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Előbbre. 
Székelyudvarhely, ápril. 14 

(P) Utópistáink valaha a hazai közoktatás 
államosításáért lelkesedtek. Ez uton remélték az 
egységes nemzeti kultura problémáját megoldhatni. 

Ma erre többé alig gondol valaki Az egész 
iskolaügynek kisajátítása tenger költségbe s 
óriási kulturharczba kerülne, amiket az autonom 
felekezetek  szerzett jogainak sérelmével és a 
nemzetiségi elemek féltékenységének  kihívásával 
az állam nyakára felidézui  nem akar egyetlen 
mágyar politikus sem. 

A közvélemény ugyszólva osztatlanul nyugo-
dott bele abba a kormányzati álláspoutba, hogy 
Magyarország nem nélkülözheti az egyházak 
kulturális erejét az iskolaügyben, söt egyenesen 
utalva van rá, hogy anyagi terheit és szellemi 
munkáját vele az egyházi BzervezeUk, a köz-
ségek és egyes iskolafentartók  teherbírásuk 
arányában megoszszák. Az állam csak a fel-
ügyeleti jogot kívánja kellő szigorúságú mérték-
kel gyakorolni, fősúlyt  vetve az államnyelv 
tanításában mentül kiadósb eredmények elérésére 

Ezt igyekezett biztosi!ani Wlassics egyfelől 
az uj oktatási programmok kidolgozásával, más-
felöl  a tanítói fizetések  minimumának állami ki-
egészítésével, hogy a felügyelet  számára alapot 
és gyakorlásához eszközöket nyerjen. Ugyanerre 
törekszik most Berzeviczy is, midőu az ellen 
őrző intézményt újjászervezi, működését szabá 
lyozza egy uj törvényjavaslatban. 

Az ország szívesen hallja a magyar kultusz-
miniszterek jelkiáltását, hogy elóre, a czél felé. 
De mintha a visszhang ugy verné vissza máris 
e szót, hogy: előbbre! 

Mert a vitathatatlanul helyes kormány 
' álláspontból, mely az oktatásban, a magyar 

államot legközelebbi ől érdeklő tárgyakra vet 
kiváló súlyt, logice tulajdonképp az következik, 
hogy e tárgyakat a kormány necsak szigorú fel-
ügyelet alá szorisa, hanem tanításukat közvetetle-
nül állami felad  ünak tekintse s mint ilyet 
láttassa el. 

Ehhez az iskolák kisajátítása a czélon túl-
lövő fölösleges  és veszedelmes expediens volna ; 
a felügyeleti  jog tei ületére szorítkozó intézkedés 
pedig a czélon innen maradt félrendszabály  be-
nyomását teszi. A felügyelet  legtöbbször csak 
Utólag, gyakran elkésve korrigálja a tapasztalt 
hibákat s igy is nagy kérdés, vájjon sikerül-e 
neki. Mindenesetre sokkal rövidebb és egysze-
Tübb a preventív eljárás, hogy hibák elő se 
fordulhassanak.  Erre pedig legjobb biztosíték, ha 
az ország iskoláiban a leendő magyar állam 
polgárok nevelésére legfontosabb  tárgyakat: az 
úgynevezett hungarikumokat az állam taníttatja 
az összes közép-, polgári éi népiskolákban, 
tehát az egész vonalon. 

Hungarikumok közé számítom a magyar 
nyelvtan mellett az ország földrajzának,  törtéuelmé 
nek tanítását, az alkotmánytan s a magyar 
irodalom elemeit is. Ezek a nemzeti kultu a in-
tegráns részei és elsőrendű állami érdek, hogy 
benuök az uj nemzedékek egyöntetűen és haza-

fias  szellemben neveltessenek föl.  Pedig épp e 
tárgyaknál tapasztalhatni most a legtöbb inga-
dozást, ellentétet., sőt visszaélést Ennek csak oly 
törvény fogja  gyökeresen elejét venni, mely 
alapelvül vallja, hogy a magyar állami vonatko-
zású tárgyak tanítása állami feladat. 

Ez pedig nem az összes iskolák kisajátítását, 
hanem az iskola munkájának részben való 
államosítását jelentené. Kérdés: lehető-e ily 
rendszabály elvileg, az autonom iskolák jogaira 
s gyakorlatilag az állam eszközeire való tekin-
tettel? 

Az elvi szempontból tehető kifogásokat  le-
fogy  vérzik az eddigi precedensek, amelyek a hit-
oktatás dolgában az egész vonalon szentesitvék. 
A vallás tanítását az érdekelt egyház végzi 
minden iskolában, tekintet nélkül autonómiájukra 
s a hitoktató saját hatósága alatt áll, annak ol-
talma alatt működik, függetlenül  az iskolaható-
ságtól s autonómiájától Amely ingerenczia meg-
illet minden egyházat az egyházi vonatkozású 
iskolai kérdésekben, ugyanaz kell hogy meg-
illethesse az államot is az iskolák állami vonat-
kozású feladataiban;  s ainilj természetes, ha a 
különböző felekezetű  növendékek számára az ő 
egyházi hatóságuk éd hitoktatót, — épp oly 
kifogásolhatatlan.  ha az állam nyelvének, irodalmá-
nak, földrajzának,  történelmének és alkotmányá-
nak tanítóit e feladattal  az állam bizza meg 
Magyarországban mindenütt 

Elég munka és teher maradna az autonom 
iskolákon igy is, ha erejüket s buzgalmukat a 
tanterv egyéb ágazataira irányozzák: a humani-
órákra s az exakt tárgyakra. Jól felfogott 
érdekük azt fogja  nekik sugalmazni, hogy meg-
köszönjék az államnak, amiért a hungárikumok 
elvállalásával a teher egy jelentékeny részét le-
veszi vállukról, éppen azt a részt, melyben a 
törvény szigorúan vár kedvező eredményeket s ! 
amiket állami gondozással sokkal könnyebb elérni 

A kérdés gyakorlati oldala mégis egy 
disztinkcióra késztet: mig a polgári és közép-
iskolákban nincs akadálya annak hogy a hunga-
rikumok közvetetleuiil állami ellátásba vétessenek, 
addig a népiskolák nagy tömeaéuél be kell érni 
azzal, hogy ott a hungárikumok tanításának 
állami feladata  az autonom közegekre átruházot-
tan teljesíttessék, ha nincs rendelkezésre állami 
közeg. Igy is meg lenne óva az elv, hogy az 
oktatás e téren kizárólag az államot illeti s vele 
a jog, hogy ebbeli hatáskörét külső megbizottaira 
ruházhatja át, kik feladatukért  neki felelősek. 

Nem tekintve azt, hogy ily megoldással 
testté válhatna minden haszon, amit a magyar 
utópisták valaha az iskolák államosításától vár-
ta]^ — maga a megoldás ne:n kerülne el-
viselhetetlen anyagi áldozatba Mindössze a 
közép- és polgári iskolák rovatában terhelődnék 
meg a költségvetés, részint a ma működő taná-
roknak az állaraszolgálatba átvételével, részint 
közvetlen tanárkiküldéssel. A uépiskolákuál álta-
lán maradna az eddigi status-kvó s csak elvileg 
változnék az meg, az autonom tanítóknak az 
államhoz való bizalmi viszonya, felelős  kötelezett-
sége dolgában, a hungárikumok müvelésének 

erkölcsi területén, hol — ily feltételek  közt — 
a fegyelmi  joggal megerősített felügyeleti  jog a 
kitűzött czélt a leghathatósabban biztosítaná 

Vajha közoktatásügyi kormányunk korn-
bináczióba vehetné az előadottakat, hogy a 
nemzeti kultura kérdésében necsak általán előre, 
hanem annak fix  czéljaiban lényegesen előbbre 
is jussunk. 

A milliók és üdvarhelymegye. 
Sz udvarhely, ápril. 16. 

Lapunk mult heti számában az állami be-
ruházásokról szóló törvényjavaslattal behatóan 
foglalkoztunk.  E törvényjavaslat, mint tudva 
van, öt éven belül nem kevesebb, mint három-
százhúsz millió koronát fog  különböző beruhá-
zásokra, a vasút, az ipar, a mezőgazdaság ja-
vára fordítani.  E törvényjavaslat tehát hivatva 
van közgazdaságunknak körülbelül öt év óta 
tartó pangását megszüntetni, másrészt a gazda-
sági foglalkozások  közt azt az egyensúlyt meg-
teremteni, mely az ország fejlődésének  megfelel. 

Megírtuk, hogy a beruházási milliók álta-
lános elégedettséget és örömet joggal kelthetnek, 
mivel e milliók valóban általáuos szükségletek 
kielégítésére fognak  felhasználtatni  Az állam az 
összeget kölcsönből fedezi,  s igy uj 4°/0-os pa-
pírok lesznek, azonban a fő  az, hogy e nagy 
summát mind munkáért fogják  fizetni  és pedig 
olyan munkáért, amit az ország területén vé-
gezuek, s amit ebből alkotnak, az Magyaror-
szág részére létesítendő alkotás lesz. Amikor 
évről-évre katonai kiadásokra, hadi felszerelé-
sekre, ágyukra, közös kiadások fedezésére  és 
most nemsokára czivillista emelésére is rn gle-
hetős bőkezűséggel telnek a milliók, bizony na-
gyon jól esik, hogy a kormány ennyire gondol a 
magyar belső érdekek kieléüitésére, amikor mil-
liók szétosztására nyilik alkalom. 

Amidőn, mondjuk, n indezeket mult szá-
munkban megírtuk, sajnálattal koustatáltuk, hogy 
abból Udvarhely megyének, melynek népe a ne-
héz megélhetési viszonyok folytán  hova-tovább 
nagyobb mértékben veszi kezébe a vándorbotot, 
talán semmi sem jut. Mert, amig székely vasu-
tak kiépítésére közel 35 millió korona jut, abból 
e megye nem részesedik, mivel a székelyudvar-
hely- gyergyói összeköttetés nincsen a tervezetbe 
felvéve,  noha kétségtelen, hogy a 35 millióval 
épitendő vasút a Székelyföld  javulását óriási és 
kétségbevonhatatlan mértékben fogja  szolgálni. 

