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Alispáni jelentés. 
Sz.-udvarhely, ápril. Ü2. 

Udvarhelyvármegye 1903. évi közigazga-
tásáról Dr. Dámok os Alispán egy terjedel-
mes kötetben számol be, amelyet a napokban 
küldtek meg a törvényhatósági bizottsági ta-
goknak. Damokos alispán ez alkalommal ötödik 
izben mutatkozik be ilyen alakban a vármegye 
közönsége előtt, amely minden egyes alkalom-
mal osztatlan tetszéssel fogadta  a jelentéseket 
és azokról vármegyénk határán kivül is igen 
elismei űleg emlékeztek meg. 

Jeleutése vármegyénket a legaprólékosabb 
részletekig, a valóságnak megfelelőleg  matatja 
be s hü képét adja azon sikereknek, amelyek 
egy év fáradhatatlan  munkásságáról tesznek 
tanúbizonyságot; ezzel szemben feltárja  azokat 
a bajokat, amelyek orvoslásra várnak, s amelyek 
mint ilyenek, a székely nép érdekeit veszélyez-
tetik Érdekes vonása a jelentésnek az, amely 
az egész könyvön végig húzódik: nemcsak a 
bajok kutforrását  állapítja meg, hanem azok or-
voslására konkrét javaslatokkal áll elö; nem 
csak a diagnózist állapítja meg, de mindjárt út-
mutatással szolgál. 

Az utóbbi évek óta intézményesen és ro-
hamosan fejlődő  közigazgatásunkban, - mint 
szerző maga mondja a bevezt:tőrészben, — az 
alispáni jelentések azok, melyek ha talán nem 
is találnak már bele a modernebb felfogás  sze-
rinti hivatali ügyvitelbe, de azért feleslegesuek 
éppen nem mondhatók. Talán nem ügyvitelsze-
rüek, mert hiszen a köztisztviselői működés, kü-
lönösen a közigazgatásban, nem zárt ajtók mö-
gött, de minden vonatkozásban, a nagy nyilvá-
nosság előtt él, s igy annak részletes ismerteté-
sével talán eddig nem tudott adatok nem kerül-
nek napfényre,  és mindennek daczára, kiváló fon-
tosságúak, mivel a szétszórt adatok egybefogla-
lása után áll elő az a kép, melyben az irány-
elvek, feladatok  mikénti felfogása  kidomborodik. 

Örömmel látjuk és készséggel konstatáljuk, 
hogy közigazgatásunk menetét semmi sem za-
varta meg s népünk érdekében sok olyan lé-
nyeges alkotás lett foganatosítva,  mely a megyei 
békéről tesz megdönthetetlen bizonyságot és az 
istenbékének tulajdonitható, hogy e megye bel-
életének minden mozzanatában előhaladás nyil-
vánul. 

Mert, hogy most megyei politika nincsen 
és az erők nem a személyi harezban olvadnak 
fel,  az kétségtelenül az isten áldásához tartozik. 
Ebből, vagy abból a kérdésből hiába iparkodnak 
egyesek talán szikrát csiholni: mind csak hajá-
nál előrángatott téma az. És éppen ez az, ami ne-
künk jól esik. A munkának és a békének ez a 
felzavarhatatlan  csendje, amely arra vall, hogy 
Udvarhelymegye közállapotai elvégre normálisak, 
amit a tegnap tartott közgyűlés is dokumentál. 
Azt hisszük, hogy ez az általános szélcsönd 
mindnyájunknak kedves, sőt biztató látvány. A 

békés munkálkodás, a zavartalan produkezió s 
a lényeges dolgokban való általános egyetértés 
mellett bizonyít a most megjeleut alispáni je-
lentés is Jele egyszersmind annak, hogy a me-
gye vezetősége, igy Hollaki főispán,  szeren-
csésen fáradozott  az ellentétek kiegyeztetésén ; 
de jele annak is, hogy a vármegye közönsége e 
szélcsönáben a közjólét és előhaladás nem kö-
zönséges emelkedését látja. 

Ugy is kell leunie. Az a legideálisabb po-
litika és közigazgatás, melynek figyelme  és te-
vékenysége kiterjed az élet és gondolkodás min-
deu irányára és minden részleteire és Udvar-
helymegye közigazgatása, azt minden túlzás 
nélkül őszintén mordhatjuk, ilyen. Ennek a vár-
megyének vezetősége ebben a szellemben vezette 
és irányította közéleiünket, s ebben a szellem-
ben teljesítették a gyengülő, vagy éppen feké-
lyes szervek vizsgálását. Hernyókat irtottak 
aprólékos figyelemmel,  nyesegettek, oltogaitak, 
itt-ott egy-egy pusztuló fát  gyökerében kellett 
gyógyitan1, más talajba áthelyezni: s a mig a 
nagy közönség a magíi napi elfoglaltságában 
rá sem gondolt, hogy mily átalakulás keletkezik e 
csöndes, de nyugalmas és kövei kezotes munkál-
kodásból, egyszerre arra ébred, hogy a régi, 
nagyon régi pauaszok orvosolva vannak, vissza-
élések megszüntetve, a dudva kiirtva, a porhin-
tésnek vége van, és készen van rá Udvarhely-
vármegye, hogy a hatalmas fejlődés  útját 
megbírja. 

Ha a jelentést, mely az egyes minisztéri-
umok ügyköre szerint csoportosítva dolgozza fel 
az anyagot, végig lapozzuk, kétségtelen bizo-
nyítékát látjuk a mult év közigazgatási tevé-
kenységének, mely minden vonalon, minden egyes 
ágazatban népünk érdekeit van hivatva előmoz-
dítani, s a székely kérdés megoldását szép mér-
tékben viszi előre, amiben egyébiránt neki nagy 
munkatársa volt a Gazdasági egylet és bizonyos 
tekintetekben és szűkebb korlátok között, az 
Iparfejlesztő  bizottság. Megnyugvással vesszük 
tudomásul e jelentésből, hogy a közigazgatás egy-
szerűsítését czélzó ügyviteli szabályzat, mely nem-
csak a hivatal falain  belül bir fontossággal,  de 
magára nagyközönségre is bevált. A bürokratikus 
formaságokon  lényegesen könnyebbít, s közelébb 
hozza a tisztviselőt a néphez; sajnos, hogy a 
számviteli ügyekre vonatkozólag ezt nem mond-
hatjuk el. 

Yan a jelentésnek azonbau egy elszomorító 
fejezete  és ez a kivándorlási ügy. Lapunk mult 
számában, egy czikk keretében már röviden érin-
tettük, hogy az általános közgazdasági viszonyok, 
az eladósodottság, a közterhek súlya alatt né-
pünk megindult és 1903-ban 2411 egyén részére 
adtak ki útlevelet, szemben az 1902 évben ki-
adott 812 útlevéllel. 

Kétségtelen és megállapított tény, hogy e 
kivándorlás okai egyrészt közgazdasági állapo-
tainkban rejlenek. Nem közönséges népmozga-

lotn már ez, melyet mostoha viszonyok, szeren-
csés esetek izgató ereje, az emberek kalandos 
vágya, a meggazdagodás kecsegtető reménye 
magában táplál. Egy ily természetű kivándorlást 
minden ország kihever, mert az ilyen nem fajul 
pusztitó járvánnyá, amely minden esztendőben 
egy hadjárat emberpusztitásánál nagyobb rom-
bolást hoz mireánk. 

