyreállítására? 

Mielőtt a kérdés taglalását raegkisérelnők, kon-
statálni óhajtjuk, hogyha egyáltalán békés eszközök-
kel a rendet helyreállítani lehetséges, ugy a most 
alkalmazott eszközöknek és módoknak meg kell fe-
lelniök a kívánatos czélnak. A magyar parlamenti 
harcz katonai jelszavak alatt indult és az eredmé-
nyek éppen a katonai téren nyújtanak annyit, a 
mennyit elérni félesztendővel ezelőtt a felfogásokkal 
tisztában lévő politikus alig remélhetett. 

Hol van hát a hiba, ha most a delegáczió vé-
gén bizonyos pesszimista hangulat kap lábra s egyre 
erősbödik az aggodalom, hogy a parlamenti békes-
ség helyreállítása nem fog sikerülni? 

Ugy véljük, hogy az emberekben és nem az 
objektív momentumokban. A delegáczionális tárgya-
lások minden figyelmes szemlélőjének látnia kellett, 
hogy az ülésszak elején, a hadügyminiszter felszóla-
lása után is még a hangulat enyhe és békülékeny 
volt. A függetlenségi delegátusoknak és első sorban 
Ugrón Gábornak beszédei ez időben minden bántó 
élességet, minden elkeseredést nélkülöznek. Ám eb-
ben az időben magához ragadta az oppoziczió dele-
gáczionális vezényletét gróf Apponyi Albert. A nép-
párti Rakovszky István még elismerését fejezi ki a 
hadügyminiszter iránt, Okolicsányí, Ugrón függet-
lenségi álláspontjuk fenntartásával enyhén kritizál-
nak, amikor Apponyi gróf kibontja a harczi lobogót 
s a következő napokban a harcz tüze messze világító 
lánggal gyulád ki. Rakovszky István már harczi ri-
adót fú, Ugrón mennydörög, Okolicsányí az obstruk-
czió folytatását proklamálja. Ez volt a chronológia, 
igy tapasztaltuk ezt Bécsben, a közvetlen közelben. 

Apponyi gróf hirdette, hogy a kormány silány-
ságokkal jő haza, hogy a szabadelvüpárt programúi -
ját nem váltotta be. Ezen körülmények között nem 
kellett-e csökkenie az obstrukczió beszüntetését só-
várgók reménykedésének ? 

Hogy lesz, mi lesz, azt ma megjósolni hálátlan 
feladat, mert hiszen a magyar politikában a megle-
petések vajmi gyakoriak. Egy bizonyos : Apponyi Al-
bert gróf, ha igazán ellenzi, elitéli és az ország ér-
dekeire károsnak tartja az obstrukcziót, ugy nagyon 
rosz politikát csinált az utolsó két hét alatt. Fát 
hordott árra a tűzre, amelynek oltását ő maga szük-
ségesnek hirdeti. 

Lesz-e hatása e politikának és mennyiben a 
helyzet alakulására, az első sorban is a Kossuth-
párttól függ. Amig ez a párt meg nem szédülő fő-
vel és tiszta látással hatol át a szö?evéoyeken, ad-
dig nem kell semmitől sem tartanunk. Addig izolál-
tan marad az Ugron-frakczió. Mert a nyilt támoga-
táshoz kevés hajlandósága van a két közjogi alapon 
álló párt tagjaiban. És a mig az obstrukczió izo-
lálva marad, a küzdelmének végső lobbanása csak 
napok kérdése lehet. A Tisza-kormány pedig szára-
zon tartja a puskaporát. 

Politikai jegyzetek 
Budapest, február üö. 

Az elmúlt vasárnapon a kis emberek 
szervezkedésénél annyi mindenféle formája ment 
végbe, hogy azt a napot a szervezkedő vasárnap-
nak kellene elkeresztelni. Kik szervezkedtek 
vasárnap? Szervezkedtek avasutasok, akik azért 
elégedetlenek, mert nem emelték a fizetésüket. 
Szervezkedtek a rikkancsok, akik becsületes 
szolgálati exisztencziát, akarnak szerezni, szervez-
kedtek a magántisztviselők, akik olcióbb villamos 
jegyeket akarnak, szervezkedtek Aradon az 
országos magyar kereskedő egyesület emberei és 
mozgolódtak a szocziálisták, akik a gyülekezési 
jogot látják megsértve a belügyminister kör-
rendelete által. Egy vasárnapra épen elég és 
bizonyára épen elég okuk is van a szervezkedő 
tömegeknek arra, hogy gazdasági helyzetük 
javítására sürgősen megtegyenek minden lépést. 

Egy okos, öreg úrral beszélgettem ezekről 
a dolgokról s az öreg urnák sikerült ezeket az 
aprónak látszó jelenségeket egy nagy szempont 
alá gyűjteni. 

— Látja — mondta — ezek a jelenségek 
igen érdekesek és gazdag tanulságokat rejteget-
nek. Mialatt a parlament 15 hónapon keresztül 
közjogi vitatkozásokba volt szenderülve, s egyre 
azt hangoztatta, hogy az obstrukcziónak semmi 
gazdasági hátránya és semmiféle káros következ-
ménye nincs, azalatt odakünn egyre gyülemlett 
a gyuanyag, ugy, hogy most csak egy szikra 
kell hozzá, hogy az egész ország a legszerencsét-
lenebb harczba, sőt gazdasági forrongásba jusson. 
Persze, hogy az obstrukczió hatását nem lehetett 
azonnal megérezni. De alig egy hónap mult el 
s máris mindenfelé kifakadnak a kelések. Ezek 
az apró szervezkedések, mind annak a jelei, hogy 
odakünn nagy az elégedetlenség, s hogy rettenetes 
forradalmi anyag van fölhalmozva. Kenyérharcz, 
osztályharcz, közjogi harcz és hozzá még kül-
politikai harczok is fenyegetnek. A Balkan kér-
dés egyre kisért. Es mindezekhez hozzájárul 
még a tavasz, amely szitója és élesztője minden 
forrongásnak. Megvallom, hogy ettől a tavasztól 
nagyon félek, főleg ha arra gondolok, hogy 
Apponyiék és Ugronék még most sem akarnak 
nyugodtan maradni, s útját álljuk a parlament 
demokratikus reformjának, amivel egy pár évre 
le lehetne csillapítani a tömegek szenvedélyeit. 

Ez a szervezkedő vasárnap igy reflektálódott 
az öreg ur lelkében. Érdemes róla gondolkodni. 
Sok igazság és sok éleslátás van benne. 

* 

A delegáczió csöndben folyó tárgyalásait 
kedden szenzáczió tette eseményessé és elevenné. 
Apponyi Albert gróf szólalt föl és felszólalásá-
ban kijelentette, hogy a hadügyi költségvetést 
nem fogadja el és hogy a katonai reformok őt 
nem elégítik ki. Majd pedig beszéde további 
során azt panaszolta föl, hogy Tisza István gróf 
tőle vette a katonai programmot. Apponyi e 
kijelentése mindenesetre különös. Mert hát ha 
elégtelenek a reformok, akkor nem vehette azokat 
tőle Tisza István gróf; vagy ha tőle vette, akkor 
kell, hogy ö is meg legyen velük elégedve. 
Hiszen az övéi voltak! Apponyi felszólalása 
Tisza István grófot arra kényszeritette, hogy 
megdöbbenéssel nyilatkozzék Apponyinak ezen 
eljárásáról, melylyel a helyett, hogy a kritikus 
magyar parlamenti helyzetet nyugvópontra jutni 
segitené; teljesen leszólta és lekicsinyelte a 
katonai téren elért engedményeket. Tisza és 
Apponyi ezen összecsapása hatalmas hullámzást 
idézett elő, s a delegáczió egy-két ülésén tovább 
is erről folyt a szó. 

A két politikus egymással még sohasem 

ütközött meg ilyen élesen mint most. A beszédek 
valósággal megdöbbentették a dclegátásokat, s 
sokan a helyzet elmérgesedésétől kezdtek tartani. 

Budapesten azonban nem tekintik azt egyéb-
nek, mint politikai nagymosásnak. Attól nem 
kell tartani, hogy Apponyinak a katonai 
engedményekről mondott éles kritikája föléleszsze 
a régi obstrukcziót, mert azt maga Apponyi is 
elitélte. Annyi azonban kétségtelenné vált, hogy 
a Tisza kormány és az Apponyi csoport között 
áthidalhatatlan ellentét van, melyben a szenvedély-
és gyűlölet az egyedüli érintkezési pont. 

* 

A belügyminisztériumban szakadatlanul foly-
nak az előkészítési munkálatok a választási jog 
reformja tárgyában. A mult hónapban tartott 
ankéten felmerült összes kérdéseket tüzetesen 
tanulmányozzák és az országos központi statisz-
tikai hivatal érdemes igazgatójának közreműkö-
désével beszerzik az összes kimerítő adatokat, 
melyek egyes fölvetett ké;dések megvilágítására 
szükségesek. 

A múltkori ankét tagjai, dicséretükre le-
gyen mondva, higgadt mérséklettel fejtegették 
a kérdéseket. Az általános, korlátlan szavazati 
jog behozatalának, a titkos szavazási rendszer-
nek szószólója nem akadt. De hidegen is hagyta 
volna az ankét túlnyomó többségéi is az álta-
lános, titkos szavazati rendszer hangoztatása, 
mert különösen a uémetországi példák nem igen 
vonzó gyakorlati tapasztalatokat tárnak fel 
előttünk. 