A törvényhatósági közutak építésére a ter-
vezett javaslat 43 milliót irányzott elő, ami 
viszont a rossz utak javulását fogja  maga után 
vonni. Sajnosan jegyeztük meg, hogy e tételnél 
Udvarhely megye ismét miben sem részesül A 
közelebb tartott állandó vál. ülésen tett egy 
felszólalás  nyomán felvetettük  az eszmét, ha vál-
jon nem-e volna lehetséges, hogy ez összegből 
a községek székelyvasut részvényeit az állam 
megvásárolva, az igy felszabaduló  összeget ud-
varhelymegyei közúti építkezésekbe fektesse  be. 

Elismerjük, nem rosszak a mi útjaink, sőt 
helyenként nagyon is kiválóak, de az crre_for--

Lopunk mai w á m a O oldal. 



ditandó befektetésnek  nem is ez lenne a közvet-
len oka, hanem igenis azon elszomorító körül-
mény, hogy Udvarhely megye székely népe — 
megindult. A nehéz megélhetési viszonyok, az 
általános drágaság maholnap már az iparos osz-
tály kezébe is adja a vándorbotot, hogy minél 
tömegesebben keressék föl  az igéret földjét: 
Amerikát. Megyénkből, mint a sajtó alatt levő 
alispáni jelentésből látjuk, az 1903. évben 2411 
egyén részére adatott ki útlevél, szemben az 
1902-ben kiadott 812 útlevéllel — ami pedig 
kétségtelen bizonyitéka a viszonyok roszrafor-
dulásának. 

Ezért kértük mi, hogy a közúti beruhá-
zásból, hamár a vasútitól elestünk, Udvarhely-
megyének föltétlen  kell juttatni, ha másképpen 
nem, hát a székelyvasut törvzsrészényeinek meg-
vásárlása által. 

Czikkünk megírásakor tollúnk talán kemé-
nyebben nyomódott a papirra, aminek oka két-
ségtelen azon jó szándékban volt, hogy Udvar-
helymegyét a milliókból kiesni ne engedjük. A 
czikk a központban visszhangra talált, s köz-
tiszteletben álló képviselőnktől, Dr. L á s z l ó 
Mihálytól, ez ügyben már felvilágosító  sorokat 
kaptunk, melyben arról értesít, hogy a kormány 
Udvarhelymegye egyik közutjának 316-004 kor. 
költséggel való kiépítését felvette  a javaslatba, 
oly módon, hogy ahhoz a törvényhatóságnak 
45.504 koronával kell hozzájárulni, mig az ál-, 
lam 270.500 koronát ad ugy, hogy a székely-
vasúti törzsrészvényekből — melyek ma semmit 
sem írnak és a megyét terhelik — ez összeggel 
részvényt vesz át, s így a beruházási milliókból 
ha nem is sok, de mégis jut valami Udvarhely-
megyének. 

Kétségtelen, hogy népünk érdekeit a kor-
mány oly annyira felkarolta,  s az utóbbi évek-
ben oly tetemes pénzügyi és anyagi áldozato-
kat hozott, hogy ezért csak a legnagyobb hálá-
val lehetünk iránta. De — és itt a bökkenő 
— bizony iparunk, és különösen a kisipar fel-
lendítése távolról sem áll arányban a mezőgaz-
dasági beruházásokkal, noha megyénk iparfej-
lesztő bizottsága áldásos, bár anyagi eszközök 
híján szerény, tevékenységét sokan érzik is. 

Az állam a mostani nagy beruházásokból 
ipari czélokra 15 millió koronát szánt, ami nagy 
összeg ugyan, de az csöpp lesz a tenger víz-
tömegéhez képest. A Székelyföld  és különösen 
Székelyudvarhely város az 1876-ban kitört ro-
mániai vámháboru folytán  mit veszített, azt mind-
nyájan jól tudjuk, bizonyítékai a tönkrement 
iparosok légiói. A közeli fogyasztó  piacz hirte-
len elzáratott előtte, más piaczot nem kaphatott, 
a belföldi  fogyasztásban  ép ugy, mint általában, 
a magyar ipar mögötte maradt az osztrák ipar 
tömegtermékeinek. A pezsgő ipari és vállalko-
zói életet olyan gazdasági pangás, tengődés 
váltotta fel,  a mely a haldoklás biztos jele 
volt és amely alig-alig javult valamit, s ez is 
az utóbbi pár évben felébredt  öntudat eredménye. 

Az ipari czélokra fordítandó  beruházásból 
e megye iparos közönsége tehát joggal várja az 
őt megillető segélyt, s reményünk van, hogy az 
nem is fog  elmaradni és iparososztályunk sor-
sának jobbra fordulása,  — legalább is arányban 
a gazdákéval — nem hiu remény. 

Belföld. 
— Nehézségek. — 

Sz.-udvarhely, ápril. 15. 

Húsvét után összeült képviselőház kedélyállapota 
bizonyos aggodalmakat ébreszt. Nem látjuk eddigelé 
eléggé kifejezésre  jutni a népképviselet munkakedvét 
és munkabuzgalmát. Pedig a költségvetés produk-
tív munkát vár végre-valahára az országgyűléstől. 
Valami ádáz, megátalkodott gyűlölködő érzés lakozik 

az ellenzék egy részében. Nyilván nem tudnak 
megbarátkozni a jelenlegi regime-mel, a liberális 
Tisza kabinettel. Nyiltan ez az érzés nem igen kapott 
eddig módot és alkalmat a megnyilvánulásra. Eddig-
elé nem volt alkalom élesebb ütközésre. Az a kirivó 
mód azonban, a melylyel a gyűlölködők az ütközés-
nek alkalmát lesik, bevilágít a reakció műhelyébe. 

Tisza István grófot  és regime-jét nem féltjük. 
A kormányelnök eddigelé is már olyan szép jeleit 
adta nagy képességeinek, kormányzati jótulajdonságai-
nak, sőt olyan sikereket is mutathat fel,  sőt pártja 
olyan egyértelműséggel tömörül körüle, hogy az 
ütközés és a harcz az ő pozícióját csak szilárdithatja 
ellenfeleinek  veresége következtében. 

De féltjük  a parlament munkaképességét. A 
minőnek ma ez a parlament mutatkozik, a munka-
képességét meglehetősen korlátoltnak kell tartanunk. 
Nem állítjuk, hogy apróbb, politikailag alárendeltebb 
jelentőségű tárgyakat el nem fog  intézni, ám ezzel 
a parlamenttel, ha lelkiállapota meg nem változik, 
a nagy kérdéseknek, a kiegyezésnek, a véderő-törvény-
nek, a külföldi  szerződéseknek tárgyalásánál igen 
könnyen ismét zátonyra juthatuuk. Aggódunk, mert 
nem látjuk a kellő tárgyilagosságot e nagy kérdések 
megbirálására. A mig az ellenzék egy része e 
kérdéseket nem a maguk mivoltában tekinti, hanem 
azt kutatja, hogy általuk minő módon lehet a kor-
mánynak a legnagyobb kellemetlenséget csinálni, 
addig az ország érdekében való aggodalmuuk erősen 
jogosult. 

Ugy lehet azonban, hogy mindez megváltozik. 
Elvégre is e pillanatban még az átmenet stádiumá-
ban vagyunk. Az obstrukczió csúfos  bukását még 
nem feledhették  el azok, a kiket ez a bukás 
politikailag annyira érintett. Nem feledhették  el a 
klerikálisok sem, hogy az általuk is szított obstruk-
czió egy Tisza kormányt, egy tisztán becsületesen 
liberális kabinetet hozott az országnak. Ez az ered-
mény valóban nem alkalmas arra, hogy jó kedvre 
deritse a bukott tábort. Lehet azonban, hogy az idő 
múlása a kelletlen érzést tompítani fogja  a szivek-
ben. A megváltozhatlanba való beletörődés ideje, ugy 
lehet, elkövetkezik. Egyelőre a nagy kérdések 
tárgyalása még nincs napirenden. E pillanatban még 
a kormány dolgozik azoknak eliutézésén. Csendesen, 
zajtalanul, de annál serényebben. Nehézségek, nagy 
nehézségek vannak még e pillanatban, melyek meg-
oldása nagy gondot okoz a kormánynak. Ám ez a 
kormány zajtalanul végez mindent, a mi műhelyéből 
a nyilvánosság elé kihatol, az már csak a kész 
eredmény. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, április 15. 

A húsvéti parlamenti szünet véget ért, s a 
képviselőház kedden ismét összeült, hogy a to-
vábbi teendők felett  határozzon. A formális 
ülésnek egyedül az kölcsönzött érdekességet, hogy 
a miniszterelnök bejelentette munkaprogrammját, 
melyet az egész ház egyhangúlag tudomásul vett. 

A parlament munkaképessége hosszabb időre 
biztosítva lévén, a kormány el van határozva 
arra, hogy ezt az időt jól fel  fogja  használni. 
Elsősorban az állami beruházásokról szóló tör-
vényjavaslat at tárgyaltatja le, a melynek tör-
vénnyé válására sok okból, de főleg  azért van 
égető szükség, mert kivált a tervbe vett vasúti 
munkálatok végrehajtása okából az év e czélra 
alkalmas szakát fel  kell használni Ép ily gyor-
san tárgyalják majd le a megyei tisztviselők, 
községi és körjegyzők valamint a vasúti alkal-
mazottak lizetésrendezését tárgyazó javaslatokat. 
Ezek után a kereskedelmi szerződések dolgában 
való tárgyalásokra szóló meghatalmazást fogják 
tárgyalni; azután kerül a sor az 1904. évi költ-
ségvetés tárgyalására. 

Amíg ezt bizottságok letárgyalják, a plé-
num vagy az uj perrendtartási törvényjavasla-
tot vagy a készfizetések  felvételét  tárgyazó ja-
vaslatot, a melyek már átmentek a bizottságok 
rostáján, fogja  elintézni. 