Ne szépítsük a dolgot és ne féljünk  a gyer-
mek igazi nevétől. A mi kivándorlásunk nem 
nem egyéb, mint egy merészen, nagyszabással, 
óriási mekanizmussal szervezett üzlet. Nagy a 
gyanúnk azouban az általános rossz közgazda-
sági viszonyok mellett, hogy talán az nem egyéb, 
mint egy csodálatraméltóan vezetett kereskedés 
az élő emberanyaggal. A legkülönösebb pedig 
az uj, s az egyetlen a maga nemében, benne 
az, hogy a vásárban nincsen vevő, csak eladó: 
a vevő maga az eladott portéka. Ugy véljük, 
s e feltevésünkben  aligha csalódunk, a keres-
kedést egyes hajntársaságok űzik. Akik igen jól 
szervezett munkaerőre támaszkodva, elárasztják 
a nyilvánosság teljes kizárásával parasztnépün-
ket, képzeletet izgaló, reményt keltő, jóléttel 
kecsegtető képes irományokkal, a csábitásnak 
minden furfangjával  és lázba hoznak egy-egy 
falut,  egy-egy kerületet 

Mert az üzlet fényes  A szegény ember 
pénzzé teszi mindenét egy pár száz koronával 
világgá indul. Van hajó hálistennek most már 
Fiúméban is, amely két-háromezer embert rak-
tároz be iszonyú bordái közé Ha száz koronát 
vesz meg egy-egy emberen: tessék kiszámítani 
e hajó egy utjának a nyereségét! Hogy ne tel-
nék ebből bőven azokra az ügynökökre, hirde-
tésekre és nyomtatványokra, melyek az anyagot 
szállítják a hajótársaságoknak. A szegény utas 
el van látva minden tudnivalóval, amire az uton 
szüksége van. Kézről-kézre adják, amig a hajó 
be nem nyeli. Egy raffinált  és pokoli szabatos-
sággal működő, nemcsak a Székelyföld,  de talán 
egész Európára kiterjedő hálózat kell teljesítse 
e szolgálatot. 

Ezzel kell az államnak, a közigazgatásnak, 
de magának a társadalomnak szembe szállnia. 
Nem hisszük, ismételjük, hogy feltevésünkben 
csalódunk. Hisz köztudomásu, hogy népünk meg-
mentését — mert elvégre az iparososztály kiván-
dorlásán nem csodálkoznánk — az állam nemcsak 
ígéretekkel, de anyagi áldozatokkal munkálja. 
Ezt bizonyítja e kirendeltség, ezt olvassuk az 
alispáni jelentésbe felvett  Gazdasági egylet tit-
kári beszámolóban. Elismerjük, hogy rosszak a 
mai viszonyaink, sőt nagyon rosszak, azonban 
lehetetlennek tartjuk, hogy amikor a megélhe-
tés lehetővé tételére az állam maga vetette rá 
magát és szemmel láthatólag, kézzel foghatólag 
nyújtsa a segélyt: a kivándorlás növekedése 
ilyen nagy mértékben, egy évről a másikra, le-
hetséges lenne, ha annak a sátáni hálózatnak 
legfinomabb,  legvészesebb, legpusztítóbb szerve 
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be nem fészkelte  volna magát ide miközénk is ? 
Körül kell nézni ki az, aki igy hozzáfér 

a székelyhez, hogy a pestist bele tudja erővel 
oltani lelkébe? Nem az a néhány nyomorult 
vigécz, akit itt-ott megcsíptek, az kétségtelen. 
Azok csak a közvetitők. Olyan rétegben kell 
kereskedni, amely a parasztnép bizalmához kö-
zel áll. Mozgósitani kell az egész közigazgatást, 
8 akit megcsípnek ezen a gyalázatos hazaárulá-
son, azt törvény elé kel! vinni Mert ha magyar 
emberek eladnak magyar embert egy országban, 
melynek legnagyobb tia azt mondta, hogy még 
az apagyilkosnak is meg kell kegyelmezni, ha 
magyar, mert kevesen vagyunk: akkor e töme-
ges szállítása a magyar vérnek pénzbeli haszon-
ért, a legaljasabb, a leggazabb, a legalábbvaló 
hazaárulás. 

Visszatérve kiindulási pontunkra: az alis-
dáni jelentésre, elismerésünket fejezzük  ki itt a 
nagy nyilvánosság előtt annak szerzőjének: 
Damokos alispánnak, ki a 70 oldalraterjed<> je-
lentésével bebizonyította, hogy a közigazgatás 
az államéletben az, ami az erek az ember tes-
tében. Ebben élünk, ebben halunk. Ez a köz-
igazgatás, mint e jelentés bizonyítja, már a szü-
letésnél kezdődik s végződik a halálnál Ami 
közben esik, azt folyton  közigazgatják. Ezért 
tartottuk mi fontos  eseménynek a most megje-
lent alispáni jelentést, mely közigazgatási álla-
potunknak a legaprólékosabb részletekig hü ké-
pét tárja fel.  r. 

VasutasoH sz t rá j k j a . 
Országgyűlés. 

B u d a p e s t , ápril. 22. d. u. 5 ó. 
Érkezett 23. d. e. 8 ó. 

(Saját  tudósítónktól.)  A képviselőház mai 
ülésén Perczel Dezső elnöjíölt. 

Napi rend előtt felszólalásra  Batthyány 
Elemér, Rakovszky István és Lengyel Zoltán 
kaptak engedélyt. Legelőször 

Rakovszky kér tájékozást a sztrájk ál-
lásáról. 

Gróf  Tisza István miniszterelnök sajnálat-
tal jelenti be, hogy nagyon kevés kilátás van 
a megegyezésre. Mindazonáltal még nem pó-
toltatott a hiányzó munkaerő s ha ma meg nem 
egyeznek, az üresedések uj erőkkel pótol-
tatnak. 

Batthyány Elemér elismeri, hogy a kor-
mány engedékeny; baj volna, ha az engesztelés 
utján megállana. 

Rakovszky István rendkívül hevesen tá-
madja a kormányt. A miniszterelnöknek, a kor-
mánynak, g a mögötte ülő többségnek — ugy 
mond — tekintélye nincs, de nem is lehet, mi-
dőn zsiránsként Vöröst küldi ki. A miniszteri 
felelősséget  az ország sínyli meg. Parlamenti bi-
zottság kiküldését javasolja, mely a sztrájk okait 
alaposan kikutassa, a bajból kivezető utat meg-
találja. 

Tisza István miniszterelnök válaszol. Foly 
tassa — ugy mond — a Ház a napi rendi 
vitát, egész addig, amig a kormány véglegesen 
nem intézkedett, mert véleménye szerint egy 
ilyen bizottságnak kiküldése csak növelné a bo-
nyodalmakat. 