Az általános titkos választási rendszer ines-
gyéjén innen kell neküuk keresnünk a választói 
jog kiterjesztésének módozatait. Főként arra 
kell néznünk, hogy az értelmes, megbízható, 
komoly politikai elemek érvényesülését biztosít-
suk. A mostani választói jogosultság alapját 
képező cenzus helyesbítése, arányosítása, igaz-
ságosabb kiszabásamellett a legszebb eredményt 
érhetjük el. A választók megbízhatóságának és 
politikai érettségének feltételei növekedni fognak. 

* 

A közvélemény türelmetlen, hogy mi lesz 
tovább? Küun háború, melynek nemzetközi ha-
tása bizonytalan és ezért nyugtalanító, mert 
katonai „ készenlét," tekintetében nem állunk 
egészen „a kor színvonalán." Benn türelmetlen-
ség a fejlődési folyamat megakasztása s az ál-
lami élet eltorlaszolása miatt; az ország egyes 
részeiben gondot keltő munkás mozgalmak, me-
lyek beható figyelmet igényelnének ép ugy, mint 
a közélet más elhanyagolt pontjai, ahol a munka 
egy évnél több idő ota szünetel. Hanem né-
hány honatyának minden bliktri és smarn. 

A delegáczió együttes ülésén rendületlenül 
bejelentették az obstrukczió folytatását. Mert a 
mi ez egyik szerint oly értékes, hogy minden 
reményét meghaladta, az a másik szerint oly 
csekélység, hogy azért a küzdelmet nem lehet 
megszüntetni. Csak az a kérdés, hogy vájjon az 
ország érdeke megengedi-e, hogy a magyar po-
litika a tulcsigázott fantáziák és fölfujt remé-
nyek kísérleti telepévé tétessék? Mi azt hisz-
szük, hogy a politika legfőbb #czélja a minden-
kori viszonyok és körülmények oly módon való 
fölhasználása, hogy végeredményben ne koczkáz-
tassuk a végczélt: az ország javát és érdekeit. 
Ezért mondotta Kossuth is, hogy a politika az 
exigentiák tudománya, melynek első feladata, 
hogy mindig számoljon a viszonyokkal. Aki ezt 
nem teszi, az faltörő politikát üz, melynél azon-
ban sohase a fal, hanem az illetők teje törik be. 

Gyakorlati szellem nélkül. 
Sz.-udvarhely, febr. 2tí 

A mult napokban a magyar kereskedővilág 
egyik tehetséges, szerencsés és gazdag tagjának kez-
deményezésére a magyar kereskedelem szervezésének 
jelszavával a kereskedelem érdekképviselete bontako-
zott ki és állapította meg czimét, czéljait és föla-
datait. 

Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés a. 
czime az uj szervezetnek és 12 kemény pontokba 
sorolja azt, amit az egyesült kereskedő világnak sa-
ját érdekében és jóléte előmozdítására tennie kel-
lend. A tizenkét pontban van néhány eredeti eszme, 
néhány régi gravámen és néhány lyukas mogyoró; 
de ez mind nem tesz semmit, mert a fő a czim, amely 
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nem marad hátra az 0. M. G. E. mögött, nem az 
0. M. Gy. Sz. mögött sem, hanem a maga 0. M. K. 
E. jével kitör és eget kér, ha nem is a munkában, 
hanem mindenesetre a befolyások ügyes akkumulá-
lásában és az összeköttetések élelmes létesítésében, 
amire épen a választások előtt valóban nagy szük-
ség lehet. 

„Országos" és „Magyar" egyesülésben lesznek 
tehát immár kereskedőink |is, mint, ahogy gazdáink 
és iparosaink egyesülve és szövetkezve vannak már. 
De félünk tőle, hogy valamiképen a gazdák egyesü-
lete egy dolgot hagy figyelmen kivül, valamiképen a 
gyárosok szövetsége egy dologra rá sem hederít, mert 
csupán nagy konczepczió és magas politika lüktet 
működésűkben, ugy a kereskedők egyesülése is egy 
ügyet - a szakoktatás ügyét felejtette ki a 12 
pontból. 

Pedig a szakképzés, az egyoldalú és épen ezért 
alapos kiképzés, ez az, ami nálunk a gazdák, ipa-
rosok és kereskedők közt igazán hiányzik. A „turáni 
átok" ronthatott meg azzal is, hogy a praktikus gon-
dolkozás és az élelmesség teljes híjával vagyunk, 
hogy fölületességünk és könnyelműségünk olyan nagy. 

Iskoláink, ó, azok vannak. De az iskola hiva-
tása csak az, hogy hajlamot és képességet ojtson nö-
vendékeibe az élet tanításának fölfogására, megfo-
gamzására. Ezzel a módszerrel neveli nagyra a kül-
föld iparosait, kereskedőit. Ott elejitől végig más a 
kenskedő meg az iparos pályafutása, mint nálunk. 
Ott „von pick auf" kezdi el a pályáját és nem az 
iskola szük padaiból lép bele az igéoyteljes, felelős-
ségteljes állásba. A gyakorlati alap az, amelyen Ame-
rikában, Angliá an és Németországban a kereskedő 
pályája fölépül. Kereskedelmi érzék nyilvánul meg 
abban is, hogy minél korábban, 14 — 15 éves korá-
bau fogják az ifjút, kenyérkeresetre; előbb azt a ke-
leskedelmi vagy iparágat sajátítja el, amelyre adja 
magát és csak azután szerzi meg az elméleti ösme-
reteket és az általános műveltséget. Cecil Rhodes 
teheihordáson, Carnegie a kohó mellett kezdete meg 
pályáját. 

A mi kereskedelmi akadémiáink és iskoláink 
bankhivatalnokokat képeznek ki és nevelnek föl. Az 
értéktőzsde spekulácziót, az arbitrage t, különbözeti 
üzletet, a bank és biztosítótársaságok üzletágait éve-
ken körösztül tanítják, de az igazi kereskedelmi éle-
tet és szokásokat ott ugyan meg nem tanulják. Leg-
fontosabb üzletágaink, a gaboua , fa-, bőr-, szövet-, 
állatkeresked<:lemböl nem tanul és nem tud eleget 
az, aki otthagyja a kereskedelmi tudományok díszes 
és drága csarnokait. 

Persze a kereskedelmi pályán is az érettségi 
bizonyítvány az előrehaladás, a carriére conditio sine 
qua non-ja; de ez az érettségi bizonyítvány mindent 
inkább bizonyít, csak azt nem, hogy tulajdonosa mi-
kor az életbe kilép, valósággal meg tudjon állni a 
lábán. Minden évben bőbeszédű és nagyképű tanács-
kozások folynak a kereskedelmi szakoktatás reform-
járól és ott harmadrangú kérdéseket vitatnak meg ; 
de azt, hogy a kereskedelmi tudást tanítsák, arról 
nem esik szó. Nem esik szó az 0 M. K. E. tizen-
két pontjában sem. 

Hanem az is igaz, hogy ebben a tekintetben 
meg van a paritás a kereskedelem és a másik két 
termelési ág között. Iparunk alig van, de igazi ipa-
rosunk még kevesebb. Iparosnak csak akkor adják 
a szülők kétségbeesésükben, vagy büntetésképen a 
fiút, ha nehéz fejű, ha a gimnáziumban annyi tárgy-
ból bukik meg, hogy pótvizsgálatot se tehet, vagy 
ha nem képesek tandijat fizetni. Hogy ez miért van 
igy ? Először is azért, mert társadalmunkban az ipa-
ros nem számit. Nem ur. Még csak tartalékos had-
nagy se lehet Nem párbajképes. Aztán mert minden 
fiu és szülő retteg a hároméves katonai szolgálattól. 
Inkább taníttatja hát ezen idő alatt fiát és hivatal-
nok urat nevel belőle És végül: mert ipari szak-
oktatásunk vagy alsófoku és akkor derogál, vagy 
felsőfokú és az mindent nevel, csak iparost nem. 

De még abban is, amire legbüszkébbek vagyunk, 
ami éltet; a mezőgazdaságban is hiányzik az igazi, 
boldogulást adó szaktudás. Kisgazdáinkról nem is 
beszélek most. De egy sovinista magyar ember volt 
az, aki mondta, hogy egy bajor parasztban több gaz-
dasági tudomány van, mint egy magyar gazdasági 
tanárban. Hát ez nyilván túlzás. Hanem, hogy több 
gyakorlati tudás és üzleti szellemet csöpögtet belé-
jük az élet, miut akadémiánk, tanintézeteink és föld-
míves iskoláink — az bizonyos. 

Az üzleti szellem hiányzik belőlük ; de az üz-
leti ösmereteket meg lehetne szerezni gazdasági is-
koláinkban is, ahol ma több-kevesebb alapossággal 

megtanulják a termelés és tenyésztés elméletét; de 
amire a mai korban a legnagyobb szükség "van: a 
kereskedelem ösmeretére, azt nem sajátíthatják el 
csak majd-majd, mikor kilépnek az életbe — a sa-
ját vagy gazdáik kárán. A gabonakereskedelmi és 
gabonatőzsdei törvényekről és uzusról fogalma sincs, 
az állatkereskedelem szokásait nem ösmeri szövet-
kezeti, jelzálogügyi, biztosítási és adó kérdésekben 
tájékozatlan, mikor diplomával a bekecs, vagy a bri-
szesz zsebében elhagyja az Alma Matert és másnak 
az uradalmába, vagy a saját gazdaságában megy. 
Vannak tudós professzorok a gazdasági tanintézetek-
ben és akadémián, hanem azért — vagy tán épen 
azért — gyakorlati gazda és jó üzletember kevés ke-
rül ki ezen iskolákból. 