E javaslatok tárgyalása után az 1904. évi 
költségvetés kerül tárgyalás alá és ha ezt a tör-
vényhozás a nyári szünetig elvégzi, ha ekként 
uj indemnitás kérésére nem lesz szükség, az 
országgyül s munkásságával mindnyájan megle-
szünk elégedve. 

Az őszi ülésszak folyamán  aztán más tör-
vényjavaslatokkal találkozhatunk, olyanokkal, a 

melyek még nincsenek készen, de megszerkesz-
tésén szorgalmasan munkálkoinak. A jelek azt 
mutatják, hogy ezek közül első sorban a népok-
tatási törvény reformja  kerül majd napirendre, 
a mit a fö'dmivelési  és az igazságügyminiszte-
rek néhány javaslata fog  követni. Serényen ké-
szítik elő a képviselőválasztási törvényjavaslatot 
is, de alig hisszük, hogy a nagy megfontolást 
igénylő eme reformmunkálat  még ez évben a 
törvényhozás elé kerüljön. 

Hát a kiegyezési törvényjavaslatok és az 
autonom vámtarifa  ? 

Ezek sorsa nem tőlünk függ;  mi, ha tűr-
hető külkereskedelmi szerződéseket köthetünk, 
várhatunk e javaslatok dűlőre juttatásával; vár-
hatunk egész 1907-ig. 

* 

Az országos szabadelvű párt és a Kossuth-
párt kedden este konferencziát  tartott. A sza-
badelvű párt értekezletén egyhangúlag elfogad-
ták a vármegyei alkalmazottak és a községi 
jegyzők illetményeire vonatkozó törvényjavaslato-
kat, azután pedig a miniszterek ismertették az 
egyes interpellácziókra adandó válaszaikat. 

Érdekesebb volt eunél a függetlenségi  és' 
48-as párt, kouferencziája,  ahol Barta Ödön 
ügyét tárgyalták Az ügy állása a következő: 

Barta Ödön szóba hozta azon hírlapi táma-
dásokat, melyben őt egyes napilapok részesítet-
ték azért, mert kandidálva volt a Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézetének igazgatósági tag-
jául. Elmondja, hogy annak idején egyik barátja 
felszólította  őt, hogy lépjen érintkezésbe az em-
lített intézet igazgatójával Imrédy Kálmánnal, 
a ki felvilágosítást  akar tőle kérni a ruthén 
akczió felől  Fel is kereste lmrédyt és hossza-
san beszélgettek a ruthének felől. 

Később ugyanaz a közbenjáró barát levél-
ben megkérdezte tőle, Bartától, hogy hajlandó 
volna-e elfogadni  a Kisbirtokosok Orsz. Föld-
hitelintézeténél egy igazgatói állást ? Azt felelte, 
hogy ha megválasztanák, ezt mindenesetre ki-
tüntetésnek venné. Mikor azonban meghallotta, 
hogy két igazgatói állásra három jelölt vau: 
Wickenburg Márk, Papp Géza és ő, kijelentette, 
hogy visszalép, mert az igazgatói tisztséget csak 
egyhangú megválasztás esetén lett volna hajlandó 
elfogadni.  Meg is kérte volt barátját, hogy őr. 
ilyen körülmények közt ne jelöljék. Mindössze 
ennyi történt a szóban forgó  ügyben. 

Barta előadása nyomán nagyobb vita tá-
madt. Kubik Béla arra kérte Bartát, hogy mu-
ta-sa be a szóban forgó  levelet. Barta eleget 
tett a felszólításnak  s akkor kiderült, hogy a 
közbenjáró Neményi Ambrus volt. 

A párt egyhangúlag kimondotta, hogy a 
Barta Ödön ellen megjelent hírlapi támadások 
alacsony gyauusitások s azok elleuéoen Bartát 
védelmébe veszi. 

* 

Nyelvében él a nemzet! Az a nemzet, indy 
nem tud, vagy nem akar saját nyelvének minden 
téren érvényt szerezni, nem érdemli meg az éle-
tet. A magyar nemzet pedig élni akar, a ma-
gyar nemzetnek élni kell, épen ezért évtizedek 
lankadatlan munkájával törekszik arra, hogy 
Magyarországon minden ember beszéljen ma-
gyarul. Ezen czél érdekében 1867. óta számta-
lan üdvös törvényt hoztak, mely törvények ered-
ményeként szaporodott is a magyarul beszélők 
száma. 

Ezt a czélt szolgálja az a törvénytervezet 
is, mely kimondani szándékozik, hogy a magyar 
nyelv tanítása az összes népiskolákban kőtelező. 
A gyermeki elme a legfogékonyabb  nyelvek ta-
nulására és az iskola magyarrá teheti azokat a 
gyermekeket, is, a kiknek szülei a legvadabb el-
lenségei a magyar állameszmének. Nagyon ter-
mészetes, hogy a nemzetiségi izgatók minden 
lehető módon fognak  igyekezni a törvényterve-
zet ellen agitálni s erőszakoskodásnak, jogtalan-
ságnak fogják  azt hirdetni. Ez azonban egy 
cseppet sem szolgálhat a törvény életbelépteté-
sének akadályául s nem fogja  meg akadályozni 
azt sem, hogy néhány év múlva már érezzük 
anu.k erősen magyarosító hatását. A nemzetiségi 
izgatók hazafiatlun  munkáját elég ideig tűrte a 
nemzet szótlanul, most fel  veszi ellenük a har-
czot s a győzelem nem lehet kétséges. 

* 
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A berliui Lokalanzeiger ikerlapja, a „Der 
Tag" illusztrált mellékletén, a mely a felsőbb 
tízezreknek készül, czikket közöl a magyar ko-
rona várományosáról, Ferencz Ferdinánd királyi 
herczegről. 

Ferencz Ferdinánd főherczeg  — igy irja a 
nevezett forrás  — mindenkor korrekt álláspon-
tot foglal  el azokban a differencziákban,  a me-
lyek a két állam közt felmerülnek.  Főleg ka-
tonai nevelésben részesült, mert eredetileg nem 
ő volt a korona várományosa. És még ma nem 
is ez a szak az, a melylyel különös előszeretet-
tel foglalkozik  és ebben az irányban vállalt kö-
telezettségének nagy ügybuzgalommal felel  meg. 

Mint a korona várományosát, minden ál-
lami aktusról informálják,  mindazáltal tüntetés-
szerüen távol tartja magát attól, hogy azokra 
bármiképpen is befolyást  gyakoroljon, bár oda 
törekedik, hogy az egyes felmerült  jelenségeket 
a legalaposabban megismerhesse. 

Csak akkor mond véleményt, ha őt erre Ó 
Felsége a király felszólítja  és csodálatos, hogy 
felfogása  ilyenkor a király véleményével teljesen 
összevág. 

Jellemének alapvonása a mély és igaz val-
lásosság. Ebben az irányban alkotott véleményé-
nek tartózkodás nélkül ad kifejezést  és talán ez 
az oka, hogy bizonyos körökben azt hirdetik 
róla, hogy reakcziouárius és ultramontán. 

A trónörökös bive az 1867-iki kiegyezési 
műnek. A Németországgal való szövetség fen-
tartá a mellett, arra is törekedik, hogy Orosz-
országgal is jó barátságban maradjunk. A mos-
tani orosz czár személyéhez egyéni szimpátiák 
is fűzik  és ezt az orosz barátságot némely kör-
ben nem jó szemmel nézik is, nem tagadható, 
hogy mégis hasznossá válhatik. 

Ez rövid vonásokban a jellemzése aunak a 
férfiúnak,  a ki hivatott, hogy egykor nagybáty-
jának, a legalkotmányosabb fejedelemnek  örökébe 
lépjen. Alkalma van, hogy jövőben elfoglalandó 
felelősségteljes  állásának minden dolgát megis-
merhesse és áldására váljék egykoron népeinek is 

Szellemi szolgaság. 
Székelyudvarhely, ápril. 16. 

Ha egy különösen szeretett beteg van előttünk 
s annak egy állandó nagy sebe tátong szemünk előtt: 
gondolhatunk-e másra, mint e seb gyógyítására s 
lebeghet-e előttünk más kérdés, mint az, hogy szü-
net nélkül, kifogyhatatlanul  e nagy seb gyógyítását 
kérjük, esdekeljük orvosoktól, s ha azok nem segí-
tenek, még kuruzslóktól is. 

Ki tagadná, hogy a nemzetet oly betegség 
emészti, a mely ha a gyógyulás még soká késik, 
menthetetlenül életét oltja ki. Ne féljenek  olvasóim, 
nem szándékozom a politika áldatlan terére lépni. 
Sőt éppen ellenkezőleg, arra akarom a figyelmet  fel-
hívni, hogy éppen a politika az, a mely a gyógyu-
lás útját állja. 

Tudják jól politikusaink, államférfiaink,  köz 
jogászaink és közíróink (publiczistáínk), hogy a nem-
zet súlyos kórságban szenved. Tudják, (hogyne tud 
nák !) hisz tetemes részben maguk okozzák, habár 
gyakran öntudatlanul is. Gyógyítani is próbálják, — 
de óh mily szomorú végzet 1 — minden gyógyítási 
kísérlettel csak fokozzák  a bajt. Mert nem ott kere-
sik a bajt, a hol az van. A beteg részeket még job-
ban izgatják, a még talán egészséges tagokon még 
műtéteket végeznek. S egyáltalán nem veszik észre, 
hogy a tulajdonképpeni nagy betegséget épp ők 
okozzák. Ez különben csöppet sem csodálható. Mert 
hiszen ki hajlandó önmagáról megállapítani és ki-
mondani, hogy kártékony és veszedelmes? 

Pedig nemzetünk egész szellemét, testét poli-
tikai vérmérgezés fertőztette  meg. A politizálás egy 
különös módjának méreg-anyaga át- és átjárja az 
egészet, forró,  majd hideg lázat okoz, gennygóczo-
kat alkot, váladékot hoz létre, s mind ujabb kiütés-
ben nyilatkozik meg. Felülről lefelé,  alulról felfelé 
száguld a megmérgezett vér, — alig marad tag érin-
tetlenül. 