— Nem keresünk bünbakkot — folytatja 
beszédét a miniszterelnök, az ország reputá-
cziójáért sikra szállunk Később bírálhatunk. 
Vörös László a vasutasokkal régebbi barátság-
ból vállalkozott a tárgyalásokra és ebben őt a 
kormány rokonszenve kiséri. Hogy uj erőket 
alkalmaz a kormány, a sztrájk nyomán előállott 
kényszer helyzetben teendő intézkedéseinek egyik 
lánczszemeképpen csupán azért emelte ki teg-
nap e helyen mondott beszédében, mivel ez sújtja 

legérzékenyebben a munkanélkül maradtakat, il-
letve a sztájkolókat. 

— Ha estig a megegyezés nem jön létre, 
ugy a koczka el van vetve. Az ország csak 
olyan tetteket kiván látni, melyért a kormány 
a felelősséget elvállalja. 

(Viharos tetszás a jobboldalon. Elnök az 
ülést 10 perezre felfüggeszti.  Közben a folyó-
eón czédulákat osztottak szét., melyen a sztrájk-
bizottság bejelenti még egyszer, hogy megegye-
zés nincs. Vázsonyi és VÖrÖS referáltak  Tiszá-
nak, hogy a vasutasok kivánságanak több-
ete hat millió korona. Hírlik a folyósón,  hogy 
egnagyobb iparvállalatok szénkészlete fogy-

tán van ) 
Szünet után Lengyel Zol'án beszél. 

A sztrájK terjed. 
A mai nap folyamán  három budapesti üz-

letvezetőség összes személyzete és az igazgató-
sági hivatalnokok egy része csatlakozott a 
sztrájkhoz. 

Az államvasutak műhelyeinek ipari mun-
kásai szintén kimondták a sztrájkot. 

A bértárgyaláson. 
A kereskedelemügyi minisztériumban Se-

rényi  gróf  államtitkár, Ludwigh  elnök-igaz-
gató, Marx  miniszteri tanácsos, Décsy  üzlet-
vezető megbeszélték a memorandum egyes ré-
szeit. 

A sztrájk-tanyán már kora reggel több 
ezer sztrájkoló gyűlt össze 

Délelőtt tízkor a véghajtó-bizottsájí átadta 
Vörös László nyugalmazott államtitkárnak az 
irásbafoglalt  memorandumot, melyet Vörös azon-
nal elvitt a miniszterelnöknek, ki Nyiry  és 
Hieronymi  miniszterekkel visszavonult ta-
nácskozásra. 

gró'szaHosKodás. 
A vidéki vasúti tisztviselőktől ma a köz-

ponti sztrájkolókhoz 10 ezer korona érkezett. 
Délelőtt 9 órakor Bécs-felé  elindult rgy 

mérnök által vezett vonat, azonban Rákos ren-
dező-pályaudvaron  elakadt. 

A délelőtt folyamán  nyomtatott kiadványo 
kat osztott szét a végrehajtó-bizottság a sztráj-
kolok között, hogy inig  a kormány nem tel-
jesiti  követelésüket,  addig  a sztrájk  foly-
ton tart. 

A Dunaparti teherpályaudvar több száz 
munkása ma szintén sztrájkba lépett. 

Kilátásod 
Illetékes helyről jelentik: a béke  kilátás 

igen csekély  egész  addig,  mig a sztrájko-
lok  összes követeléseik  azonnali  teljesítését 
követelik  és ehhez változatlanul ragaszkodnak. 

Ennek folytán  Vörös  és Vázsonyi  képvi-
selők minthogy  megegyezést  nem sikerült 
létrehozniok,  ma közbenjárásuktól  vissza-
léptek. 

A kormány el van határozva, hogyha hol-
napig a megegyezés nem sikerül, akkor a nap-
pali  forgalmat  a fővonalakon  a katonai 
vasutezreddel  és  központi  hivatalnokokkal 
bonyolítja  le. 

Ez esetben több hét eltelik, mig a rendes 
forgalom  helyreállhat. 

A Képviselőház elnapoWa. 
A képviselőház többek felszólalása  után, 

miközben zárt ülés is volt, elhatározta, hogy 
holnap, szombaton, nem tart ülést. 

A legközelebbi ülés hétfőn  lesz. 

Ujabb hireK. 
(Budapest, ápril 23. d e 4 óra) 

Érk, d. e. 9 óra. 
A sztrájk folytán  az élelmiszerek ára a 

fővárosban  rohamosan emelkedik. 
A sztrájkolok együttesen, mintegy 30 

ezeren vannak. Tegnap délután a sztrájk tanyán 
számos képviselő jelent meg, kik engedéktnységre 
igyekezvén birni sztrájkolókat, figyelmeztették, 
hogy ha nem fogadják  el a kormány béke-
ajánlatát, veszedelem fenyegeti  őket, mert a 
kormány erélyes  eszközökhöz nyúl. 

A korlenburgi vasut-ezred Budapestre 
érkezett. A bécsi vonatokat már vasut-ezred 
katonái vezetik. 

Ma reggel Budapestről elindult és katoná-
kat szállító vonatot Hatvan állomásánál mozdony-
vezető és fütő  elhagyták A vonat nem mehet 
tovább; az állomás előtt vesztegel. A szabadkai 
vonatnak Majsa állomásnál kellett megállani, 
mert a sztrájkolok felszakították  a síneket. 

Illetékes helyről jelentik a következőket: 
Minthogy mai nappal letelt azon idő, meddig a 
kormány várakozott, megtörtént minden intézkedés, 
hogy a szolgálatot  megtagadó  személyzet 
helyébe  uj személyzet  alkalmaztassék. 

A közönség köréből nagy számban jelent-
keznek mozdonyvezetők, mérnökök és más szol-
gálatra minősített és abban járatos egyének, 
részint tényleges alkalmaztatásra, részint — és 
ezek közé tartoznak a mérnökök — ideiglenesen 
a teendők ellátására, addig, mig a rendes szol-
gálati személyzet, valamint az állomási személy-
zet be lesz állitható. 

Uj mozdonyvezető személyzet, valamint ál-
lomási személyzet kiegészítése iránt az intézke-
dések holnap megkezdődnek és igy remélhető, 
hogy az államvasutak hálózatának legalább fő-
vonalain egyelőre személyforgalom  lesz nyitható. 

Vonatok kisérésére és a hol szükséges, az 
állomások megszállására csendőrség és katonaság 
áll a kormány rendelkezésére. 

Örvendetes jelenség, hogy mindinkább 
szaporodnak  a jelentések,  melyek  szerint 
egyik  állomás  a másik után összes sze-
mélyzetével  jelentkezik  a szolgálat  felvé-
telére.  (Hát váljon a mi állomásunk személy-
zete még nem látta be, hogy a mit cselekszik, 
azt az ország megrontására teszi? Szerk ) 

Ha egyes vonalokon a vonatszolgálat még 
nem vezethető be, az onnan van, hogy vannak 
közbeeső állomások, melyeken a szemé yzet meg-
tagadta a szolgálatot. Ezekre nézve most már 
szigorú intézkedések fognak  tétetni. 

Egyik-másik helyen a vonatok megállítása 
és a mozdonyok elhagyása olyan módon történ-
vén, hogy ezzel élet és vagyonbiztonság legko-
molyabb veszélynek volt kitéve: az illetők ellen 
megindittatnak a büntetőjogi megtorló lépések. 