Aki összehasonlítást tehet a mi viszonyaink és 
a külföldi viszonyok közt, aki megfigyelhette a kül-
földi emberek, a self mademan-ek munkálkodását, 
gondolkodását, az csak sötétben való botorkálást, 
terv- és észnélküli lótást-futást, összeütközést fog 
látni közgazdasági életünkben. Beér. 

Újdonságok. 
Sz.-udvarhely, febr 28 

P r o domo. 
Lapunk mult heti számában a legilletékesebb 

helyről nyert informácziónk alapján a következő 
gazdasági hírt adtuk le: „Állatvész Benczéden. 
Benczéd község egyik udvarában a napokban 8 
állat hullott el száj- és körömfájásban. A vésznek 
ilyen számban való fellépése érthető nyugtalanságot 
okozott, mivel a mai napon beálló keresztúri orszá-
gos állatvásár megtartását tette a törvény rendelke-
zése szerint kétségessé. A Gazdasági egylet elnök-
sége ez ügyben tegnap táviratilag kereste meg a 
minisztert, hogy az állatvásár megtartását engedé-
lyezze, mivel annak elmaradása érzékenyen sújtaná 
a megye közönségét. A miniszter az állatvásár meg-
tartását tegnap délután táviratilag engedélyezte. — 
Ennélfogva a 29-iki bikavásár és a márczius 1-i 
állatkiállitás is meg lesz tartható." 

A „Sz.-Udv." czimü lap folyó hó 25-iki szá-
mában értesülésünket a következő kedves kis, jóizlésre 
valló üzenettel reparálja: — „Gazdálkodónak. Aggódó 
kérdésére egészen megnyugtathatjuk, hogy „Állat-
vész Benczéden" nem létezik. Ott csupán enyhe jel-
legű száj- és körömfájás lépett fel s egyetlen állat 
sem hullott el. Különben Állatvész egyáltalán nem 
is létezik. Azt csak szamárságból  vagy gyenge  elme-
beli tehetség  folytán  híresztelhette az illető. Ez ismét 
egy ujabb alibi." — 

Ezzel itt aztán végezhetnőnk is: a tisztelt kö-
zönség ízlésére bízva a vélemény alkotást, megkí-
mélve őt a kloáka analyzálásától. 

Valóban őszintén bevalljuk, több ideig gondol-
koztunk, mint maga az egész ügy megérdemli, afelől, 
hogy tegyünk-e megjegyzéseket a publiczisztikában 
ilyen szokatlan, minden tárgyilagosságot és jóizlést nél-
külöző förmedvényre, vagy pediglen magunknak, te-
kintve a helyet, ahonnan az jött, a bíróságnál kere-
sünk elégtételt s az ügy megbirálását hallgatagon 
bízzuk a közönségre? Ismételt és több oldalról jött 
lebeszélések daczára is, azonban szükségesnek ta-
láltuk, hogy a minden objektivitást nélkülöző újság-
írói  kioktatást az olvasóközönség érdekében ne en-
gedjük csak ugy pusztán tovatűnni, mivel elvégre is, 
ha a közönség látja azt a decharge-t, minden tár-
gyilagosságot nélkülöző irányt, hangot, amihez egyéb-
ként arról a helyről hozzászokott, csak ugy szűr 
alatt tovatűnni, olyan benyomást szerezhet magának, 
hogy igy haladva rövid időn tul nem lehet a közélet 
porondján szerepelni tőr, revolver és korbács nélkül, 
állván ugy a dolog, hogy itt nálunk nem elég, ha 
az embernek csakis az erszénye van biztosítva. 

Ahogy efelől és a hasonló korábbi tulkapások-
ról elmélkedünk, jut eszünkbe a berni sajtókongresz-
szusnak nem régiben hozott azon egyhangú határo-
zata, mely azt czélozza, hogy a laptudósító, illetve 
szerkesztőség még a polémiában se feledkezzék meg 
arról, hogy az ellenfél személyi és polgári becsülete 
nem védtelen objektum, amelylyel tetszés szerint le-
het bánni, s a felelősségre vonásnál olyan hamis egyé-
nek álljanak elő, kiknek nincs mitől tartaniok, nincs 
mit veszíteniük, mert az ők becsületérzésük nem bírja 
felfogni, hogy a mások becsülete drága jószág. Vé-
gül megemlékezett az a bizonyos berni jelentés azok-
ról a sajtótermékekről, amelyek minden alkalommal 
nyitva tartják ajtójukat minden jött-ment népségnek, 
kétes, bukott egyéneknek, azok piszkolódásait ter-

jesztve, melylyel csak az a czéluk, hogy egy bizo-
nyos kétes értékű keresetet biztosítsanak maguknak. 

Igy a berni javaslat, melyet mintha csak a 
„Sz.-Udvarhely" nyavalygásai nyomán hoztak volna 
és a mely igen nagy elégtételül szolgál minden be-
csületes törekvésnek és örömmel fogadta a sajtónak 
az a hatalmas pártja, amely mindig vállalkozik a 
megsértett igazság védelmére. 

Sajnos, hogy a berni javaslat nyomán kelt ha-
tározat végrehdjthatlan, mivel igy csak továbbra is 
kisértenek azok a minden tisztességet, jóizlést nél-
külöző sorok, s innen van aztán az, hogy széles e 
megyében alig akad ma már a közéletben résztvevő 
ember és testület, amelyet részben tudatlanságból, 
részben rosszindulatból a Sz.-Udv., a megye által se-
gélyezett lap, meg nem támadott volna, elkezdve a 
főispánon, keresztül menve a közigazgatási tisztvise-
lőkaron egyenként és összesen, a városi tanácson, a 
tanfelügyelőségen, a főorvoson, a főkapitányon, az 
egyik vallásfelekezeten, az iparoskörön, végezve a 
tanítótestületen és a pénztárakon; és ezen támadá-
saiban nem a közérdek vezette, hanem igenis a 
tudatlanság, a felületesség. 

Régen, ha valakit a sajtó személyes támadás 
czimén érintett, nyüzsgés támadt körülötte; ő maga 
lázba jött, barátai forrongtak, tanácskoztak, sora-
koztak; a nyilatkozatok egymást érték; czáfolatokat 
olvastunk, párbaj hirek keringtek és a személyében 
bántalmazott fél arról volt meggyőződve, hogy a 
világ kizökken az erkölcsi rend kerékvágásából, ha, 
a bántalmat meg nem torolva, a legfényesebb elég-
tételt meg nem szerzi. 

Ma másképpen van. 
Sárral dobált, súlyos vádakkal terhelt férfiakat 

látunk emelt fővel magunk körül járni. E férfiakról 
— nevükön tudnók is felsorolni, hisz közöttünk 
vannak, hogy messze ne menjünk, mint mondók, 
csaknem az összes közigazgatási tisztviselők, — ol-
vasta a közönség a rut szidalmakat és vádakat és 
mégis tovább barátkozik velük, bizik bennük. 

Honnan van ez? Mi történt? Talán megszűnt 
az egyéni érzékenység ? Nem. Hanem az olvasókö-
zönség osztályozza a hírlapokat. Ez tisztességes, az 
nem tisztességes, ennek erkölcsi értéke van, amannak 
nincs, s ha megdicsér még többet árt vele. Ez köz-
ügyekkel foglalkozik, viszonyokat, helyzetet világit 
meg és mint, ilyen megbecsülendő hivatást teljesít. 
Az ott izgalmat keres, személyi ügyeket hurezol a 
nyilvánosság elé, ferdít, rágalmaz, felelősséget nem 
érez, szégyenérzete nincs. Nem hivatás az ilyeu, ha-
nem gonosz üzérkedés. 

Miután a sajtót ekként osztályozta a közönség: 
a hatásokra nézve is külömbségeket állit fel. A mi 
innen jön, mivel tiszta a kutforrás, abból merit. A 
mi onnan jön, mivel zavaros a víz é9 kétes a forrás, 
azt megnézi és tovább halad. Ha túlságosan mocs-
kos a lé, fejcsóválva fordul el tőle. Amabban mes?-
fürdik a lelki tisztaság okából. Ebbe bele köp az 
undor miatt. 

Ajtó, kapu tárva-nyitva áll a becsületes sajtó 
előtt. A közönség nem csak olvassa, de hitelt ad 
szavainak, együtt érez vele. A szennyes sajtónak 
tekintélye nincs. Fejlett izlésü ember nem olvassa. 
Van ugyan kíváncsi közönsége ennek is, miként az 
akasztásnak, de hatá=a elől erkölcsi falak mögé zár-
kózik a jóravaló közönség s piszkos támadása még 
védekezésre sem ingerli a becsületes embert; nem, 
mert becsületét az amúgy sem veheti el, mert a becsü-
let olyan magántulajdon, mely nem örökség utján 
száll az emberre, hanem amelyet miudenki csak az 
élet nehéz próbái közben és csak maga egyedül tud 
megszerezni magának, és az annyira hozzá van nőve 
az emberhez, hogy azt csak maga az illető dobhatja 
el magától hitvány és gonosz cselekedetek által, de 
más valaki el nem veheti azt se pennával, se ferdí-
téssel, se hazudozással, sem pediglen konfidenske-
déssel. 