Tudom, érzem, hogy nemzetüuk szerencsétlen 
közjogi helyzete, szerencsétlen múltja és szerencsét-
len jelene érthetővé, megmagyarázhatóvá teszi e je-

lenséget. Tudvm és érzem, mily szép, mily dicső 
lenne, ha nemzetközi helyzetünk más volna, s ha 
nagy, hatalmas nemzet lennénk. S tudom, hogy mind-
addig, a mig ilyen közjog uralkodik, szükségszerűen 
kell lennie egy a nemzet történelmi jelentőségét 
fenntartó  ellen-tábornak. De ha már ugy van, a hogy 
van, — arra kell gondolnunk, hogy miképp emel-
kedhetünk ki a kór-ágyból ? S arra kell gondolnunk, 
hogy nemzet csak akkor érheti el külső független-
ségét, ha előbb belső függetlenségét  vivja ki. Elébb 
lelkünkben, elhatározásunkban, szándokunkban, kell 
önállóknak lennünk, s csak azután lehetünk a való-
ságban azokká. Más szavakkal: minden nemzetnek, 
valamint minden egyénnek ; elébb önmagában kell 
fölemelkednie,  szinvonalat elérnie, a nagy nemzetek, 
a nagy egyének méltó társává vállnia, sőt azokat 
fölülmúlnia,  s csak azután érheti el, hogy önállósá-
gát külsőleg is elismerjük. 

Borzasztó csapása nemzetünknek, hogy minden 
erejét, idejét, minden szándokát és akaratát a poli-
tizálás kettős, de voltaképp egy és ugyanazon láza 
veszi igénybe. A 67-ts hideg és a 48-as forró  láz 
váltakozása egyaránt elteieli figyelmét  attól, hogy 
fölismerve  a világot foglalkoztató  nagy kérdéseket, 
fölismerve  a maga legbecsesebb egyéni kiválóságait, 
szellemi és anyagi alkotásokkal lépjen a nagy világ 
versenyző nemzeteinek szinterére. 

Óriási, szinte emberfölötti  feladatok  állanak a 
nemzet előtt. Ki kell kell vivnunk a magyar gondol-
kodás önállóságát. Európa uemzetei termelik az esz-
méket, a bölcselem, a tudomány minden terén irányt, 
utat igyekeznek szabni az emberiségnek. Immár a 
nemzeteknek súlyt és jelentőséget nemcsak nagy lét-
számuk ád, hanem értékük is, hogy mily nagy és 
nevezetes alkotásokkal tudnak az emberiség műve-
lődéséhez hozzájárulni. Gondolkodók, tudósok, bölcsek 
szellemi tekintélyt szereznek nemzetüknek, s azt a 
világ müveit nemzeteinek sorába iktatva tiszteltté, 
jelentőssé teszik. S ki tagadná, hogy nemzetünknek, 
a melyet világszerte kicsinyelni igyekeznek, szüksége 
van ily szellemi súlyra és tekintélyre. 

A magyar nemzet vele született értelmessége, 
eszmélő tehetsége semmiben sem áll mögötte más 
nemzeteknek, s mégsem képes világtényezővé válni, 
— mert minden erejtt méddő párttusákban meriti 
ki. Ezért a világot mozgató eszmékhez hozzá nem 
járul, gondolkodásában, világfelfogásában  a külföld 
rabja marad s szellemi önállóságát egyáltalán nem 
tudja kivívni. 

Irodalmában, költészetében meg azt az önálló-
ságot is, a melyet nagy úttörői megteremtettek, fel-
adja és külföldi  divatok szolgai utánzására sülyed. 
Nemcsak hogy nem folytatja  a szellemi önállósítást, 
a melyet már oly dicsőségesen megkezdett, — de a 
már egyszer kivívott helyzetet is feladja.  Hisz még 
nyelvének nehezen kivívott tisztaságát és emelkedett-
ségét sem tudja megőrizni. 

A nemzetközi politikában ugyan hol van szó 
magyar nemzetről ? Sehol. Mint egy nagyhatalom 
egyik része szerepel, ha ugyan szerepel valahol. De 
már a nagyvilág létezésünkről az állam-ügynökök 
(diplomaták) révén nem is szerez tudomást: — lega-
lább szerezne tudomást világra szóló tudományos 
gondolkodásunk, mesteri alkotásaink, az eszmék te 
rén való vívmányaink révén. Hiszen e téren önállók 
lehetnénk s kellő képességünk is lenne hozzá. 

Valamint a szellemi, ugy az anyagi munka te-
rén is mérhetetlen eredményeket érhetnénk el. De 
fájdalom,  hűhó, lárma, szónoklás, korteskedés, párt-
czivódás, törtetés, felsőbb  kegykeresés, lakomázás, 
jubilálás, stb. stb. fontosabb  itt, minta komoly munka, 
szolid tanulmány, becsületes szerenység, takarékos 
háziasság és lelkiismeretes köztevékenység. 

Pedig hogyan akarunk valaha is függetlenekké 
ltnni ? Hiszen ezt elébb ki kell vivni, ki kell érde 
mel.ni. Önállóság a gondolkodásban, magyarság az 
Ízlésben, takarékosság, rendszeretet és szigorú er-
kölcs a magánéletben, önállóság szeretete az egyé-
nekben, fölfelé  és lefelé  való függetlenség  a müveit 
polgárokban, igénytelenség a kifelé  való szereplésben 
becsülése a munkának és a tehetségnek, tisztelete 
az érdemnek, egyáltalán mind az, a mit nemzeti fe-
gyelemnek nevezünk: alapföltételei  minden nép ön-
állóságának. Pillanatnyi felhevülések,  lelkes szónok 
latok s mindaz, a mi kifelé  fényeleg  és tündököl 
mind nem vivhat ki tartós, maradandó nemzeti di 
adalt s ha ki is vívná, vajmi hamar ismét elvesz-
tené. Mert csak komoly belső érték, szellemi, erkölcsi 
és anyagi gyarapodás a nemzetek igazi létalapja. 

Újdonságok. 
Székelyudvarhely, ápr. 17. 

Törvényhatósági közgyűlés. Mint jeleztük, Ud-
varhelyvármegye törvényhatósági bizottsága folyó 
évi I. rendes közgyűlését e hó 22-én tartja meg. 
A közgyűlés tárgysorozata — mely a tegnap lett 
megküldve a bizottsági tagoknak — nem kevesebb, 
mint 220 pontból áll és kormányrendeleteket, hiva-
talos előterjesztéseket, szabályrendeleteket, válasz-
tást (a h.-oklándi szolgabiróságnál nyugdíjazás foly-? 
tán üresedésbe jött szolgabírói állás betöltését), köz-
ségi ügyeket, átiratokat, kérvényt és indítványt 
Ugrón Zoltán biz. tagnak a magyar tiszteknek ma-

gyar ezredekhez való áthelyezése iránti indítványát) 
öleli fel. 

A választók összeírása. Mint azt korábban egy 
czikk keretében ismertettük, a kormány a husz éven 
felüli  honpolgárok összeírását elrendelte, hogy ezáltal 
tájékozódást szerezzen a választói jog reformja 
érdekében, s a törvényjavaslatot kellő alapon el-
készíthesse. Székelyudvarhely városban a busz éven 
felüli  férfiakat  márczius 15—30. napjain irták össze, 
s ennek alapján a statisztikával a napokban készült 
el a tanács. Az összeírás szerint vásosunkban összesen 
1810 statisztikai  lapot töltöttek  ki,  akik közül mind-
össze 562 egyén van felvéve  a választói névjegyzék-
ben, 8 egyén más községben bír választói joggal, 
mig 1240 egyén nem bir választói jogosultsággal. A 
folyó  1904. évre érvényes választói névjegyzékbe 626 
egyén van felvéve  ugyan, azonban 64 egyénről nem 
volt kiálitható a satisztikai lap. A statisztika igy 
kipuhatolta azt, hogy milyenek a 20 éven felüli 
férfiak  foglalkozási,  műveltségi és képesítési viszonyai 
s milyen arányban gyakorolták eddigi adóczenzus 
alapján a választói jogot. A kitöltött kérdőiveket a 
tanács már fel  is küldte a minisztériumba, ahol 
lázasan folyik  a parlamenti reform  kodifikátori 
munkája. 

Április II. Április tizenegyedikét, a mely napot 
az 1848-iki törvények szentesítésének emlékezetére 
nemzeti üneppé nyilvánította a törvényhozás, a szokott 
módon ülte meg városunkban a hivatalos világ és 
iskolák. A középületeken zászlók lengtek, az intézetek-
ben ünnepélyeket tartottak, egyébként pedig mi sem 
árulta el az ünnepi hangulatut, s az emberek csak 
ugy végezték do'gaikat mint más közönséges napokon. 

Özvegy Thury Gergelyné született kadicsfalvi 
Török  Teréz életének 86-ik évében, f.  hó 15-én 
rövid szenvedés után jobblétre szenderült. A derék 
uri nő halála megyeszerte általános részvétet keltett. 
A megboldogultat ma délután 3 órakor fogják  nevelt 
leánya Finta  Lina férjezett  Gergely  Jánosné házától 
a kadicsfalvi  temetőbe szállítani. 