Ö Felsége hangja. 
A király a következő legfelsőbb  parancsot 

adta ki: 
Parancsolom, hogy a közös hadseregnek 

(haditeneerészetnek) magyar állam területén 
levő vasutak szolgálatában álló magyarhonos 
tartalékos havidíjasai és legénysége, valamint 
a honvédségnek ugyanilyen tartalékos és p t-
tartalékos havi díjasai és legénysége, a közös 
hadsereg, illetve houvédség részleges kiegészí-
tésére behívassanak és szolgálattételre az ál-
lamvasutakhoz beosztassanak. 

Kelt Bécsben, 1904. április 22 
FERENCZ JÓZSEF s k. 

Nyiry Sándor s. k. 
A király fenti  paraucsa az éjféli  órában 

lett ismeretessé, mikor már a sztrájkolok haza-
tértek a sztrájk tanyáról Csupán a sztrájk bizott-



ság volt együtt, mely midőn az újságíróktól 
megtudta a király parancsát, megdöbbent, félve 
a bekövetkezendő eseményektől 

Az államvasút, igazgatósága tegnap estig 
5600 uj embert vett fel  az államvasutaknáli 
alkalmazásra. 

5zcHelyudVarhelyi intézKedéseK. 

A helyi postáról, — míg a vasúti sztrájk 
tart — minden  délelőtt  íl  órakor, minden 
irányban less kocsi levélposta  inditás. 

A közönséget ez uton figyelmeztetjük  ez 
intézkedésről annak kiegészi ésével, hogy pén-
zesleveleket  és  csomagokat  a postahivatal 
nem vesa föl. 

A Vasúti állomáson. 

A székelyudvarhelj-i állomás igen szomorú 
képet tár az érkező elő. A kormos személy-
szállító kocsik, mozdonyukkal együtt elhagyatva 
állanak a pályaudvaron. Alig eey-két ember 
lézeng a pályaudvarnak környékén, kiket a 
kíváncsiság csalt ide, mert hát nagy esemény 
készül: egy óra múlva érkezik ki a katonaság, 
mely az állomást, vonatot, mindent birtokába 
vesz át. 

— A vasutasok megbízhatatlanok — hang-
zik a kijelentés — s igy szükséges az ők 
ellenőrzése. 

Ma délelőtt felkerestük  a helyi indóházat, 
a sztrájkoló vasutasokkal akartunk beszélni és 
az állomáson, meglepetésünkre, mindent találtunk, 
csak sztrájkoló vasutast nem. 

Bagossy fönök  fogadott,  ki, miután elő-
adtuk jövetelünk czélját, kézséggel adta elő a 
dolgok állását. 

— Hát kérem mi nem sztrájkolunk. Tessék 
megnézni, itt van munkánknak a bizouyitéka. 
íme: 20-án, ott 21-én, itt tegnapi és itt a mai 
felvételi  könyv. Én és az altisztek közül egy-
nehányan végezzük munkánkat, árukat veszünk 
fel,  adunk ki, azonbau a közönséget csak kell 
figyelmeztetnünk  a felvételnél,  hogy mi azért 
felelőséget  nem vállaluuk. A többieknek még hol-
létét sem tudom. 

Azon kérdésünkre, hogy miként történt a 
munkabeszüntetés a következőt adta elő: 

— Szerdán, 20-ikán, reggel a vonat meg-
érkezése előtt kevéssel jött a segesvári állomás-
tól a távirati értesités, hogy az ide felérkező 
vonat fenmarad,  Segesvárra visszamenni nem 
szabad. Az értesítés mindnyájunkat meglepett s 
én a vonattal érkező személyzettel közöltem 
ugyan az értesítést, azonban szigorúan meg-
hagytam, hogy a vonattal Segesvárra igenis 
vissza kell menni. Eredménye rendelkezésemnek 
nem volt. A vonatot kisérő személyzet egy pár 
pillanat allatt szétoszlott: a sztrájk ez állomáson 
is kiütött. 

A Katonaság Kiszállása. 
Ma délben Hollaki  főispán  intézkedésére 

katonaság szállta meg a vasutat. 

A katonai karhatalom a Héjjasfalva—szé-
kelyudvarhelyi vonalon a pályatest és tartozé-
kainak, valamint a (személybiztonság állandó 
őrizete és a vasúti forgalom  előkészítése czéljá-
ból lett igénybe véve. 

Arra a tényre, hogy a dolgok ide fejlőd-
tek, minden magyar embernek szivét keserűség 
tölti meg. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Székelyudvarhely, ápril. 22. 

Udvarhely vármegye ma tartotta folyó  évi I-só 
rendes közgyűlését, a bizottsági tagok lanyha érdek-
lődése mellete. De hát ezen nem lehetett csodálkozni. 
Gazdáinkat a tavaszi kedvező időjárás visszatartotta 
a várósba meneteltől, mig a helybeli bizottsági tagok 
ha nem mutattak olyan érdeklődést az iránt, a mi-
lyent az ember egyébiránt joggal elvárhatna, magya-
rázatát abban találja, hogy a tárgyalásra kerülő 
ügyeket az állandó választmáüy amúgy is rendszerint 
ugy feldolgozza,  hogy azok egy két ,'elszólalás után, 
változtatás nélkül fogadtatnak  el. 

A közgyűlésre 9 óra után kevéssel, Damokos 
alispán indítványára, az elnök-főispánt  Jung-Cseke 
Lajos vezetése mellett Ugrón  János, Lántzky  Sán-
dor, Pálfy  Déues, Szabó Gergely és Ugrón  Zoltán 
biz. tagokból álló küldöttség hivta meg. tiollaki  fő-
ispánt terembe érkezésekor zajos óváczióval fogadták, 
ki a gyűlést a következő beszéddel nyitotta meg: 

T. Közgyűlés! Midőn ez évben első alkalommal van 
szerencsém ,közgyülésünket megnyitni, engedjék meg t 
Uraim, hogy lehető rövidséggel méltassam a közelmúlt idő-
nek azokat a nevezetesebb eseményeit, melyek hazánkat és 
nemzetünket közelről érdeklik s egyszersmind kihatnak köz-
életünk működésére is. 

Az Isteni gondviselés megőrizte hazánkat attól a 
veszedelemtől, hogy alkotmányunk, mely a mult évi Bulyos 
váUagok közepette nehéz megpróbáltatásoknak volt kitéve, 
csorbát szenvedjen Istennek hálá! nem következett be az 
a fenyegető  csapás, hogy szabadságunk legyen megölője 
alkotmányunknak. Most midőn a politikai láthatáron a 
pusztító vihar elmúlt, megnyugvással jegyezhetjük fel,  h. gy 
dicsőségesen uralkodó koronás királyunknak közmondásos 
alkotmány- és törvéDytisztelete a lefolyt  válságos időszak-
ban is kiáltotta a tüzpróbit. 