És meg egyet. Hogy azonban a „Sz.-Udv." feuti 
jónevelésre és finom ízlésre valló és irányunkba 
tett megjegyzéseért ne C3ak a tisztelt közönségtől 
vegye el Ítéletét, megtettük ellene a bíróságnál a 
feljelentést. 

Főispáni installáczió. Szép ünnepet ült kedden 
Háromszénvármegye. Gróf Iíaller  Jánost, vármegyénk 
egykori tevékeny főispánját ekkor iktatták be hiva-
talába. Udvarhely- és Nagy-Küküllő vármegyék kül-
döttségei hétfőn délután érkeztek meg Sepsiszent- . 
györgyre. A vasúti állomáson ifj. Gödri  Ferencz pol-" 
gármester üdvözölte a vendégeket. Ez nap este is-
merkedési estély volt, melyen Haller főispán is meg-
jelent. A díszközgyűlés 23-án délelőtt történt meg. A 
vármegye székházának ülésterme zsúfolásig megtelt 



ünneplő közönséggel. A gyűlést Szent-Iványi  Miklós 
alispán nyitotta meg, s indítványára Nemes János grót 
vezetése mellett egy küldöttség hívta meg Haliért a 
terembe. Szent-lványi Miklós alispán üdvözölte ezután 
az aj főispánt abból az alkalomból, amidőn először je-
lenik meg Háromszékmegye tanácskozási termében. A 
törvényhatóság fejlődésének vezetőjét üdvözli az uj 
főispánban, éljenzéstől kisért lelkesítő beszédben. 
Vajna  Miklós főjegyző olvasta fel erre a kiuevező 

okmányt és elolvasása után tette le Gróf Haller  fő-
ispán az esküt lelkes éljenzések között. Erre az uj 
főispán foglalta el az elnöki széket és tartotta meg 
beköszöntő beszédét. Kijelentette meleg köszönetét 
az alispán által tolmácsolt nyilatkozatért. A bizalom 
nyilatkozatot meghatottan köszönte meg. Szüksége 
van erre — úgymond — noha nem ujoncz a köz-
igazgatás teendőiben, amidőn a néhai Potsa József 
helyébe vállalkozott e fontos poziczió elvállalására, 
azon férfi helyébe, aki oly mintaszerűen volt képes 
betölteni fontos állását. Bátorságot merített a vár-
megye bátorításából és már határozott irány van 
előtte, amelyen haladni kiván. A feladatot megköny-
nyiti a felajánlott jóindulatu segítség; a feltevést 
bizonyítja a szives fogadtatás, amiért ismételten 
hálás köszönetét fejezi ki. (Éljenzés.) Ezután Vajna 
Miklós főjegyző üdvözölte a főispánt, mely után az 
elnök a gyűlést bezárta. A közgyűlés végeztével a 
tisztelgéseket fogadta Haller. Elsőnek vármegyénk 
nagyszámú küldöttsége kereste fel, Hollaki főispán 
vezetése mellett. Szép beszédben kijelentette, hogy 
Udvarhelymegye részt kiván venni Háromszékvár-
megye örömünnepéből. Jávái óhajtja ugy a várme-
gyének, valamint az uj főispánnak. Haller  gróf fő-
ispán hálás köszönetét fejezte ki a szülőföldjéről  jött 
üdvözletért, ami neki sok tekintetben fényes elég-
tételt is nyújt. Bátorítást merit s reméli, hogy Há-
romszék megy ében a legjobb egyetértést sikerül neki 
megőrizni. Biztató az édes szülőföld részéről kifeje-
zett első áldó kívánság, amit hasonlóval viszonoz 
legmélyebb köszönete kifejezésével. — Ezután Nagy-
kükül lő megye küldöttsége tisztelgett Béldi László 
főispán vezetésével, majd pedig mintegy tizen nyolcz 
testület fejezte ki a megállapított sorrendben hódo-
latát Haller János iránt. A tisztelgések végeztével 
Haller a városi díszteremben négyszáz terítékű ban-
kettet adott, melyen az első felköszöntőt Haller 
mondta a királyra, Hollaki főispán a küldöttségek 
nevében Háromszékmegyét köszöntötte fel, mely után 
ősi magyar szokás szerint a toásztok egész árja in-
dult meg. Megyénk küldöttsége, mely 25 tagból ál-
lott, szerdán reggel, részben szerdán délután érkezett 
vissza városunkba, magával hozva egy szép, rokon-
szenves ünnep emlékeit. 

Nöegyleti fillérestóly. A Jótékony Nőegyesület 
márczius 2-ikán, szerdán, tartja meg ez évadban 
utolsó előtti fillérestélyét. Az estélyt Daróczi Ilona 
és Nina rendezik, akik ugyancsak szép és terjedel-
mes programmról gondoskodtak, s igy, tekintve a 
rendezők fáradozását és a szép műsort, továbbá te-
kintve, hogy fillérestély ezenkívül mindössze egy, 
vagy kettő lesz, biztosra vesszük, hogy a közönség 
méltányolni fogja ez érveket, s azon szép szám-
ban fog megjelenni. Az estélyen közreműködnek: 
Dózsa Sárika szaval, Hetyei  Gabi és Nagy  Elemér 
monológot adnak elő, Jánosy lluska énekel, Fan-
kovich László czimb&lmaz. 

Tanáregyesületi közgyűlés Székelyudvarhelyen. 
Az Országos Tanáregyeselet, a nyáron városunkban 
fogja megtartani nagygyűlését. A nemzeti jmüvelő-
dés nagy munkájának tényezői összejönnek, hogy meg-
beszéljék dolgaikat s hogy ujabb erőt és tudást 
merítsenek a további nagy munkára. Az Orsz. Ta-
náregyesület gyűléseit eddig csak nagyobb városok-
ban tartotta, s most, hogy Székelyudvarhely város 
képviselőtestületének és a Tanáregyesület helyi ke-
rületi körének meghívását elfogadták, igyekeznie kell 
a város társadalmának, hogy ez előkelő testület rö-
vid itt időzése alatt kellemes benyomásokat szerez-
zen a székely vendégszeretetről. A gyűlés és kirán-
dulások, illetve a vendégek miként való elszállásolá-
sának megbeszélése czéljábói a Tanári kör ma déle-
lőtt 11 órára a főreáliskola tanácskozó termébe 
bizalmas értekezletet hivott egybe. Az ez ügyben 
Dr. Solymossy Lajos elnök és Nosz Gusztáv titkár 
aláírásával kibocsátott lendületes meghivó egész ter-
jedelmében a következő: 

Az Országos Tanáregyesület f. évi juiius hó 3-án és 
4-én városunkba fogja rendes évi közgyűlését megtartani. 
Eddigelé mindig cBak nagyobb vidéki városban tartotta azt 
meg. Ez az első eset, hogy ilyen kis várost választott szin-
helyéül, mint a miénk. Teszi azt főképpen azért, mert al-
kalmat akar nyújtani szeretett hazánk minden tanárának 
arra, hogy a kies fekvésű Székelyföldet felkeresve, termé-
szeti szépségeiben gyönyörködhessék és a székelységet köz-
vetlenül megismerve, azt megszeresse. 

E 2 - 3 napig, amig a közgyűlés tartani fog. a köz-
érdeklődés ide fog terelődni; országszerte Székelyudvarhely-
ről fognak beszélni. El kell ismernünk, hogy a tényben, 
mely szerint Székelyudvarhely lett a közgyűlés színhelyéül 
kiszemelve, városunk van megtisztelve. És tekintve azt, hogy 
városunk az ország összes középiskoláinak a képviselőit 
fogja ez alkalommal kebelébe üdvözölhetni, senki el nem 
zárkózh&tik ennek közművelődési fontossága elől. 

S igy talán nem kérkedés részünkről, ha azt állítjuk, 
hogy a közgyűlés kérdése olyan természetű, hogy nemcsak 
bennünket, tanárokat érdekel és illet meg. 

Kell, hogy az, társadalmi életünk minden egyes réte-
gében is vitzhangra találjon, hogy azt mindnyájan többé-
kevésbbé közös érdekűnek tekintsük, hogy azt kiki tőle tel-
hetőleg felkarolja. 