Egy hó közigazgatása. Udvarhelyvármegye közig, 
bizottsága 13-ikán tartotta folyó  havi ülését Hollaki 
főispán  elnöklete mellett. Tárgysorozat rendén első-
nek Dr. Damokos  Andor alispán tette meg jelentését. 
Alispáni iktatóra érkezett márcz. hó folyamán  882 
ügydarab, melyből 792 nyert elintézést. E hó folya-
mán egy évre érvényes útlevél 177 drb. adatott ki. 
Megemlékezett jelentésében a sorozásról, mely a leg-
nagyobb rendben történt meg. — Barabás András 
árvaszéki elnök jelentéséből kitűnt, hogy a tárgyalás 
alatt álló hó folyamán  1983 drb. érkezett iktatóra 
és a mely 77 kivételével elintézést nyert. Gyámság 
alatt a hó végén 11503, gondnokság alatt 777 egyén 
maradt. — Dr. Lengyel  József  m. főorvos  jelenti, 
hogy a közegészségi állapot általában kedvező volt. 
A vármegyei Közkórházban 156 beteg részesült ápo-
lásban, kik közül e hó végén visszamaradt 54 férfi, 
42 nő. — Seiklay  tanfelügyelő  jelentése szerint a hó 
folyamán  6 iskola lett meglátogatva. A székelykeresz-
turi képezde újraépítése érdekében a miniszterhez 
felterjesztést  tett. Megemlékezett jelentésében azon 
örvendetes körülményről, hogy Majlath  kath. püspök 
Dobó községben 8 ezer kor. költséggel iskolát és ta-
nítói lakást építtetett. — Molnár  Lajos kir. pü.-igaz-
gató jelentéséből kitűnt, hogy a tárgyalás alatt levő hó 
folyamán  egyenesadóban 15518 kor. hadmentességi 
díjban 283 kor., bélyegdij- és jogilletékben 20613 
kor., fogyasztási-  és italadóban 55841 kor., dohány-
jövedékben 34663 kor. folyt  be. — Diemár Károly 
kir. ügyész jelentése szerint a kir. törvényszék és 
két járásbíróság fogházában  6 vizsgálati és 96 elitélt 
fogoly  volt letartóztatva. — Az államépitészeti hi-
vatal jelentését Leichtner Gyula kir. mérnök, h. hív. 
főnök  terjesztette elő. A jelentés szerint ugy az ál-
lami, mint a törvényhatósági utak jók voltak. A mi-
niszter a bethlenfalvi  útszakasz hengerelését enge-
délyezte. E jelentésnél Molnár pü.-igazgató a var-



gyasi uj útvonal hengerelését indítványozta, hogy ezáltal 
az ut járhatóvá tétessék, miben a bizottság, Damo-
kos alispán és Leichtner mérnök felszólalásai  nyo-
mán ugy határozott, hogy ha a most folyó  homoko-
zás nem válna be, ugy a heDgerelés engedélyezését 
a minisztertől kérelmezni fogják.  Dr. Válentsik Fe-
rencz felszólalása  alapján a bethlenfalvi  útvonal hen-
gerelésére, tekintettel a fürdő  szezonra, az anyagi 
eszközök mentől gyorsabb engedélyezését kérik a 
minisztertől, hogy az már máj. és jun. hónapokban 
eszközölhető legyen. — Az áll. állatorvos jelentését 
Dr. Keith  Ferencz aljegyző olvasta fel.  Az állategész-
ségügy kedvezőtlen volt. Erkeden takonykór követ-
keztében 9 lovat kellett kiirtani. Felterjesztést tesz 
a bizottság a miniszterhez, hogy a keresztúri állat-
orvosi állást sürgősen töltse be. A közgazdasági elő-
adói jelentést Ádám  Albert tb. főjegyző  terjesztette 
elő. Az őszi vetések jól teleltek, noha gyengén fej-
lődtek. A jelenlegi állapotból következtetve jó köze-
pes termés remélhető. A tárgysorozat 57. pontból 
állott, melynek túlnyomó részét adóügyi felebbezések 
és gyógydij törlés iránti kérések tették ki. 

Gróf  Majláth Gusztáv — pécsi püspök. Egyik 
pécsi napilap azt a föltétlenül  érdekes hírt közli 
legutóbb, hogy gróf  Majláth  Gusztáv, erdélyi római 
katholikus püspök, — az emiitett lapnak állítólag 
jól értesült forrása  szerint — már a közel jövőben 
pécsi püspökké fog  kineveztetni. Gróf  Majláth püspö-
köt a rezidencia-cserére a jelzett hir szerint az a 
körülmény indítaná, hogy az erdélyi éles levegő rossz 
hatást gyakorol a főpap  egézségi állapotára. Ezen 
az alapon érvényesítette gróf  Majláth püspök magas 
befolyását  pécsi püspökké leendő kineveztesse érde-
kében, mihez jelentős súlyt ád az a körülmény is, 
hogy gróf  Majláth püspöknek Pécs a szülővárosa s 
igy a szűkebb hazába való visszavágyás is érthető 
és megmagyarázható momentum. A pécsi lapnak 
tudósítását mely megerősítésre szorul, bővebb komén-
tár nélkül közöljük, noha a bőkezű és tevékeny főpap 
távozása nagy veszteséget jelentene az erdélyi kat-
holikus ügyekre nézve. 

Monstre-hangverseny. A székelyudvarhelyi unitá-
riusok május 1-én egy nagyszabású, tánczczal egybe-
kötött hangverseny rendezését vették tervbe. A hang-
verseny tisztajövedelmét a Székely udvarhelyen építendő 
unitárius templom javára fordítják,  s már magában 
ez a körülmény, de a tervezett programm eleve 
biztosítják annak sikerét, mivel azon városunk 
társadalmának osztály és felekezet  nélkül meg kell 
jelennie. Az estélyen az eddigi terv szerint közre-
működnek : Hollaki  Árthur főispán  zongorázik, Dr. 
Damokos  Andor alispán, Morascher  Hugó zenetanár, 
Bedö  és Giaccamuzzi középiskolai tanulók vonós-
négyest adnak elő, Jánosy  Iluska és Kónya  Elemér 
tanár duettet énekelnek, Sándor  Ilona énekel, zongorán 
kiséri Sándor  Ella, Sándor János keresztúri unitár 
gimn. igazgató leányai. Az érdekes programmot 
Szigethy száz aranynyal jutalmazott „Becsületszó" 
czimü egy felvonásos  vígjátéka zárja be, melyet 
Máthéffy  Domokos pü. titkár rendez és amelynek 
szereplőit, valamit a végérvényesen összeállított mű-
sort jövő számunkban közöljük. Az estély, mely táncz-
mulatsággal van összekötve, a Budapest szálló dísz-
termében lesz megtartva. 

Épit8iink Székelyudvarhelyen templomot I A közművelő-
dés oltárán Isten dicböségére áldoz, ki a Székelyudvarhelyen 
építendő unitárius templom költségeihez hozzájárul. Az egy-
házközség elöljárósága a következő kegyes adományokat vette 
és hálás köszönettel nyugtázza: Máté Lajos lelkéBz gy. ivén 
Firtosváraljáról: Mété Lajos, Unitárius egyházközség 2—2 kor. 
Jánosi Ferencz, Teák Sámuel, id. Bélint Mihálv. M«rton Jó-
zsef,  András Ferencz, András Mihály, Pál M,irton, András 
Mózes, Jánosi József,  ifj.  Márton Ferencz, András Sámuel, 
Jánosi István, id. Györfi  Ferencz, Demeter Mihály, Bálint 
János, Jánosi Mózes, ifj.  Bálint Mihály, itj. Bálint Mózes. 
Bálint Dénes, itj. Bálint József,  And-ás Mózes, Márton Sándor, 
Deák Marton, Sófalvi  Zsigmond, Pál Simon, Bálint Salamon. 
András János, Bálint Mózes, ifj,  Márton János, Kelemen Mi-
hály, Bálint István, legifj.  Bálint Mózes, Bálint Sándor, b. 
Bálint Mihály, Bálint Ambrus, Pál Péter, Szederjesi Mihály, 
András Ferencz 1—1 kor. Pál F, Mózes, Kocsán Sándorné, id. 
Deák Józef,  Deák Sándor, Deák Mihály, Deék Dániel. Deák 
Zsigmond, Balogh István. Kelemen János. ifj.  Györfi  Ferencz 
50—50 fill.  Demeter Lajos 60 fill.  Tódi József.  Deák István, 
Pál F. Péter, Pál F, József,  Pál F. Ferencz. ifj.  Deák Józsel, 
40—40 fill.  Együtt 50 korona. József  János gy. ivén : József 
János 1 kor. id. Márton Sándor 40 fill  Spiczer Mihály 2J fi  ' 
ifj.  Bálint Póli. Bálint Eszter 12—12 fill.  Pál Dén s, Mate 
Lajos, József  Kálmán 8—8 fül  András Mária 6 fill  Iskolás 
gyermekek többen 50 fill.  Együtt 2 kor 64 fill.  Az I-XXXVI. 
közlemény összege 5980 kor 05 fill.  E közlemény összege 52 
kor- 64 fill,  összesen 6032 kor. 69 fill. 

Az elhagyott gyermekek védelme. Az elhagyott 
gyermekek védelméről szóló törvény egyes intézkedési 
alkalmasak arra, hogy a törvény kijátszásával vissza-
éléseket kövessenek el. Ennek meggátlása végett a 
belügyminiszter szigorú rendeletet adott ki, melyet a 
„Belügyi Közlöny" legújabb száma egész terjedelmé-
ben közöl. A rendelettel a belügyminiszter utasítja a 
hatóságokat, hogy szorgosan nyomozzák ki azokat, a 

kiknek kötelességük a gyermek eltartásáról gondos-
kodni. Megköveteli a miniszter, hogy a tartásra 
köteles rokonok keresetképtelenaégét okmányokkal 
igazolják. Az okmányokat a főszolgab.ró  erősítse 
meg. Az árvaszéki ügyészek pedig kötelesek felebbezni 
oly határozatok ellen, melyekben az elhagyatottság 
kimondása nem indokolt vagy az okmányok, községi 
bizonyítványok alapossága ellen kifogás  emelhető. 