Épp most, midőn alig néhány hét telt el ama 
történelmi nevezetességű esemény óta, hogy parlamenti 
vezérférfiaink  hazafias  közreműködésével az áldatlan 
küzdelem meg lett szüntetve és á parlament munkaképes-
sége helyreállíttatott; ime koronás királyunk Ő felségének 
egy magasztos fejedelmi  intézkedésével találkozunk. Lelké-
nek nemességét és fcnkölt  gondolkozását híven jellemző 
szavakban királyi kézirattal utasítja kormányelnökünket, 
hogy II Rákóczy Ferencz hamvai visszaszállításának kérdésé-
ve) foglalkozzék  és erre nézve javaslatait tegye meg Ő 
felségének  ezen legfelsőbb  kézirata méltó arra hogy azt 
minden jó hazafi  szivébe vésse és méltó arra, hogy ezért a 
magyar nemzet összeBége s ebben vármegyénk közönsége 
is hódólö feliratban  fejezze  ki háláját, annál inkább, mert 
dicső emlékű II. Rákóczy Ferencz hamvai hazaszállítása 
iránt nyilvánult közóhaj magvalósítása érdekében köz-
gyűlésünk is kérvényt intézett az országgyűléshez. 

Eme lpgfe'BÓbb  királyi kézirat hatása alatt, kapcsolat-
ban országgyűlésünk munkaképességének helyreállításával, 
el kell ismernünk hogy az elért siker gr. Tisza István 
miniszterelnök érdfme,  ki kellő tapintattal párosult eréllyel, 
előrelátással és erős elhatározással első sorban küzdött a 
parlamentarizmus védelmében, és teljesítette azt a feladatot' 
mely a közelmúlt időben a legnehezebb államférfiúi  feladat 
volt: megmenteni legféltettebb  kincsünket, alkotmányun kat. 

Nem hagyhatom figyelmen  kivül a vármegyei 
tisztviselők fizetés  rendezésének immár törvényhozásilag 
csaknem befejezett  tényét, valamint a községi és körjegyzők-
nek törvényhozási tárgyalásra már előkészített fizetés-
rendezését Mindezekkel vármegye és községi közigazgatásunk 
közegeinek jogosult és móltányos igényei leBznek a leg-
közelebbi jövőben kielégítve. 

Mindezen felsorolt  tények tagadhatatlanul örvendetesek 
s ezért azt hiszem ezen közgyűlésünk folyamán  lesz alkalma 
a tisztelt th. bizottságnak arra, hogy jelenlegi miniszter-
elnökünket a legfelsőbb  királyi kézirat közzététele, valamint 
a parlament munkaképességének helyreállítása, és a megyei 
tisztviselők, községi és körjegyzők fizetésrendezése  alkalmá-
ból feliratilag  üdvözölje. 

Végül fájdalmasan  említem meg Kassay F. Domokos 
hatósági bizottsági tag, lövétei kereskedőnek elhunytát, 
felkérve  a t. közgyűlést hogy a nevezett köztiszteletben állott 
tagtársunk elvesztése miatt, részvétét jegyzőkönyvbe iktattatni 
méltóztassék. 

Midőn szerencsém van a tisztelt közgyűlés tagjait' 
szívélyesen üdvözölni és felkérni,  hogy a tárgysorozatban 
jelzett ügyek elintézésében a szokott érdeklődéssel részt-
venni és tárgyilagos tanácskozással a felmerülő  kérdéseket 
megvitatni szíveskedjenek, a közgyűlést ezennel megnyitott-
nak nyilvánítom. (Éljenzés) 

Tárgysorozat első pontjaként a közgyűlés tu-
domásul vette József  főherczegnek  a törvényhatóság 
által a Klotild herczegnő elhunyta feletti  részvét-
iratra adott köszönő leiratát. Tudomásul vették gróf 
Tisza István miniszterelnöknek azon leiratát, melyet 
a törvényhatóság üdvözlő feliratára  adott. Kimon-
dotta a közgyűlés az újlak—zsákodi községi útvo-
nalnak a törvényhatósági utak sorába leendő föl-
vételét. 

Ezután a választást ejtették meg. Az okláudi 
szolgabírói állásra közfelkiáltással  Tamás  Péter h.-
szolgabirót választották meg. 

Enrek végeztével Dr. Damokos a következő 
indítványt tette: 

Indítványozom, határoza el a közgyülé3, hogy 
ő Császári és Apostoli királyi Felségének a • IL 
Rákóczy Ferencz hamvai hazaszállítása tárgyában 
kelt legfelsőbb  kéziratát hódoló tisztelettel, örven-
detesen hálás szívvel vévén tudomásul, ő Császári 
és Apostoli királyi Felséghez ezeo magasztos 
tényért, háláját hódoló feliratban  tolmácsolja, s 
egyszersmind felkéri  a társtörvényhatóságokat is, 
hogy a magyar nemzet osztatlan hálájának hasonló 
módon adjanak kifejezést. 

Határozza el továbbá a közgyűlés, hogy gróf 
Tisza István m. kir. miniszterelnököt feliratilag 
üdvözli a II. Rákóczy Ferencz hamvainak haza-
szállítása iránt kiadott legfelsőbb  királyi kézirat 
megjelenése, valamint a parlament munkaképes-
ségének helyreállítása és a vármegyei tisztviselők 
községi éskörjegyzők fizetésének  rendezése alkalmá 
ból kifejtett  hazafias  és sikeres közreműködéséért. 

A közgyűlés az indítvány mindkét részét lelke-
sedéssel tette magáévá, a miáltal a póltárgysorozat-
ban 240. pont alatt foglalt  és gróf  Lázár Ádám ál-
tal tett ily irányú indítvány elesett. 

Az alispint jelentést, Dr. Solymossy  Lijos azon 
indítványával, mely szerint a közgyűlés Hollaki  főis-
pánnak a várm 'gye érdekeinek elóbbrevitele érdeké-
ben kifejtett  nagyszabású ténykedéseiért jegyzőköny-
vileg fejezze  ki nálás köszönetét tudomásul vették, 
Hollaki  főispáunak  kiegészítő indítványával, mely 
szerint az alispáni jelentés megszerkesztéséért Damo-
kos alispánnak a közgyűlés elismerését nyilvánítja. 

Tudomásul vstte a közgyűlés Barabás András 
árvaszéki elnök által szerkesztett jelentést is. 

E jelentéseket megelőzőleg került tárgyalásra 
Pap Lőrircz biz. tagnak azon inditváuya, mely szerint 
a székelyudvarhely—csíkszeredai vasút vonal, a be-
ruházási törvényjavaslat alkalmából kiépítendő vasut-
vonalok sorába lelvétessék 

Az indítvány tárgyalása előrelátható volt, hogy 
széles mederben fog  lefolyni.  Ugrón  Zoltán az 
Udvarhely —zetelaka—gyergyói vonal kiépítésének 
kérelmezését tartja szükségesnek és ebben hozzá 
csatlakozott Gyertyánffy  Gábor és Szabó Gergely is. 
Koncz  Ármin, Dániel  Károly, Gálfy  István az 
Udvarhely —csíkszeredai vonal kiépítését helyeslik, 
amivel a vonal mentén fekvő  fürdők  lendülnének fel 
Ajtay  János és Ugrón  János országgy. képviseld a 
vagylagos kérelmezést tartják helyesnek, mivel e 
megyének végeredményben egyenként hasznára fog 
válni az a vasúti vonal, mely a várost Romániával 
a legközelebbi vonalon összeköti. A közgyűlés ilyen 
értelemben ir fel  az országgyűléshez és küldöttségi-
leg is meg keresi a minisztert. 