Abban a reményben tehát, hogy mindenki kivétel 
nélkül örömmel fogja részét az ügy erkölcsi támogatásából 
kivenni; abban a reményben, hogy ugy a testületek, vala-
mint az egyesek is szívesen azon lesznek, hogy az ide ér-
kező 150 — 2 0 0 vendég városunkban jól találja magát és in-
nen csak kedves emlékeket vigyen magával a szélrózsa min-
den irányába, szűkebb otthonába, legyen szabad az érdek-
lődőket a f. hó 28-án, azaz vasárnap d e. 11 órakor a fő-
reáliskola tanácskozó termében tartandó bizalmas eszmecse-
rére ezennel tisztelettel meghívnunk 

Emléket az agyagfalvi réten! Az agyagfalvi 
réten felállítandó székelyemlék alap javára a Nagy-
Eoyedi Székely Társaság küldött utalvány mellett 
10 kor., postaköltségre kiadás 4 fill., ezt hozzáadva 
a már begyült 5217 kor. 08 fillérhez, az alap ösz-
szege tesz 5227 kor. 04 fillért. Fogadja a nemes 
szivü székely társaság hazafias adományáért ez uton 
is a végrehajtó bizottság hálás köszönetét. Ferentzi 
János végr. b. pénztárnok. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
folyó hó 26-án délután saját helyiségében Tauszik 
B. Hugó elnökletével teljes ülést tartott, melyeu a 
19 pontú tárgysorozat tárgyalása rendén, tudomásul 
vették, a mult évi számadásokat, valamint a karácso-
nyi bazárok szép eredményéről szóló jelentéseket. 

Az alkoholellenes mozgalom. Az elmúlt betek-
ben sok szó esett a pálinkaellenes mozgalomról. A 
baj tulajdonképpeni oka nem abban van, hogy a 
munkásnép megszokta a szeszesital fogyasztását és 
ettől elzüll. A fogvasztás ugyanis a kincstár gondos-
ságából korántsem olyan nagymérvű, mint volt ez 
előtt 15—20 évvel. Akkor a szeszadó jelentéktelen 
volt, mig ma minden liter szesz után a kimérő há 
romféle czimen 55 krajczár adót fizet, meg sem em-
iitvén az illeték III. oszt. kereseti adó és egyéb hor-
ribilis kiadásokat. A baj gyökerét főleg ott kell te-
hát keresni és találni, hogy a közönség nem jut olyan 
italokhoz, amelyek elnevezésüknek megfelelőek. Szol-
gáljon példának a „cognac". Vájjon hányféle, dísze-
sebbnél díszesebb vignettákkal ellátott és üvegekbe 
dugaszolt lőrét árusítanak az országban konyak el-
nevezés alatt? És ne tessék azt hinni, hogy csak a 
dépókban. Nem. A legelőkelőbb csemegeüzletekbeu 
is igy van ez, noha konyakot az orvosok a legsú-
lyosabb betegnek is rendelnek. Nem a kereskedő en-
nek az oka, csakis a gyáros. És ezzel ki lehet mu-
tatni, hogy közegészségügyi szempontból birálva a 
dolgot, a pórnép, amely közönséges szeszpálinkát fo-
gyaszt, sokkal egészségesebb italt iszik, mint a ko-
nyakot élvező uri osztály. Hogy ez igy van, aanak 
egyedüli oka az, hogy hazánkban gombamódra el-
szaporodtak az éterolaj-gyártók, akik beutaztatják az 
egész országot, felkeresik a legkisebb községet, köny-
veket hagynak minden kunyhóban, melyekben meg 
van írva, hogy nem kell rumot Brazilliából hozatni, 
hanem mindenki előállíthatja azt hideg uton is. A 
rum előállításához elegendő '/» liter szesz, egy kis 
rumlényeg, fölkeverve l/» b t e r vizzel és meg van a 
kitűnő tearum. Hasonló utasítással szolgál a törköly-, 
szilva- stb. pálinkák előállítása tekintetében és a 
hiszékeny nép, sőt tapasztalat szerint főleg az uri 
osztály felül ezeknek a hangzatos utasításoknak, maga 
kever magának például olyan rumot, amelylyel a 
teának még a tulajdonképpeni izét is elveszi. A ha-
tóságoknak kellene tehát első sorban is ezeket az 
elszaporodott éterolaj gyárosokat megrendszabályozni, 
másrészt pedig oda hatni, hogy a nép valóban tiszta 
italokat fogyaszthasson, vagyis a törköly tényleg 
törkölyből, a szilvórium szilvából, a konyak pedig 
tiszta borpárlatból állittassék elő. A másik ok a 
borfogyasztási adó tulmagas tétele. A helyes intéz-
kedés az volna, ha az állam különösen a hazai bor-
termésünk érdekében a borfogyasztási adót, ha nem 
is egészen törli el, de jelentékenyen leszállítja, ellen-
ben a pezsgő után ugyanezen adónemet jelentéke-
nyen emeli. Hiszen ma a pezsgőtől fizetett fogyasz-
tási adó semmivel sem több, mint a közönséges bu-
dai boré, noha a pezsgőfogyasztó uri embernél vajmi 
kevés szerepet játszik, ha egy üveg pezsgő egy két 
koronával drágább, vagy olcsóbb. A borfogyasztási 
adó leszállításával lehetővé tétetik az, hogy különö-
sen a munkásosztály, amely éppen ugy igényli az 
ünnep- és vasárnaponkénti szórakozást, mint az az 
osztály, amely feketekávé mellett kávéházban és ka-
szinóban leli fel szórakozását, pálinka helyett bort 
igyék. A túlzások ellen maga a törvény már eléggé 
gondoskodik ama rendeletével, hogy italmérő üzlet-
ben munkásnépnek munkabért elosztani, vagy a már 
ittas embernek italt kiszolgálni tilos. 

Birtokossági közgyűlés. A városi birtokosság f. 
évi közgyűlését márczius 20-ikán d. u. 2 órakor a 
városi tanácsház nagytermében Hlatky  Miklós elnök 
vezetése mellett tartja meg. A közgyűlés tárgysoro-
zata a következő: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. 
Daróczy János jegyző jelentése 1903. évről. 3. Az 
1904. evre vonatkozó költségelőirányzat. 4. Folyó 
ügyek. 5. Indítványok. 

Iparosok fillérestólye. A Polgári önképző-egylet 
f. hó 29 iki fillérestélyétv Tamás  Erzsi, Majer  Margit, 
Nóvák János és Nagy  József rendezik, kik érdekes 
és nagy programmot állirottak össze. Az estélyen két 
színdarabot fognak a műkedvelők előadni, még pedig: 
„Lepjük meg öketu. Bohózat 1 felvonásban énekkel. Irta: 
Dr. Okányi Lajos. (Rendező: Fischer.) Személyek : 
Peröcsényi Gábor, gazdag földesúr Mészáros  Zoltán, 
Margit felesége Bartók  Anna ; Erna, Jolán leányai 
Hermán  Helén, Báduly Irma; Güldenmacher Jakab 
utazó vigécz ifj. Szemerj'iy Károly ; Kukucska Mihály 
hordár Sándor  Ferencz, Ponory Árpád, ügyvédjelölt 
Wallinger  István; Ponory Tivadar, mérnök Ládái 
Károly. Ezt követi: „A villáma. Vígjáték 1 felvo-
násban, irta Marguerita P., fordította : Mihályi. (Ren-
dező : Fischer). Személyek: A báró : ifj. Szemerjay 
Károly. A báróné: Mészáros  Róza. Táncz 12 óráig. 
Kezdete este pont 8 órakor. Belépti dij hölgyeknek 
40 fillér, uraknak 60 fillér. 

Épitsünk Székelyudvarhelyen templomot! A kózmüve-
ődés oltárán Isten dicsőségére al<loz, ki a Székelyudvarhelyen 
építendő unitárius templom költségeihez hozzájárul. Az egy-
házközség elöljárósága a következő kegyes adományokat vette 
és hálás köszönettel nyugtázza: Homoródalmáson adakoztak : 
I. Antonya Istvánné (Péter) és Antonya Andrasné felső gy. 
ivéu: Robouyi Amanda, Duka Istvánné, Dfák Mari, Hoivath 
Istvánné, Rigó Györgyné (Balázs), Deák Györgyné, Sós And-
rasné. Antonya Istvánné, Antonya Andrásné 2 0 — 2 0 fili. Anto-
nya Palné (Sebestyén). Antonya Mihályné 15—15 fill. Pál Mi-
hályné 14 fill., Kenyeres Verenczné felső, Józsá, Andrásné, Ti-
kosi Istvánné, Rigó Mihályné (Bencze), Sós Mihályné (Sebes-
tyén), Juon Jánosné, Horváth Andrásné, Pál Jáuosné, Antony.t 
Jánosné, Juon Andrásné. Horváth Istvánné. ld. Riduly Mihályné 
felBŐ, Sándor Andrásné fel8Ó_ Józsa Mózesné (Gotthárd). Mihály 
Béniné. Horváth Jánosné, 'Ifj. Józsa Jáuosné, Molnár Liua 
10-10 fill., Szondi Mihályné, Itj. Szondi Rebi 12—12 fill. 
Nyika Jánosné, Sorbán Jánosné 8—8 fill., Antonya Istvánné, 
Szász Mihályné 6—6 fill. Együtt 4 kor 56 fill. — II. Józsa 
Jánosné (Antonya) és Sándor Mózesné (kerti) gy. ivén: Dombi 
Józsefné. Kenyeres Györgyné, Pál Andrásné, Józsa Jánosné 
(Antonya), Sándor Mózesné (kerti) 20 —20 fill.. Kenveres And-
ráBné (felső), Barra Andrásné, Rigó Gvörgyné, Sáudor Mihályné, 
Szentpáli Andrásné, Deák Jánosné, Rigó Józsefné, Benczö Mi-
hályné, Lőrincz Mihályné, Rigó Mihályné, Sándor Józsefné, 
Sándor Andrásné, Beke Pálné. Rigó Mihályné, Miklós Józsefné 
Vaszi Jánosné, Kenyeres Fer.czué 10—10 fill., iJózsa Mihüyné 
6 fill. Futó Máténé 4 fill. Együtt: kor. 10 fill. — III. ÖÍV. 
Szondi Mózesné és Bette Andrásné gy. ivén : Felszegi Andrásné 
30 fill, Ricz Fer^ncz (öreg) 24 fill., Boér Ferenczué 22 fill.. 
Beke Andrásné, özv. Szondi Mózesné, Kenyeres Andrásné, Rác/ 
Domzkosné, R&cz Fereuczné. Antónya Andrásné (alsó), Kacsó 
Mihályné, György Ferenczné, Gotthárd Györgyné, Boér Jó-
zsefné, Szabó Mózesné (Áron), Ifj. Gotthárd Mihályné, Szabi 
Lajosné (Áron), Sós Jánosné 20—20 fill., Zoltán Mózesné, Rigó 
Pálné (Cséke), Kovács Józsefné. Zoltán Ferenczné, Józsa Mi 
hályné (burgás), 12—12 fill . Piper Jánosné 14 fill., Szabó Em-
risné, Bencze Jinosné (Dávid), Szász Juliska, Antónya Pálné. 
Ifj. Horváth Jánosné, Sándor János, özv. S<abó Mózesné (Áron1, 
István Mihályné (Dajkó), Beke Józsefné, R'gó Józsefné, Kádár 
Istvánné, Ifj. Pilfi Jimmé 10—10 fill Egjütt: 5 kor. 50 íill. 
Az I. közlemény összege 5 4 6 3 kor. 79 fill. E közlemény ösz-
szege 13 k. 16 fill. Összesen : 5 4 7 6 k. 9 5 f. (Folyt köv.) 1—31 