A középiskolák hangversenye. A helyi három 
középiskola és előreláthatólag az áll. felsőleányiskola 
is, május 7-ikén, a Budapest-szálló dísztermében 
táuczczal egybekötött hangversenyt reodeznek. Az 
estélynek különös érdekességet kölcsönöz az, hogy 
ilyen közös hangversenyre Székelyudvarhelyeu első 
esetben egyesülnek az intézetek és az estély érdekes 
programmját kizárólag az ifjúság  által előadandó 
pontok fogják  kitölteni. Igy egyesült énekkarok, 
egyesült és erősített zenekarom fognak  nagyszabású 
darabokat előadni, ezeken kívül lesz melódráma, 
szavalat, monolog és az Ember tragédiájának a 
forradalmi  jelenetét is bemutatják, melyhez a díszle-
teket az ifjak  javában festik.  A hangverseny rendező 
bizottsági -elnökeiül a főreáliskola:  Nosz  Gusztáv, a 
róm. kath. főgimnázum:  Kovács  Jáuos és a ref. 
koilegium : Szabó  András tanarokat küldötte ki. Az 
estély tiszta jövedelmét a városunkban rendezendő 
Tanár-egyesületi közgyűlés felmerülendő  költségeire 
fordítják. 

Halálozás. Székelyudvarhelyi 'Iordai  Jenő, pénz-
ügyőri fövigyázó  f.  hó 13-án, rövid szenvedés után 
elhunyt Mohácson. A megboldogultat az ottani sír-
kertbe helyezték örök nyugalomra, a mely alkalomra 
bánatos édes anyja, özv. Tordai  Jozsefné  és a meg 
boldogult testvére József  oda utaztak. Elhunytával az 
imént említetteken kivül testvérnénjét Juliannát  férj. 
Szemerjay Károlynót és családját, úgyszintén terjedel-
mes rokonságot borított gyászba. 

Igazgató tanító jelölés. Székelyudvarhely város 
iskolaszéke a napokban Szakáts  Zoltán polgármester, 
iskolaszéki elnök vezetése mellet tartott ülésében 
jelölte ki a tanfelügyeléség  által igazgatónak ki-
nevezendő községi isk. tanítót. Az iskolaszék egy-
hangúlag Gyerkes  Mihály tanitó mellett foglalt  állást, 
ki ugy bent az iskolában, mint künt az életben el-
ismerésreméltó tevékenységet fejt  ki és aki teljesen 
méltó arra, hogy az iskola élére állitassék és akinek 
kinevezését ilyenformán  egész biztosra is vesszük. 

Az 1905. évi választók összeírása. A belügy-
miniszter külön rendeletben figyelmezteti  a központi 
választmányt, hogy az érdekelteket alkalmas módon 
tájékoztassa arra nézve, hogy amenyibeu az adó-
kivetési munkálatoknál szükségképpen előiordult 
késedelem miatt egyes választói igényjogosultak az 
adókivetési adatok hiányossága következtében az 
összeíró küldöttségek által a névjegyzékből kihagyattak, 
illetőleg abba fel  nem vétettek volna, az 1905. évi 
választói névjegyzékbe való felvétel  iránti igényöket 
a törvényes határidőben közszemlére kiteendő ideigle-
nes névjegyzék ellen irányuló felszólalás  alakjában 
érvényesítsék. Mert akkor már az 1903. évre vonat-
kozó adókivetés minden bizonynyal teljes lesz és igy 
módjukban fog  állani igényjogosultságukat igazolni. 
Az igényjogosultak tehát résen legyenk és május 5-
én nézzenek utána, hogy fel  vannak-e véve a válasz-
tók közszemlére kiteendő lajstromába? 

Az iparoskör közgyűlése. A Polgári Önképző 
és Segélyzö Egylet evi rendes közgyűlését a kör 
helyisegében Solymossy  Endre elnök vezetésével a 
mult vasárnap délután tartotta meg a tagok igen 
élénk érdeklődése mellett. Solymossy  Endre, ez egy-
letnek alakulásatol elnöke, szívélyesen üdvözölve az 
igen szép számmal megjelent iparosságot, élénk szí-
nekkel ecseteli mily nagy hátránya városunk iparos 
polgársagáuak a mostani széttagoltsága egyenként 
való küzdése, ugyszólva széthúzása. Mig minden té-
ren a lőmörülessel s szövetkezéssel kis emberek is 
nagy ertdmenyeket tudnak elérni, addig nálunk az 
iparossag előhaladni sehogy sem tud. Az ipartestü-
let megaiakitásat ajaulja, mint olyat, mely nemc-ak 
egy táborba vonja varosunk összes iparosait, de ke-
zűkbe is adja saját ügyeik vezetését. Dz az iparos 
munkasnak nemcsak a jelen megélhetése igen nehéz 
küzdelemmel teljes minden napja, hanem a jövője, 
betegség vagy elvénhedés esetére semmivel sem lévén 
biztosítva: íelveti az eszmet, hogy a városi iparosság egy 
akarattal szerezzen magáDak biztosítást balesetre, 
életre és halálra. Ezen eszmék allaudó felszínen  tartása 
mellett azonban elsősorban megvalósitandónak tartja 
egy iparos otthon létesítését. Bejelenti, hogy az egylet-
nek ezidőszerint az 1903. évi 900 kor. vaeyon sza-
porulattal együtt 6000 kor. állandó betétje és a szük-
séges kiadások fedezésére  megfelelő  forgó  tőke van. 
Biztatást nyert az Udvarhelymegyei Takarékpénztár 
vezetőségétől arra nézve, hogy egy iparos otthon 
létesítésére az intézet a legmesszebb meuő kedvez-
mények mellett hajlandó megfelelő  nagyságú kölcsönt 

nyújtani, mivel a városi iparosságot, mely a takarék-
pénztárt egyrészről nagygyá nevelte s annak érde-
keit nap-nap után betéttel és logtöbbször kölcsön-
zéssel ma is szolgálja, tőle kitelhető minden eszköz-
zel segíteni akarja. E kijelentésre valóban jól eső 
érzés hatja át lényüuket, hogy ha az emberek egyen-
ként önzők és magoknak élők is, együttesen, ha meg-
felelő  eszközök állanak rendelkezésükre, a nemes esz-
méért lelkesednek és annak megvalósulása ügyében 
sorompóba lépnek, megnyitják erszényeiket De mesz-
szire nyúlnék tudósításom, ha ezen elnöki megnyitó 
hatását és az abban kifejtett  gondolatokat tovább 
részletezném, hiszen beszélik, részletezik e szép és 
nemes gondolatokat magok az érdekelt iparosok. 
A tartalmas és nagy tetszéssel fogadott  elnöki meg-
nyitó után a napirend megállapittatván. Csillag  Jó-
zsef  titkár számolt be az egylet mult évi működésé-
ről. E nagy gonddal és részletességgel összeá'litott 
jelentésből nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy 
az egylet gyarapodott a tagok számában, anyagi ja-
vaiban és az iparosok szabad lyceumi előadásával s 
a fillérestélyek  sikereivel igen szép erkölcsi tőkével 
is. Titkár jelentése után Fischer  Ferencz egyleti 
pénztáros számolt be az egylet vagyonáról. Nagy 
gonddal és teljes odaadással vezetett pénztári szám-
adásaiért valóban megérdemelte a közgyűlés elisme-
rését és köszönetét. Majd Szabó  Gyula és Szemerjai 
Károly könyvtárosak, Szabó  József  gazda teszik meg 
jelentésüket a gondozásukra bízott egyleti vagyonról 
s valamennyi számadásra kötelezett tisztviselőnek 
készséggel megadja a szokásos felmentvényt  a köz-
gyűlés a kiküldött vizsgáló bizottságok és a választ-
mány kedvező vélemény alapján, köszönete kifeje-
zése mellett. Eképen számba vévén a közgyűlés az 
egylet mult évi működéséről és állapotáról szóló je-
lentéseket, a lemondott tiszlikarnak lismerését kife-
jezve egyhangú lelkesedéssel ulra megválisztja Vajda 
Ferencz választási elnök vezetése mellett igazgató el-
nöknek Solymossy  Endrét. Alelnökök lettek: Bartók 
István, Kassay  F. Gyála, titkár: Csillag  József, 
pénztáros : Fischer  Ferenci, jegyzők : Gyer/ces  Mihály 
és Kolumbán  Lukács, gazda: Szabó  József,  könyv-
tárosok: Szabó  Gyula és Szemerjay  Károly, ellenőr.: 
Keszltr  János, orvos: Dr. Ráczkövy  Samu és jogügyi 
tanácsos: Dr. Kovácsy  Albert; a tisztviselői karon 
kivül 30 tagból álló választmányt is küldött ki a 
közgyűlés az egylet ügyeinek elintézésével. Solymossy 
Endre elnök ez ujabban megnyilatkozott bizalmat a 
maga és tiszttársai nevében megköszönve, elnöki szé-
két elfoglalja.  Végül elfogadja  a közgyűlés Vajda 
Ferencznek az iparos otthon eszméjének állandó 
napirenden tartása és az akczió megnditása ügyében 
tett indítványát. Örömmel és megnyugvással tekin-
tünk a közgyűlés lefolyása  után az iparos öoképző-
kör jövője elé, mert a mult megmutatta, hogy az 
egylet derék e'nökének vezetése mellett szép és nagy-
rabecsülendő erkölcsi és anyagi vagyonnal gyarapo-
dott s a vert ösvényen haladva, gyarapodni fog  jővj-
ben is. (Gy. M.) 

Egy sajtóhiba. Lapuuk mult heti számába egy 
sajnálatos értelemzavaró sajtóhiba csúszott be. 
Ugyanis a tárcza harmadik hasábjának utolsó két 
sora, a lap összeállításánál a Belföld  első hasábjának 
aljára került, melyet ezennel helyreigazítunk. 