A hivatalos előterjesztések rendén az oklánd — 
felsőrákosi  most épülő utvonalak a törvhat. utak 
sorába leendő felvételét  kimondották. Dr. Imreh 
Domokos kórházi igazgató-főorvos  fizetését  évi 3600 
kor. Dr. Egyed  Balázs kórházi orvos fizetését  2000 
koronára, az illetők kérésére felemelték.  Bartha  Gábor 
szolgabírót a kihágási ügyekben bíráskodással meg-
bízták. A számonkérőszék indítványára, az irodai 
szükségletek évenkénti megállapítására és a leltár 
átvizsgálására Jung-Cseke  Lajos elnökletével Dr. 
Török  Albert, Sándor  Mózes, Ugrón  János és Diószeghy 
Samu tagokból álló bizottságot küldték ki. 

Székolyudvarhely városnak a városi uszoda fel-
építését kimondó határozatát, Koncz  Ármin feleb-
bezésére megsemmisették, mivel az uszoda nem felső 
kifolyással  bir. Ezzel aztán, ugy véljük, meg is ásták 
a sírját az uszodának, mert az hogy mily nehezen 
ment keresztül a városi képviselőtestületnél csak 
nem régiben irtuk meg. 

A tárgysorozat túlnyomó részét községi száma-
dások felülvizsgálata,  jóváhagyása képezte, s igy 
történt, hogy a gyűlés már fél  5 órára elnök 
éltetésével véget ért. 

Újdonságok. 
Sz.-udvarhely, ápril. 24. 

Külön kiadásaink. A vasutasok sztrájkjával be-
állott lehetetlen helyzet folytán,  csekély erőnktől tel-
hetőleg igyekeztünk a nagy közönséget távirati tu-
dósításaink alapján, külön kiadásaink folytán,  tájé-
koztatni az országban történt lényegesebb események-
ről. Első kiadásunk szerdán, a vasúti sztrájk kiütése 
délelőttjén jelent meg. E terjedelmes külön kiadá-. 
sunkban a sztrájk beálltát és annak okait, és a 
Rákóczy Ferencz  hamvai hazahozatala  felöl  intézkedő 
királyi  kéziratot,  úgyszintén a közigazgatási tisztvi-
selők fizetésrendezésének  megszavazását adtuk tudtul. 
Második kiadásunk pénteken reggel jelent meg és 
ebben a sztrájk ügyének a Házba való bevonulását 
közöltük terjedelmesen, úgyszintén az előállott bonyo-



dalmakat. Az éjjel, valamint a mai nap folyamán 
érkezett táviratainkat már lapunk e számába veszi 
áz olvasó. 

A székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnázium 
ezen tanévben örömünnepet ül. Ugyanis f.  évi május 
hó 3-án ünnepli tevékeny, köztiszteletben álló igaz-
gatójának, Soó Gáspárnak 25 éves tanári müködésé-
sét. Az ünnepély d. e. 8 órakor a Plébánia templom-
ban tartandó hálaadó isteni tisztelettel kezdődik és 
7,11 órakor folytatódik  a főgimnázium  nagytermében 
a következő műsorral: 1. „Ária." Előadja az ifjúsági 
zenekar. 2. A tanári testület nevében üdvözli és a 
nevére létesített alapítvány alapító levelét átadja 
Tamás  Albert. 3. Alkalmi kötemény. Irta és előadja 
Seemlér  Ferencz tanár, 4. Volt tanítványai nevében 
üdvözli dr. Válentsik  Ferencz tiszti ügyész. 5. Az 
ifjúság  nevében üdvözli Katona  Endre VIII. o. t. 6. 
Ima, Kremsertől. Szövegét irta Szemlér  Ferencz ; elő-
adja az ifjúsági  ének- és zenekar. 7. Üdvözlés a 
FőtanbatÓ8ág részéről. 8. Hymnus. Énekli az ifiu-
sági vegyeskar. 

Eljegyzés. I)r. Gergely  Elek gyergyószentmik-
lósi ügyvéd eljegyezte Laurentzi  Miczi kisasszonyt 
Gyergyó-Szt- Miklóson. 

Monstre hangverseny. Mult számunkban megír-
tuk, hogy a helyi unitáriusok május hó 1-én egy 
nagyszabású hangversenyt terveznek és ez estélynek 
már összeállított műsorát is közöltük és most arról 
adunk hirt, hogy ez estélyt, igen helyesen, egy hó-
nappal későbbre, vagyis junius elsejére halasztották 
el. A fényesnek  ígérkező estély elhalasztása abban 
leli magyarázatát, hogy a helyi középiskolák közös 
hangversenyüket május 7-ikén tartják meg, s igy 
könnyen megtörténhetett volna, hogy ezáltal az uni-
tárius egyház estélyéről a tanuló ifjúság  elmarad. A 
középiskolák hangversenyére az előkészületek nagy-
ban folynak,  s az estélyen a felsőleányiskola  növen-
dékei is közre fognak  működni, s igy az előrelátha-
tólag igen érdekes estély lesz. A hangverseny, mely 
tánczmulatsággal lesz összekötve, és a melynek mű-
sorát főbb  vonásokban mult számunkban közöltük, a 
Budapest-szállóban lesz megtartva. 

Majláth püspök marad. Egy pécsi lap nyomán, 
mi is megírtuk, hogy Majláth  Gusztáv Károly gróf, 
erdélyi katholikus püspök meggyengült egészségére 
való tekintettel rezidencziát cserél és Pécsre megy, a 
honnan valós a hol családja óriási birtokai tei ülnek 
el. Egészen megbízható forrásból  kapjuk a hirt, hogy 
Majláth püspök nem óhajt Pécsre átmenni. Erdély 
fenyves  levegője se ártott egészségének. Itt marad 
Erdélyben azért is, mert azt a missziót, melyet 
püspökké kinevezésekor felvállalt,  nem s/eretué be-
fejezetlenül  hagyni. A nagy tevékenységű főpap  ked-
vezőelhatározása bizonyára széles körben talál őszinte, 
igaz örömre. 

Városi közgyűlés. Székelyudvarhely város kép-
viselő testülete csütörtökön délután Szakáts  Zoltán 
polgármester elnöklete mellett rövid két órás rend-
kívüli közgyűlést tartott. A tárgysorozat tárgyalásá 
nak megkezdése előtt, Gyertyáffy  Gábor újra csak a 
város lejtmérezését sürgette meg. A polgármester 
válaszában megnyugtatni igyekezett felszólalót,  hogy 
ha a város fináncziális  ügyei anyira rendeződnek, 
— amire most egy éven belül alapos kilátásaink le-
hetnek — hogy az ezzel járó 10 — 12 ezer kor. ter-
het a költségvetésbe be lehet illeszteni, ugy a tanács 
készséggel fog  eleget tenni a máskülönben tagadha-
tatlan szükséges kelléknek. Az interpelláló a választ 
nem vette tudomásul. A közgyűlés tudomásul vette. 
Hlatky  Miklós szükségesnek tartaná, ha a közgyűlés 
feliratilag  keresné meg a minisztert oly czélból, hogy 
egyes udvarokban fellépő  állatvészért az egész vá-
rosra a zárlat ne rendeltessék el ami igen érzéke-
nyen sújtja a közönséget, hanem igenis udvarzárla-
tokat rendeljen el. A közgyűlés az indítványt magá-
évá tette. A tárgysorozat első pontjaként az iskolai 
tanítók drágasági pótlék iránt beadott kérését eluta-
sitották. A tárgysorozat legérdekesebb pontját kétsé 
gen kivül a tanácsnak szou előterjesztése képezte, 
melyben azt javasolja, hogy a városház czéljaira ko-
rábban megvásárolt telek, amint mi azt húsvéti szá-
munkban proponáltuk, a piacztér számára, de meg 
azon szempontból is, mivel a város természetes fej-
lődése ez irányban lehet, szabadtérnek meghagyassék 
és utasittassék a tanács, hogy a városház czéljaira 
megfelelő  helyről gondoskodjék. A közgyűlés !az in 
ditváuyt — Gyertyáffy  Gábor, ki ellene, Hlatky 
Miklós, Keszler  József  kik mellette szólaltak fel,  — 18 
szóval, 12 ellenében elfogadta.  A közkórházzal szem-
ben levő telek, bemutatott felosztási  tervét elfogadták 
és az öt telteiket • ölenként 20 korona árban fog-