Protestáns estély. A székelyudvarhelyi ev. ref. 
egyház, uia febr. 28-án d. u. 5 órakor tartja a ref. 
kollégium tornacsarnokában hetedik egyházi estélyét. 
A rendezők : Koncz Árminné és Csanády Zalánné 
a következő érdekes programot állították össze. 1. 
A gyülekezet éneke. Tebenned bíztunk XC. Solt. 1 
vers. 2. Elnöki megnyitó. 3. Szaval: Gotthárd  Ju-
liska. 4. Dr. Domokos Andor hegedűn játszik. Kiséri 
Morascher Hugó zenetanár. 5. A vallás és erkölcs 
szerepe az emberi életben. Felolvasás. Tartja Szabó 
Árpád ref. föisk. taqár. 6. Ének quartet előadják: 
Kovács Dániel, Szabó András, Gál Jenő és Kónya 
ref. koll. tanárok. 7. Szaval Hegyi  István VIII. oszt. 
tanuló. 8. Zárszó. 9 Ének. — Belépés ingyenes; 
kegyes adományok vallásos iratok terjesztésére kö-
szönettel fogadtatnak. 

Szabad Lyczeum. Az iparosok ingyenes előadá-
sán a mult vasárnap a Hymnus lelkes eléneklése 
után Petrányi  Miklós kő- és agyagipari szakiskolai 
rajz tanár tartott mindvégig élénk figyelemmel hall-
gatott érdekes előadást „A vonalak nyelvérőlKi-
mutatta és bebizonyította mily fontos szerepe van 
az iparban a készítmények előre megállapított kör-
vonalainak. Csakis az öntudatos rajzolás segítségé 
vei emelkedhetik és fejlődhetik az ipar naggyá, eü̂  
nek segítségével állithat elő az iparos Ízléses és miö-
den részében tetszetős formájú tárgyakat a minek 
aztán piacza és nagy kelendősége is van. A rajzo-
lásnak mentől tökéletesebb formában való elsajátítá-
sára buzdította hallgatóságát, az iparos pálya iránti 
melegebb és közvetlenebbjszeretetre intette a jelenvol-
takat, mert csak igy válhatik tetté azaz óhajtás, 
hogy az apa az iparos pályára képzett fiára hagy-
hassa üzletét, berendezését, hogy az aztán az elért 
sikerekhez ujabbakat szerezhessen. Solymossy Endre 
biz. elnök meleg köszönetet mondva az előadó fára-
dozásáért, lelkes előadásáért, bejelentette, hogy ma 
délután Sz. Szakáts Péter marosvásárhelyi iparka-
marai titkár fog az ez évi cyklus befejezéseképpen 
előadást tartani az ipartestületekről.  Élénk érdeklő -
défsel várjuk ezen előadást, mivel iparosainknak oly 
közvetlenül szükséges intézményéről lesz ott szó. Az 
előadás a Szózat egyhangú eléneklésével véeződött. 
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A föszolgabirák tanácskozása. Kolozsvárról je-
lentik, hogy a föszolgabirák a mult vasárnap Dózsa 
Endre alispán elnöklete mellett eoquetet tartottak. 
A gyűlésen, mely délelőtt 10 órától este 6 óráig tar-
tott, nagyobb vita után kimondta a bizottság, hogy 
az egyesületi választmány utján az uti általány ki 
vételével az összes általányokat természetben kéri 
a kormány, illetve a törvényhatóságtól, az uti álta-
lányt pedig 1200 és 2000 korona közötti magasság-
ban kéri. Kimondták továbbá, hogy a főszolgabirá-
kat fizetés tekintetében közvetlen az alispánok után 
kivánja sorozni, anélkül, hogy a többiek osztályozá-
sát érintené. Végül Dózsa alispán inditványára Tisza 
István miniszterelnököt és Sándor János államtitkárt 
táviratilag üdvözölték. 

A nagykorúság a polgári törvénykönyvben. A 
Budapesti Levelező jelenti: A polgári törvénykönyv 
tervezetére vonatkozó főelőadmány és kritikai anyag-
gyűjtemény, amelynek a személyjogot tárgyaló első 
része a napokban jelenik meg, a teljeakoruság kezdőhatá-
rát leszállítja  a 24. életévről  a 21. év betöltésére.  Az 
eredeti tervezet mind a két nemre nézve szabályként 
a 24 ik életév betöltésének időpontját állapítja meg, 
főleg azzal érvelve, hogy a vagyonosabb osztályok 
gyermekeinél, tehát ott, ahol a hatályosabb oltalomra 
fokozottabb szükség van, gyakori a könnyelmű élet-
módra való hajlam, ennélfogva a korhatár leszálli-
litása gazdaságilag és társadalmilag aggályos. A kér-
désre nézve felmerült észrevételek utalnak arra, hogy 
Franczia-, Olasz-, Németországban, Belgiumban, Ang-
liában a 21, Svájczban a 20, Hollandiában, Spanyol-
országban a 23-ik életév betöltése, a 24 éves kor-
határ Magyarországon kivül már csak Ausztriában 
áll fenn. Minthogy az ember teljes szerződésképes-
sége a teljeskoruság beáltától függ, a teljes kor ha-
tárának kétségtelenül oly életkorral kell kezdődnie, 
amelyben az ember rendes fejlődés mellett az esetek 
átlagában eléri a fejlettségnek azt a fokát, amelynél 
a szerződésképességhez szükséges szellemi erők fel-
tételezhetők. Emellett az életkor megszabásában 
tekintettel kell lenni arra is, bogy az ember abban 
az időben, amidőn társadalmi és gazdasági viszonyai 
között tényieg önállóságra jut, elnyerte a jogi önál-
lóságnak is azt a mértékét, amely ügyeinek viteléhez 
szükséges. Ezeknek előre bocsátása után arra a meg-
oldásra jutott a teljes koruság kérdésében a polgári 
tőrvénykönyvet előkészítő bizottság, hogy a teljes 
koruság kezdőhatára leszállítandó és kimondandó, 
hogy a teljes koruság a huszonegyedik életév betöl-
tésével veszi kezdetét, ahogy ez már Európa legna-
gyobb részében elfogadtatott. A nagy munka Lányi 
Bertalan miniszteri tanácsos vezetése alatt készült. 

Egyházmegyei gyűlés. Az udvarhelymegyei egy-
házmegye febr. 23-án Székelyudvarhelyen látogatott 
rendkívüli ülést tartott. Péter  Károly esperes meg 
nyitójábau rámutatt azon nagyfontosságú ügyekre, 
melyek tárgyalása végett a gyűlést összehívta, az-
tán a gyűlést megnyitva, kezdetét vette a tanácsko-
zás. Elsőben azon kérdésben döntött a gyűlés, hogy 
a tanítók, léviták, kántorok gyermekei felvehetők-e 
a szeretetházba. A gyűlés kimondotta, hogy felvehe-
tők, ha az illetők kérelmezik és kijelentik, hogy még 
egyházi szolgálatban lesznek, fizetik a rendes dijat, 
a mely évi 4 koronában állapíttatott meg. Az uj 
énekeskönyvet, némi módosításokkal, szintén elfogad 
hatónak tartja a közgyűlés. Az évi számadások vég-
eredményeinek az Igazgató Tanácshoz való felterjesz-
tése, a közgyűlés helyeslésével találkozott. Letárgyal-
tatott a közgyűlés tanácskozási szabályzata is. Pár 
kisebb ügy elintézésén kivül még Bedő  Ödön cseke-
falvi pap kebeleztetett be az egyházmegyébe Ezíel a 
gyűlés véget ért. 