Műszaki építkezések Udvarhelymegyében. Udvar-
helymegye alispánja folyó  évi márcz, hó 17-én kelt 
2113. számú rendeletével az udvarhely—parajdi tvh. 
uton 12. és 13. számú műtárgyak újjáépítését össze-
sen 969 kor., udvarhely - parajdi tvh. uton 22. sz. 
műtárgy újjáépítését összesen 566 kor. 77 fill.,  oláh-
falu—zsombori  tvh. uton 22., 26., 33., 36., 57., 82., 
86., 102. és 103. sz. műtárgyak újjáépítését összesen 
3545 kor. 54 fill.,  felső-boldogfalva—felsörákosi  tvh. 
uton 49. sz. műtárgy építését 480 kor. 95 fill., 
bikás—baczoni tvh. uton 20. sz. műtárgy építését 
480 kor. 95 fill.,  szentpái—daróczi tvh. uton 6. sz. 
műtárgy építését 480 kor. 95 fill.,  keresztúr—szent-
demeteri tvh. uton 3. sz. műtárgy építését 780 kor. 
17 fill,  13. és 23. sz. műtárgyak épitését 852 kor. 
58 fill.  és a 19. sz. műtárgy épitését 1329 kor., ösz-
szesen 19 drb. műtárgy épitését összesen 9176 kor. 
22 fill.  összeg erejéig engedélyezte A fentemiitett 
munkák kivitelének biztosítása czéljából folyó  ápri-
lis hó 28-ikán d.  e. 10 órakor  n m. kir államépité-
szeti hivatal helyiségében lesz megtartva a zárt aján-
lati versenytárgyalás. A versenyezni óhajtók felhi-
vatnak, hogy a fennebbi  munkálatok végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött 
nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival 
inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érke-
zettek figyelembe  nem fognak  vétetni. A szóban 
forgó  munkálatra vonatkozó műszaki müvelet és rész-
letes leltételek a nevezett m. kir. államépitészeti 
hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponkint 
megtekinthetők. 

Kakas Márton. A húsvéti szám szenzácziós 
képei és ötletes aprósagai után, a melyekkel ön-
magának szerzett konkurrencziát a Kakas Márton, 
méltó kíváncsisággal várhatta mindenki a legújabb 
számot. S aki még oly sokat várt is nem fog  csalódni.. 
A két külső rajz ebben a számban is Linek Lajos 
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szioeitől és humorától csillog. A belső oidalok képei 
is a legkiválóbb karrikaturisták humorával és jellemző 
képességével. Az irodalmi részben szóhoz jutottak a 
Kakas Márton összes alakjai,közöttük a legnépszerűbb : 
Göre Gábor biró ur is. A Kakas Márton előfizetési 
ára nagyedévre három korona. Egyes száma 30 
fillér,  kapható minden ujságelárusitónál. 

Közgazdaság. 
— Baromfitenyésztés  megyénkben. — 

A székely nép megmentésére irányuló akczió-
nak egyik igen lényeges ponját képezi a baromfi-
tenyésztő telépek létesítése. 

Itt, a Székelyföldön  a baromfitenyésztést  eddig 
uem igen méltányolták, rendszeresített intenzív baromfi 
tenyésztésről ez eddig egyáltalán nem beszélhetünk. 
Ideje volt, hogy felocsúdjunk  és a fajbaromfitenyész-
tés jövedelmező voltát megismerjük. A székely gazda 
fáradozását  e téren feltétlen  siker fogja  koronázni, 
mivel rövidesen felújítva  a nagyon apró jószágot, 
igen lényeges kereseti forrást  nyit meg. 

Az első ilyen fajbaromfi  tenyésztő telepet a 
miniszter megyénkben a székelykéreszturi tanítóképző 
gyümölcsösében fogja  felállítani,  s az ide vouatkozó 
intézkedés a tegnap jött le a Gazdasági egylethez. 

Leiratában arról értesit a miniszter, hogy e 
telep építésének költségeire 2800 kor. s a telep be-
népesítésére, vagyis 50 törzs fajbaromi  beszerzésése 
1000 kor. utalt ki, s ezen felül  a telep tervét is 
megkészíttette. 

Örömmel registráljuk a miniszter e tényked-
ését, a mely megyénk baromfi  állományát van hivatva 
megnunesiteni, s népünket egy jó jövedelem forrás-
hoz juttatni. 

T á v i r a t o k . 
Budapest, ápril. 16. 

(Érk. d u. 4 ó.) 
Közös miniszteri tanácskozások. 

A közös miniszteri értekezlet tegnap délu-
tán a miniszterelnöki palotában ült össze ta-
nácskozásra. 

A tanácskozáson résztvettek : G o 1 u c-
h o v s z k y , P i t r e i c h , B u r r i á n közös mi-
niszterek, S p a u n tengerészeti parancsnok, Kőr -
be r osztrák miniszterelnök, B ő h m Bawerek 
osztrák pénzügyminiszter, továbbá T i s z a Ist-
ván gróf  és L u k á c s magyar miniszterek. A 
jegyzőkönyvet Gagern báró osztálytanácsos ve-
zette. 

A tanácskozás, melynek tárgya kizárólag 
és csakis a közös költségelőirányzat volt, délu-
tán háromtól este njolczig, tehát teljes öt órán 
át tartott és ma délután folytatják. 

A pártkörökböl. 
A s z a b a d e l v ü p á r t tegnap esti értekez-

letén Nyíri honvédelmi miniszter ismertette azon 
válaszokat, melyeket a hozzá intézett régebbi 
interpellácziókra adni fog 

A válaszokat a párt egyhangúlag tudomásul 
vette. 

A K o s s u t b - p á r t tegnap esti értekezle-
tén tárgyalta a czivillista telemeléséröl és katonai 
alapitványokróli törvényjavaslatokat _Abban 
állapodtak meg, hogy egyiket sem fogadják  el. 
Különösen a czivillista emelése ellen keltek ki 
élesen. Némi feltűnést  keltett P o l o n y i Géza 
felszólalása,  ki kormány ellen erósebb támadásra 
ösztönözte elvtársait. 

Országgyűlés. 
A képviselőház mai ülésén P e r c z e l De-

zső elnökölt. 
H i e r o n i m y beterjesztette az államvasuti 

hivatalnokok fizetés  szabályozásának költségfede-
zésére vonatkozó javaslatot. Utólagosan 1903-
ban 1600,000 1904-ben 6.600,000 koronát 
fognak  felhasználni  a butgetből. 

A fizetés  javítás 37,000 személyre vonat-
kozik. Az átlagos fizetés  emelés 400 korona; 
a női alkalmazottakat rendszeresitik 

A napirenden folytatják  a megyei hivatal-
nokok fizetés  rendezésének tárgyalását. 

K i (l.t : Huttk L>. Fia könyviijoisdája-

Sss. 870—904. tkvi. 

Árverési hirdetmény és ieltetelel 
A homoródremetei róm. kath egyházközség 

Vígiehajtatónak Molnár Ferencz és neje Szőke Róza 
h.-remetei lakós végrehajtást szenvedettek elleni vég-
rehajtásos ügyében, a kérelem következtében u vég-
rehajtási árverés 137 kor. 80 fill.  tőke, 61 kor. 90 
fill.  per és végrehajtási már megállapított valamint 
jelenlegi 20 kor. 30 fill.  és a még felmerülendő  költ-
ségeknek, valamint az ezennel csatlakozottnak kimon-
dott székelyudvarhelyi Zálog kölcsön intézetnek 390 
kor. és jár. iránti követelésének behajlása végett az 
1881 évi 60. t.-cz. 144. §. alapján a 146. és 156. 
§. értelmében a székelyudvarhelyi kir. töi vényszéknek 
oklándi kir. jbiróság területén fekvő  a remetei 78 
sz. tjkvben Af  1111/1 hrsz. kaszálóra 13 kor. a h.-
remetei 58 sz. tjkvben Af  127 hrsz. faházra  egészen 
320 kor. 218. 220 hrsz. szántóra egészen 15 kor. 
kikiáltási árban, a h.-remetei 57 sz. tjkvben Af  a. 
felveti  egész ingatlanra tehát a társtulajdonosok ju-
talékára is és pedig az A+ 4y br.<z. kertre 8 kor. 
217, 219 hrsz. szántóra 24 kor. 221/1 hrsz. szántóra 
15 kor. 225 hrsz. szántóra 2 kor. 227 hrsz. szán-
tóra, 231 hrsz. kaszálóra 233 hrsz. kaszálóra 8 
korona 23(5 hrsz. szwntóra 9 korona 456 hrsz. 
kaszálóra 11 kor. 600 hrsz. kaszálóra 9 kor. 606 
hrsz. kaszálóra 10 kor. 649, 651, 655, 657, 560 
hrsz. kaszálóra és legelőre 12 kor., 798/801 hrsz. 
szántó és kaszálóra 8 kor., 885 hrsz. erdőre 1 kor., 
955 hrsz. erdőre 1 kor., 1103 hrsz. kaszálóra 4 kor., 
1251 hrsz. legelőre 6 kor., 1359 hrsz. legelőre 1 
kor., 1418/b hrsz. kaszálóra 12 kor.. 1679 hrsz. 
szántóra 2 kor., 1731 hrsz. kaszálóra 5 kor., 1849 
hrsz. legelőre 1 kor., 1963 hrsz. szántóra 1 kor., 
2001 hrsz. szántóra 4 kor., 922 hrsz. erdőre 1 kor., 
1098 hrsz. kaszálóra 10 kor., 1246 hrsz. kaszálóra 
12 kor., 1336 hrsz. legelőre 3 kor., 1386 hrsz. er 
dőre 1 kor., 1420 hrsz kaszálóra 2 kor.. 1728, 1734 
hrsz. szántó legelő 5 kor., 1821 hr.-z. legelőre 1 
kor., 1960 hrsz. szántóra 1 kor., 1983 hrsz szántóra 
» kor., 2243, 2246. 2248, 2251. 2253, 2293 szán-
tóra és kaszálóra 13 kor., 2482 hrsz. kaszálóra 21 
kor., 2532 hrsz kaszálóra 16 kor. ezennel megálla-
pított kikiáltási árban elrendeltetik. 