ják nyilvános árverésen eladni. A dögtér áthelyezése 
nagy élénkséget hozott a közgyűlési terembe. A ta-
nács ugyanis, miután a régi, Pap-kert közelében 
levő helyet tulajdonosa felmondotta,  a saját szakál-
lára az úgynevezett Szászok táborára helyezte el, a 
mely a bethlenfalvi  országút felett,  attól mintegy fél 
kilóméternyire van. Az uj szomszéd az ottani birto-
kosoknak természetes, hogy nem volt Ínyére, s igy 
aztán a gyűlés a kérdésben ugy döntött, hogy annak 
áthelyezését kimondotta s egy „dögtér kereső bizottsá-
got" küldött ki, egyben utasította a tanácsot, hogy 
egy hullaégető kemencze építése végett tegye meg 
a lépéseket. E kemencze felépítése  mellett hatható-
san érvelt Szombatfalvy  főkapitány  azon felszólalása, 
melyben azt bizonyito:ta, hogy a ragályos betegség-
ben elhullott állatok megsemmisítésére nem lehet a 
kellő óvintézkedéseket megtenni, mert megtörtént 
az, hogy noha az elhullott állat kátránynyal lett be-
kenve, sőt meg is lett égetve, és rendőr jelenlétében 
elásva, a czigányok ennek daczára a hullát kiásták 
és elfogyasztották.  Viszont arra, is volt eset, hogy a 
ragályos betegségben elhullott állat hulláját szétda-
rabolva elhintették, hogy ezáltal az elhullandó állatok 
számát szaporítsák. A közgyűlés az érvek hatása 
alatt készséggel egyezett bele egy hullaégető kemen-
cze építésébe. A közgyűlés az esküdtek 1905. évi név-
jegyzékének ö. szeállitására László  Albertet és Jan-
csó Jánost küldötte ki A haszonbérbe adott ingatla-
nok beterjesztett árverési jegyzőkönyveit jóváhagyták. 
A Magyar városok országos szövetségébe egy meg-
keresés alapján bélépni határozták, s az ez ügyben 
a nyár folyamán  tartandó kongresszusba a polgár-
mestert kiküldötték. Bene községnek országos vásár 
tartási jog iránti kérelmét elutasították, úgyszintén 
elutasították H.-Oklánd községnek az ottani állatvásár 
időpontjának megváltoztatására irányuló kérelmét. 

Halálozás. Részvéttel vesszük a hirt: Sossberger 
Jakab nyug. őrnagy, ki városunkban hosszú időn 
keresztül közszeretetnek örvendett, a napokban Si-
montornyán meghalt. 

Esküdszéki tárgyalások. A helyi kir. törvény-
szék, mint esküdtbíróság folyó  évi I-ső ülésszaka 
18-ikán kezdődött, és mindössze két napig tartott 
18-ikánG rgelv Pál ügye került tárgyalásra. A vádlottat 
Dr. Válentsik  Ferencz védte, s az esküdtszék, bizonyíté-
kok hiányában vádlottat felmentette.  19-én Rostás 
Máté foglalkoztatta  az esküdteket, ki szándékos em-
berölés bűntettével volt vádolva. A vádlottat, ki öt 
évi fegyházat  kapott, Dr. Török  Pál védte. Az es-
küdtszék elnöke mindkét nap Dr. Bodolla  Gábor tör-
vényszéki elnök volt, szavazó birák László  Domokos 
és Deniény  Ferencz voltak ; jegyzökül Halász  Imre 
és Gergely  Ferencz szerepeltek. A vád képviseletében 
Szabó István alügyész volt jelen. 

Papválasztás. Sepsiszentgyörgyön e hó 17-ikén 
tartott választáson töltötték be a ref.  papi széket. 
Az öt jelölt közül győztesként Szécsy  Ferencz került 
ki Szécsy vármegyénkben Bethlenfalva  községben 
született. Középiskolai tanulmányait a helyi ref.  kol-
légiumban végezte, s ugyanezen intézetben 1901 — 
1902-ben segédtanári minőségben is működött. 

Egy székely ifjú  kitüntetése. Szép ünnepély 
fulyt  le e hó 13-án a budapesti egyetemi chemiai 
intézet I. sz tantermében. Ezen ünnepélyen osztot-
ták ki ugyanis Dr. Thau Károlynak, a kémia tudós 
professzorának  negyvenéves tanári jubileuma alkal-
mából, a magyarországi gyógzszerészi kar által az 
érdemes tanár nevére tett — s évente minden tekin-
tetben kiváló gyógyszerészettan hallgatók jutalmazá-
sára tett 10.000 koronás alapítvány kamatait. Az 
ünnepségen a jutalmazandó személyét kijelölő Than 
tanáron és segédtaaári karán kivül sokan voltak 
jelen az országos egylet részéről, s jelen voltak a 
gyógyszerészettan-hallgatók teljes számmal. Az orszá-
gos egylet elnöke ez alkalommal adta át Tamás  Mi-
hály II. éves hallgatónak Than professzor  kijelölése 
alapján az alapítvány kamatait, mint olyannak a ki 
az alapítvány elnyerésére folyamodott  8 hallgató kö-
zül, kik mird kiválóak, az alapítólevél feltételeinek 
leginkább megfelelt.  Than tanár az egyesület elnö-
kének üdvözlő beszédére többek közt a következőket 
mondotta : „örvendek, mert meggyőződtem és bizo-
nyosságot szereztem róla, hogy a jutalom kétszere-
sen érdemes ember jutalmazására szolgál, a kinek 
kiváló szorgalma és előmenetele mellett olyan nehéz-
ségekkel kellett megküzdenie, a melyek legyőzésére 
valóban igazi euergia és jellemerősség kellett. Örö-
mömre szolgál, hogy ép ily kiváló tulajdonságú em-
bernek sikerült a jutalmat odaítélni." Tamás Mihály 
egyetemi gyógyszerészhallgatónak, ki a helybeli róm. 
kath. főgimnáziumban  végezte tanulmányait és Koncz 
Ármin gyógyszertárában gyakornokoskodott, elért si-
kereihez mi is készseggel gratulálunk. 