Felolvasó est a kereskedő körben. A kereskedő 
lőnökök és alkalmazottak szép számú hallgatósága 
előtt olvasott fel e hó 26-án Dózsa Jakab fő reális-
kolai tanár, a suggestió és telephatiáról. Majd Üalgó 
Sándor (Budapestről) „A világ teremtése" czimü 
monologját adta elő, míg Csató Imre érdekes gra-
mophon előadást tartott. 

Kakas Márton. Hétről-hétre a vidám képek és 
elmés apróságoknak egész tömegével mulattatja olva-
sóit a Kakas-Márton,  s művészeinek minden vonása, 
íróinak minden betűje a jó izlés szigorú czenzuráján 
megy keresztül. A legújabb szám első oldalára Linek 
Lajos festet egy komorságban is mosolyra indító ké-
pet a magyar delegáczió hazatéréséről. Ez a rajz 
voltaképpen elmés paródiája Meissonier  hires képé-
nek, a mely az Oroszországban megvert napoleoni 
sereg hazatérését ábrázolja s a ki emlékszik az ere-
detire, bizonyára meg fogja becsülni a paródia mű-
vészi tökéletességét. A másik szineskép, egy vidám 
farsangi jelenet, a Bér Dezső előkelő művészetének 
fog elismerést szerezni. A többi kép közül kiválik 
Ház Miklós két rajza, a mely ujabb bizonyságául 
szolgál e fiatal művész ritka talentumának. A lap 
irodalmi része csillogó, tarka kerek gyanánt fogja 
körül a képeket s minden sorából elmésség sugárzik. 

Átköltöző iparosok iparigazolványa. Milyen ér-
vénye van az iparigazolványnak, országos-e, vagy 
lakóhelyhez kötött? Fontos kérdés az egyik község-
ből a másikba most meglehetős gyakran költöző 
iparosok szempontjából. Az ipartörvény értelmében 
az iparigazolvány egy iparhatósági területre, já-
rásra, városra, illetve fővárosi kerületre szól. Ha te-
hát az iparos más iparhatósági területhez tartozó 
községbe költözik át, uj iparigazolványt kell válta-
nia. De ha képesítéshez kötött iparról van szó, a 
képesítést az uj iparhatóságnál nem kell igazolni, 
mert — mint a „Vállalkozók és Iparosok Lapja" 
irja — a régi igazolvány a képesítést is igazolja. 

Dóczi a „Magyar Könyvtáriban. A Wodianer 
czég kiadásában és Radó Antal szerkesztésében meg-
jelenő „Magyar Könyvtár"-ból most kaptuk kézhez 
a deczemberi sorozatot, amely ismét öt felette értékes 
számmal gazdagítja e vállalatot. Ez az öt szám ked-
ves alkalmul szolgál rámutatnunk, hogy a „Magyar 
Könyvtár" nem szorítkozik, mint a hasonló külföldi 
vállalatok, csak olyan munkák közlésére, melyekuek 
szerzői j )ga már elévült, melyekért tehát írói tiszte-
letdíj nem fizetendő; ellenkezőleg a gyűjtemény ki-
adója legjelesebb élő íróink legnevezetesebb müveit 
is megszerzi és közzébocsátja olyan olcsó áron, ami-
nőn külföldön a kiválóbb élő irók munkáit sehol sem 
árulják. Igy adott ki a „Magyar Könyvtár" már 
egész sereg Jókai-füzetet, Mikszáth-féle regény és 
elbeszélést, valamint szerepelnek lajstromában többi 
nevezetesebb modern belletristáink is. Most megjelent 
sorozatában ujabb szinmüirodalmunk egyik legérté-
kesebb termékeivel, Dóczi „Csók"-jával lepi meg az 
olvasót, ezzel az immár irodalomtörténeti fontosságú 
munkával, mely eddig csak drága diszkiadásban volt 
kapható. A szépirodalom mellett nem feledkezik meg 
a vállalat a programmjában foglalt ama másik Ígé-
retéről sem. hogy olcsó, tanulságos, ismeretterjesztő 
munkákat is adjon a magyar nép kezébe. Ilyen a 
most megjelent, „A magyar faj uralma" czimü füzet, 
melynek szerzője egyik legjelesebb magyar publiczis-
tánk, Balogh Pál. — Végre a külföld legjobb szép-
irodalmi munkái közül is kapunk egyet; John Hab-
bertonnak,  a nagy amerikai humoristának egyik leg-
népszerűbb munkáját, Helén fiacskáit,  mely a gyei-
mekélet humorának szinte klaszikus rajza. A 864 
szám, melyekről teljes jegyzékkel szívesen szolgál a 
kiadóhivatal, egyénkint is kapható 15 krajczárjával 
akár a kiadónál Lempel Róbert, Wodianer F. és fia 
cs. és kir. uvdari könyvkereskedése Budapest, And-
rássy ut 21. sz akár bármely más könyvesboltban, 
ugy lapunk kiadóhivatala által. 

Gazdák ha nagy terméshez akarnak jutni, Maut-
ner féle magvakat, vessenek. Idei árjegyzékét, a mely 
226 oldalra terjed, Mauthner  Ödön c». és kir. ud 
vari magkereskedése Budapesten, Rottenbiller-utcza 
33. mindenkinek igyen megküldi. A kitűnően tisztí-
tott, legnagyobb csiraképességei biró, fajtiszta mag-
vak árai alacsonyak. Különösen felemlitendők az im-
pregnált takarmányrépamagvak és a legnemesebb 
gabnafélék dus választéka. 

Közgazdaság. 
Székelyudvarhely, feb. 27 

A keresztúri orsz. bika- és üszökiállitás és vásár 
iránt, mely holnap 29 én és márczius 1-én lesz, nem-
csak megyeszerte nagy az érdeklődés, hanem a szom-
széd vármegyék gazdakörei is képviseltetni fogják 
ott magukat, nem is említve, hogy oda ugy az 
E. G. E., mint az 0. M. G. E szintén megbízotta-
kat küldenek ki. E kiállításon az ország összes te-
nyésztői versenyeznek magyar erdélyi fajta saját ne-
velésű 2 évet betöltött tecyész bikáikkal és 1—3 
éves tenyész üszőikkel. 

A kiállításon mintegy 2 ezer korona jutalmat 
osztanak ki a versenyzők között. 

A 29-iki bikavásár már országos hirre tett 
szert, sőt azt az utóbbi években még a romániaiak 
is felkeresték, mivel ott a magyarországi elsőrendű 
tenyésztők is szépen vannak képviselve tenyész-
bikáikkal. 

Városunkból a vásárra, illetve a kiállításra 
érkező vendégek fogadása végett Hollaki Arthur fő-
ispán, a Gazdasági egylet elnöke és annak titkára 
Hlatky  Miklós szintén leutaznak. 

Egy uj, magyar kertészeti kéziköny. „Mühle 
tanácsadója a kertmivelósben" az ép most megjelent 
legújabb megyar kertészeti kézikönyv, az eddig meg-
jelent magyar kertészeti kézikönyveknek tán a leg-
jobbika. Mindent mit a kertgazdának és a kertész-
nek egyaránt és mindenekelőtt tudnia kellene, min-
dezt tartalmazza oly röviden s oly könnyen megért-
hetően, hogy ritkán lett még kertészeti kézikönyv 
ily módon írva, melyből minden laikus sokat és köny-
nyedén tanulhat. Ezen könyv 162 oldal tartalommal 
v, alakban s igen csinos kivitelben jelent meg; de 

elárusítva nem lesz, csakis Mühle Vilmos temesvári 
czég vevőinek minden egyes megrendeléséhez lesz 
ingyen mellékelve. 

A székely akczió. A földmivelésügyi miniszté-
rium székelyföldi kirendeltségének megbízottja alig 
érkezett meg Székelyudvarhelyre, a Székelyföld köz-
pontjába, mely az Összes székélyvármegyék közt le-
ginkább rá van utalva a segítségre, máris derekasan 
megkezdte működését. E hó 21-én a Székelykeresztu-
ron tartott országos állatvásár alkalmával 5000 korona 
erejéig, az Udvarhelyvármegyei gazdasági egyesület 
kiküldötteinek közbejöttével, mintegy 25 drb igen szép 
erdélyi magyarfajta tenyész-tehenet vásárolt és osz-
tott szét szegénysorsu székely kisgazdák között oly 
czélból, hogy olyan szorgalmas földművesek is állat-
állományhoz juthassanak, akik különben azt megsze-
rezni képtelenek volnának és igy a nemesfaju álla-
tok oly községekbe is eljuthassanak, hol azokat ed-
dig nélkülözték. Az állatállomáuy szaporítása és 
felfrissítése rendszeres sorrendben történik s jelenleg 
Maros-Tordamegye felöl vette kezdetét a székely-
keresztúri járásban. Hat székelyközség kisgazdái ré-
szesült most a székely akczió révén kedvezményben. 
Dorner  Béla kirendeltségi megbízott rendkívüli tapin-
tatossággal, ragy szakértelemmel és lelkesedéssel 
vezeti az akcziót s intézte most is a vásárlás és ki-
osztás nehéz feladatát. 

Táviratok. 
B u d a p e s t , febr. 27. 

(Érk. d u. 4 ó.) 