1. Az árverés megtartására határnapul 1904-
évi április hó 21-ik napjának d e 9 órája H.-Remete 
község hazához tűzetik ki 

2. Ezen árverésen fent  körülirt iugatlanok a ki-
kiáltási áron alul is elfognak  adatni. 

3. Árverezni 'szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárátak 10°/0-át készpénzben vagy az 1881. 
évi 60. t-cz. § ban jelzett, árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333 I. M. sz. a. 
kelt rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes értékpa-

pírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a 1778. §. 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyezéséről kikiáltott szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

4. Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő részlet-
ben és pedig az első részletet az árverés napjától 
számított 30, a második részletet 60, a harmadikat 
90 nap alatt minden egyes vételár részlet után az 
árverés napjától számítandó 5% kamatokkal együtt 
az 1881 évi 22/6 kelt 39425 Igazságügyminiszteri 
rendeletben előirt módon a székelyudvarhelyi m. kir. 
adóhivatalnál befizetni.  A bánatpénz az utolsó rész-
letbe fog  beszámíthatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Oklánd, 1904. február  11-én. 

M i h á l y , 
kir. tszéki egyes biró. 

ASZTALI BOR 
Tisztán kezelő termelőktől beszerzett 

finom  asztali és pecsenye boroH 
kaphatók 

Sterba Ödön füszerkereskedésében 
S z é k e l y u d v a r h e l y t . 

1 Liter Szászorbói Frt. —.26 
1 „ Magyarborvidéki . . . „ —.34 
1 „ Királylialmi — 40 
1 „ Szilványi „ —.50 

# 

TesscH próbát tenni! 

Gyár: NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) Sürgőnvezim: Eternit, Budapest. 
„ YCCLABRUCK (Felső-Ausztria) Telefon 12-92. 

E T E R N t T - P A t A i ™ E N T 
1 I 1 T M H E K L A J O S s z a b . 

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

Kérjen ismertetési. 
Elsőrangú rel< r« m iiik. — JóWillfts.  — Kvi györlíls 150© koc.iiraUouiány. 

A Kőbányai 
Oso jYtagyar JtfezVöiy Sörfőzde 

főraktára 
a legjobb minőségű kőbánjai söröket, u. m. Marczinsi Udvari áláPilzeni és 
kétszeres Márczinsi 7» és '/4 hektoliteres hordókban, úgyszintén napoukint 
frissen  és tisztán töltött palaczkokban előnyös ár s pontos kiszolgálás mellett 

Üzle tünkben kapható naponta friss  töltésű, j é g b e l iü töt t : 
1 palaezk Máreziusf  sör 3 6 fill.,  1 palaezk Malá ta sör 4 0 fillér 

a házhoz szállítva. 
A palaczkokat darabonként 20 fillér  letét mellett kölcsönadjuk. - A n. é. közönség szíves 

megrendeléseit várva, maradunk kiváló tisztelettel 

Ajánl ja 

R o s l ^ ^ w r  é s C S s k f c * 

Elsff  jYiagyar RíszVény Sörfőzde  föraKtára. 
K ő b á n y a i s ö r ! 



HONI IPAR 
ScsesVáfi  szőttes uw vn.M nr 

gyárából, 

Segesvári gyapjú Is  Hamsam 
szövet 

Adleff  Z. és Társa urak gyárából 
nagy választékban, igen olcsó 

árban kapható 
Adleff  Frigyes 

czégnél 
S E G E S V Á R T . 

Vidéki rendelményeket utánvét mellett pontnsim 
teljesít. 20 kor. vásárláson felül  bérmentve küldi. 

Minta gyűjteménnyel szívesen 
szolgálok. 

Olcsó pénzt 
I ^ T j e l z á l o g r a 

a scgcsVáti jpartaKaréH 
is ElStegezísi egylettSI 

közvetít 

SIEGMUND JÓZSEF 
bflrkereskedő  Székelyudvarhelyt 

NŐI kalapokat elegánsan készít és átalakít 
X a g y R ó z a 

Vár-utcza 1 Becs«k D. Fia könyvnyomda 
mellett 

I Adler L. Jakab « Testvére | 
Bank betéti Társaság 

= B R A S S Ó = 
e 

Befizetett töke: 800,000 korona 
Betéti társ: Pesti Magyar Kereskedelmi 

bank Budapest. 
t Z L E T K Ö R E : 

Váltan leszámítolása ^ « a e b b k a m a t , á b 

T.tf«»<t/  h«ti(i«t/ átvétele előnyös kamatozásra. 
J aKarC^-DCKien Felmondás nlncsl 
IfMKpSpifOK  vétele és eladása napi árfolyamon. 
Tőzsdei RiegbiZáSOK tőzsd^fe^a'le^Iny^'bben 

és legpontosabban teljesíttetnek. Felvilágosítást 
díjtalanul adunk. 

Sorsjegyen eladása legelőnyösebb feltételek  mellett 
V.lt«*«M eA*ei<iMUflV  és egyéb kisorsolt értékpapl-AltlUZOXT sorsjegye^ rok legolcsóbb elszámolása 

(esedékesség előtt ls!) 
SzelVinyeK díjmentes beváltása. 
Külföldi  pínznemeH StíSiS a-
UtalVányoK és hilelleVeleH 

rentull placzra. 
£lÖ'l(gCl{ a d á s a értékpapírokra^ az árfolyamhoz 

eladása leglutányosabban. 
kibocsátása valameny-
nyl európai és tenge-

viszonyltva. Mérsékelt kamat. 

jgérVettyeH eladása minden húzáshoz. 
DívtavíMr»1/ átvétele értékpapírok klsorsolásából QlZI0>Ua>0l( eredő árfolyamveszteség  ellen. 
OSZtálySOrSjegyeH eladása eredeti árák mellett. 

EREDETI angol és franczia 

fekete  és szines női ruhakelmében 
taVaszi idényre dús Választom írHezett, ágy HiVálían izlíses 

női diszkalapok a legutolsó párisi divat szerint, fekete és szines napernyök-
és ruhadiszekben nagyválaszték rendkívül jutányos és szolid árban való be-
szerzésere tisztelettel felhívom a mélyen tisztelt hölgyközönség figyelmét, 
hogy mielőtt bevásárlását megtenné, szíveskedjék ujdonságaimot megtekinteni 

Szíves pártfogást  kér mély tisztelettel 

BARCSAY KÁROLY n6i és w 
S Z É K E L Y L ' D V A R H E L Y . 

Kiváló szerencse Töröknél! 
J T ^ I Í I l m II U l t i d u l ; ! { i n u l k e d v e z a szerencsé. Rövid idő alatt 

15 millió korona nyereméuynél többet fizettünk 
nagyrabecsiilt vevőinknek; csak a legntóbbi időben 

a l e g n a g y o b b nyereményt és p e d i g : 
a 6 0 5 , 0 0 0 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre, 

a 100 000 kor. föny.  a 74366. sz. sor&j -re 
a 1Ü0 000 , „ az 52528. „ 
a 100 000 „ „ a 94780. „ 
a 90.000 r „ a 109780. „ 
a 90.000 „ , a 83610. „ 
a 90.000 „ „ a 92787. „ 

a 80.000 kor. főny.  a 83061. sz. sorsj-re 
a 70.000 „ „ a 81161. „ 
a 70.000 „ „ a 5498. „ 
a 60.000 „ „ a 51613. „ 
a 60.000 „ „ a 76347. „ 
a 50.000 „ „ a 4036. „ 

és ezeken kívül még egyéb sok nagy nyereményt. 
Ajánljuk ennélfogva,  hogy a világ legeséiydusabb sorsjátékában vegyen részt. A most következő magy. kir. szabadal-

mazott 14. osztálysorsjátékban újból 

ÍIO.ÖO© s o r s j e g y r e 5 5 . 0 0 0 p é n z n y e r e m é n y 
jut és összesen egy hatalmas összeget 

I I mi l l ió 4 5 9 . 0 0 0 koronái ; 
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt. 
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

Továbbá 1 j u t a l o m 6 0 0 - 0 0 0 , 1 n y e r e m é n y 4 0 0 ^ 0 0 0 * 
1 a ^ O O O O O . 2 a l O O O O O t 1 á 9 0 0 0 0 . ^ a 
S O O O O . i a 7 0 0 0 0 2 á 6 0 0 0 0 , 1 á , 1 0 0 0 0 . 
1 a 4 0 0 0 0 * 5 á 3 0 0 0 0 3 a 2 5 0 0 0 , 8 á S O O O O t 
8 á 1 5 0 0 0 - 36 á 1 0 - 0 0 0 korona és még sok egyéb; 
összesen 5 5 * 0 0 0 nyeremény és jutalom Í 4 4 5 9 * 0 0 0 
korona összegben. 

Az I. OBztályu sorsjegyek tervszerű árai: 

Vs eredeti sorsjegy írt —.75 kor, 1.50, 7* írt 1.50 kor. 3.-, V. írt 3. - k. 6 - Vi írt 6.- k. 12 -
A sorsjegyeket utánvéttel vaey az összeg előzetes lieküldéae ellenébsn küldjük. 

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk 

f. é.  ápr i l i s hó 2 4 - i g 
bizalommal hozzánk kü'deni. 

T Ö R Ö K A . é s X S A . 
B A N K H Á Z A U U D A F E S T 

H a z á n k l e g n a g y o T o T o o s z t á l 3 r so r s j á t t é3 £ - - ü . z , l e t e . 
FŐArndAnk osztálysorsjfilék  ü/.letei: 

Központ! Teréz-körút M, I. fiák  Vlozi-körút (/a, II. fiók:  Muzemn-körút 11III. fiók:  firaaébet-körttt M, 
u.n(ip'ft'pvéi  ífvágandé.  Török A . és T á r s a bankháza Budapest. I oszt. m kir. szsb osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel 

{ u'.ánvételfzni  kérem 

postautalványon küldöm > A nem tetsző törlendő 
mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) ) P.mtns czim : 

w Kitűnő mtnö's€g& és legmagasabb szilárdságú porttand ezenuntet ajánl olcsó áron a 

B R A S S Ó ! P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R 
Brassóban SzíKelyttMafMytt  Kapható JJöslcr ís Gábor uraHnál. 

DIVATOS MOSOKELMÉK 