A Kossuth-párt és a delegáczió. 
H e n t a 11 e r Lajos képviselő ma vissza-

vonta a delegáczió dolgában beadott indítványát, 
mert K o s s u t h Ferencz kifejtette előtte, hogy 
a függetlenségi párt a delegáczióba nem mehet 
be és ezen kérdésről a párt egyáltalában nem 
is szavazhat. 

A függetlenségi Kossuth-pártban egyéb-
ként azt hiszik, hogy az obstrukczió rövidesen 
véget fog érni 

A disszidensek hangulata. 
Disszidensek örömmel értesültek arról, hogy 

a delegáczió tegnapi ülésén elfogadták A p p o n y i 
grófnak a magyarországi ezredekben az ezred-
nyelv megállapítására vonatkozó ezen indítványát: 

A magyar ezredekben, az ezrednyelv meg-
állapításánál, igy a legénységnek oktatási és ki-
képzési nyelv szempontjából való osztályozásá-
nál első sorban a magyar nyelv tudása veendő 
figyelembe és csak azoknál, akik azt nem bír-
ják, a nem magyar anyanyelv. 

Ugy ez, valamint Tiszának Apponyi elle-
nes támadására vonatkozó ujabb nyilatkozatai 
lecsillapították a disszidenseket. 

A néppárt leszerel. 
Képviselői körökben elterjedt hírek sze-

rint a néppárt ma este értekezletet tart, melyen 
állítólag határozatilag kimondja, hogy el áll az 
obstrukcziótól. 

Ez esetben Zichy János gróf újból elvál-
lalja az elnökséget, mig Udvary és Z b o r a y 
kilépnek a pártból. 

A delegáczióból. 
A delegáczió Bécsben ma délelőtt tartott 

formális ülésén az összes határozatokat végle-
gesen megszavazta. 

Ma délután újból összeült az osztrák de-
legáczió üzenetét átvenni, mire a delegáoziós 
tárgyalások befejezést nyertek. 

A delegátusok nagy része még ma délután 
visszautazott Budapestre ; ellenben a miniszterek 
Bécsben maradtak, hogy résztvegyeuek a holnapi 
közös minisztertanácson, melyen külföldi szerző-
déseket tárgyalnak. 

A berlini nagykövet a királynál. 
A király ma Szögyén-Marich berlini 

nagykövetet kihallgatáson fogadta. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
Xeleloiiis7.íim: 14. 
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Fiatal fenyőerdő kerestetik 
Előkelő tőkeerős vállalat t ö b b e z e r 

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

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

Sürgőn\ czim: Eternit, Budapest. 
Telefon 1 2 - 9 2 . 

ETERNIT-PALA ™ 
( 1 A T M H E K L A J O N s z a b . 

Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tetö-fedanyag. 
Eternit müvek HATSCHEK LAJOS, Budapest, VI., Andrásy-ut 33. 

• M M K é r j e n i s m e r t e t é s t , 
Elsőrangú referenciák. — Jótállás. — Évi gyArtAs 1 5 0 0 koesirakomöny. 

A Richter- fé ie 

Linimeiit.  Caps.  mi 
Horgony - Pain - Expeller 

egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg-
bízható bedörzsölésűl alkalmaz tátik 
Uurtaftfl csúznál és megéléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
i i •• bevásárláskor óvatosak le-
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobotokban a „H»r|t«f " védjegy gyei 
•8 a,,lickttr" e»égjegyzé«»l fogad-
junk *L — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyégysaertárWn 
kapható. Wraktár: T ö r ö k , 
József gyétjmiíwíl 
Budapesten. 
hlclttrF.il  tíUrsi, 

caiai. ci kir. udvari aaálUUk. R u dol 8 tjld t. 

^ ^ FajtyttH KeltHojásl 
Kendermagos plirnut, feKete 

langsan, Világos brabtna, sárga 
orpington Is fogolyszitiii olasz 
fajtynHoH Ijeltó'to jsai 1 2 darab 
1 0 Korona. 
Rázásmentesitő patens-csoinagolás ingyen, 
a pénznek előre való beküldése esetén bér-
mentve. Fajtisztaságért jótállás; a ter-
méketlen tojások kicseréltetnek. Előjegy-
zések elfogadtatnak. — Szállítás február 
elsőtől kezdődik. 

K O M O L Y I I S V Á J T 
mérnök, iajbaroinfi tenjészdéje 

Krompach-vasgyár, (Szepes m.) 

WILHKIM IGNÁC 
MERN0K 

BUDAPEST, VIII., Kender-utca 6. sz 

Elvállal minden néven nevezendő föld-
mérést, térképezést, birtokrendezést. 
Továbbá megegyezés szerint vasúti nyom-
jelzéseket szabványos és keskenyvágányu 
•• vasútak részére keresztül vezet. •• 
Birtokbecsléseket, szabadalmak kíesz-
közlését és értékesítését jutányos díjazás 
••••••••• ellenében végez 

5ziVes a j á n l a t o s t a fennti címre Kéri. 

I 

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

Értekezhetni: 
Dr. Kassay Alberttel,  mint  az örökösök  megbízottjával 

I Kői- ft gytrmcljlialapoti « | 
• sziltházi- ís gycrmcfcfStiitiíK • 

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

W pesti női ipariskolát elvégezve, — 

S z é k e l y u d v a r h e J y e n , 
Var-utcza 1 szám alatt (Becsek nyomda 

mellett) egy IIIIIIM.tlIIIIM 

masatnod™ 
nyitottam, a hol női- és gyermek-

kalapok díszítését,ugys;intén színházi és 
gyermek főkötők készítését jutányos ár 
ban és Ízléses kivitelben elvállalom 

Tisztelettel 
S A G Y R Ó Z A . 

paciadási hirdetés. 
A Kecsetkisfalud község kecseti közbirtokossága (Udvarhelyvármegye) a tulajdonát 

képező I. határrészben fekvő erdejének a földmivelési m. kir. Miniszter ur 1 903. évi 
95345. számú magas rendeletével egyszerre való kihasználásra engedélyezett, az üzem-
tervben 1. számmal jelölt osztagot képező 102 6 k. holdnyi területén található 6970 drb 
tölgyfa készlet, mely 12760 m3 tölgy rnüfára és 2840 m3 tűzifára becsültetett Kecset 
községházánál 1904. évi márczius hó 14-en délelőtt 10 órakor tartandó zárt ajánlattal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

Kikiáltási ár 100884 korona azaz Egyszázezernyolczszázuyolczvanuégy korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka. 
Részletes becslési és árverési feltételek a korondi m. kir. járási erdőgondnokságnál 

Székelyudvarhelyen és alólirottnál a hivatalos (rák alatt megtekinthetők. 

Kecset, 1904 évi február hó 25-én. S á l l d o r 
közbirtokossági elnök. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, miot te-

lekkönyvi halóság közhírré teszi, hogy a székelyud-
varhelyi Zálogkölcsön intézet végrehajtatónak, Már-
tonffy Sándor é-t neje végrehajtást szenvedő elleni 
350 koroüa tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyében ö̂ v. id. Likmán Iguácznénak a székely-
udvarhelyi 1298. számú tjkvben Af rsz. és 3751/2. 
hisz fekvőre 158 kor. Likmán Ferencinek és a társ-
tulajdonos Tamás borbálának a sz.-udvarhelyi 337. 
sz. tjkvben Af 2 rsz. és 639a/l. 640. hrsz. fekvők-
ből őket illető térhaszonélvezetre és felépítményekre 
a székelyudvarhelyi róm. kath. lelkészi hivatal tér-
tulajdoni jogának fenntartásával 1567 kor. ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1904. évi márczius 
hó 21-ik napján d. e. 9 órakor ezen tlkvi hatóság 
hivatali helyiségében megtartat dó uyilvános árveré-
sen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az iDgatlauok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy értékpapír-
ban a kiküldött kezéhez leteuni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Székelyudvarhelyt, 1903 évi decz. hó 30-án. 

M i h á l y , 
kir. törvszki « yesbíró. 

Köz bntorraktár 
l ^ e l t ü n c í o l c s ó é s 

j ó k i v i t e l ű 

i B U T O R O l T i 
P f kaphatók 
n a g y v á l a s z t é k b a n 

WEISS Á R M I N b u t o r r a k t á r á b a n 
8zékelyudvarhelytt, Batthyány-tér 12 sz. 

SZOLOLUGAST 
iiltessünK minden ház metU és Kertjeinken 

föld- és hotnoHtalajon. 
Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, (bár mind 

kúszó természetű) mert nagyobbrésze ha meg nő is, termést 
nem hoz, azért sokan nem értek el eredményt eddig. Hol 
lugasnak alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják há-
zukat az egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskotály 
és mas édes szőlőkkel. 

: A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly 
; ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb gondozással fel-

nevelhető nem volna, ézenkivüi más épületeknek, kerteknek 
kerítéseknek, stb. a legremekebb dísze, anélkül, hogy lee'i 
kevesebb helyet is elfoglalna az egyébre használható rí 
székből. Ez a legháládatosabb gyümölcs, mert minden év" 
ben terem. A fajok ismertetésére vonatkozó, Bzines fém* 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik 
meg, aki czímét rgy levelezőlapon ludatja - Czim: 

IrmeltiKi első szó'tó'oltVánytelep Jtagy-Xágya, 
u p. Székelyhíd. 
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