Adományok a Muzeum részére. A következő 
sorok közlé?ére kérettünk föl.  Az alapítandó megyei 
muzeum pénz és éremgyüjteményét ujabban a kö-
vetkező adományozók gyarapították. 1. Pilp Gyula 
szentferenczrendi  lelkész 1 drbbal. 2. Ferenczy Gyula 
nyula ny. árvaszéki elnök 1 drbbal. 3 Sántha Albert 
1 drbbal. 4. Fritz László főreáliskolai  tanuló 2 drbbal. 
5. Borik1 cs Milorád főreáliskolai  tanuló 1 drbbal. 6. 
Bekő Bilázs főreáliskolai  tanuló 1 drbbal. Ez ado-
mányokért az udvarhelymegyei muzeum-egyesület 
nevébon köszönetet mondok. Csehély  Adolf  muzeumi 
igazgató. 

A vasárnapi munkaszünet. A vasárnapi munka-
szünet ügyében, különösen a vidéki kereskedők körei-
be, egyre éléukebb mozgalom észlelhető és valóban 
nagy ideje volna már annak, hogy a sok oldalról 
megtámadott Láng féle  rendelet sérelmeinek megvita-
tása és az ügy közmegelégedéssel rendezé-e tárgyá-
ban megtartandó ánkétet a kereskedelmi miniszter 
ígéretéhez képest egybehívja. Közöltük annak idején 
hogy a mult év julius 12-én Budapesten a kereske-
dők országos értekezletet tartottak a Láng féle  ren-
delet sérelmes intézkedéseinek megbeszélése és ezek 
orvoslása czéljából a kereskedelmi miniszterhez kére-
lem intézése végett. Az értekezlet végrehajtó bizott-
ságot szervezett, mely a felterjesztést  el is készítette 
és azt küldöttségileg szándékozott Láng Lajos ke-
reskedelmi miniszternek átnyújtani. Az előzetes pu-
hatolózásoknak azonban a miniszter részéről tett 
azon kijelentés lett az eredménye, hogy rendeletének 
egyetlen pontját sem hajlandó módosítani és a vasár-
napi munkaszüoetnek inkább kitágítására, hogysem 
szűkítésére törekszik E nyilatkozat után a bizottság 
czéltalannak tartotta a kérvény benyújtását és a jobb 
idők bevárását határozta el. Most e tekintben a 
„jobb idők" bekövetkeztek; legalább méltán remél-
hető, hogy bekövetkeztek, mínéifogva  most már a 
végrehajtó-bizottság újból felvette  tevékenységének 
fonalát  és ujabb országos értekezletet  tartott, anuak 
egy memorandumot állapított meg s azt száz tagból 
álló küldöttség nyújtotta át a kereskedelmi minisz-
ternek. 

Az Udvarhelymegyei közkórház forgalma.  A vár-
megyei közkorház mult évi forgalmát  az imént meg-
jelent alispáni jelentés a következőkben ismerteti: 
A közkórházban ápoltatott összesen 1207 beteg, 797 
férfi,  410 nő. Az 1207 beteg közül volt: a légző-
szeivek bántalmával 92 férfi.  40 nő; a vérkeringési 
szervek betegségével 9 férfi,  10 nő; az emésztési 
szervek betegségeivel 55 férfi,  35 nő; a húgyszervek 
bántalmával 24 férfi.  2 nő, az ivarszervek venereas 
betegségeivel 74 férfi  17 nő; az idegrendszer beteg-
ségeivel 39 férfi,  12 nő; bőrbetegségekkel 72 férfi. 
23 nő; a mozgási szervek betegségeivel 22 férfi,  11 
nő ; heveny fertőző  bajokkal 60 férfi  23 nő; idült 
fertőző  betegségekkel 41 férfi,  28 nő; vér betegségek-
kel 2 férfi,  4 nő; az anyagfotgalom  betegségeivel l 
nő; elmebántalmakkal Í7 férfi,  7 nő; egyéb bán-
talommal 6 férfi,  6 nó. Sebészeti bántalmak voltak: 
a fejen  és az arczon 40 férfinál,  16 nőnél; a nyakon 
21 férfinál.  17 nőnél; a mellen és a háton 26 férfi-
nál, 15 nőnél; a hasfalon  és a hasüregben 27 férfi-
nál 11 nőnél; a medenczén, gáton, végbélen 21 férfi-
nál, 6 nőnél; a hugvszerveken 2 férfinál;  a férfi 
ivarszerveken 4 férfinál;  a női ivarszerveken 3 nőnél; 
a végtagokon 115 férfinál  52 nőnél; különféle  sze-
mészeti esetek voltak 30 férfinál,  17 nőnél; külön-
féle  női betegségek voltak 48 esetben; szülészeti eset 
volt 5 Ezek közül elbocsáttatott gyógyultan 577 féifi, 
295 nő; javultan 79 féifi,  49 nő; gyógyulatlanul 26 
férfi  23 nő; meghalt 45 férfi,  20 nő; az évvégével 
a kórházbm ápolás alatt maradt 70 férfi,  23 nő. Az 
ápolási napok száma 34674. Sebészeti, nőgyógyászati 
és szülészeti műtét végeztetett 272 esetben, melyek 
legnagyobbrészt cWoroform  narkózis mellett történ-
tek, mivel nagyobb beavatkozások voltak. Ezeken 
kivül foghúzás  és egyéb kisebb műtét sok esetbea 
eszközöltetett, melyek nem vétettek fel  a műtétek 
sorába. Számos kemény kötés alkalmaztatott törések, 
ficzsmodások,  idült izületi gyuladások stb. bántal-
mak miatt. A betegforgalom  most is állandó emel-
kedést mutat., a mennyiben a mult év 971 betegfel-
vételi  száma 1121-re emelkedett,  tehát  ez évben  is 140 
beteggél  vétetett  több fel,  mint a mult évben, annyira, 
hogy a betegfelvételek  száma 1899. óta megkétsze-
reződött. A kórházi vízvezeték még mindig nem volt 
elkészíthető, mivel a készített tervet az országos 
vízépítési igazgatóság közegészségügyi mérnöki osz-
tálya hiányosnak találván, nem fogadta  el. Egy uj 
terv készítésére, illetve a jelenlegi kiegészítésére a 
magy. kir. fö'dmivelésügyi  minisztérium emiitett 
szakosztálya kéretett fel,  melyet ez év tavaszán hi-
vatalból el is fog  készíteni. Ha ez is elkészül, remél-
hető, hogy már &z év folyamán  kiépíthető lesz, anv-
nyival inkább, mivel a belügyminisztérium a szük-
séges összegek ilyen ezélra való felhasználását  enge-
délyezte. Nagyon kívánatos is. hogy ez a nélkülöz-
hetetlen kellék minél hamarább meglegyen, mivel 
ugy a tisztaság fentartása,  valamint a betegeknek 
egészséges ivóvízzel való ellátása különben alig lehot-
séges. A lefolyt  év alatt a kórház részére sok felsze* 



relési kellék szereztetett be. Nagy mennyiségű fehér-
nemű vásároltatott, melyet a helybeli Rápolty, Csató 
és Kup szövóiparos czég készített, teljes megelége-
dést érdemelve ki minden tekintetben. 22 drb uj sod 
ronybetétes ágy lett beszerezve ugyananyi éjjeli szek-
rénnyel együtt és az ágyakba 22 drb lószőrmatrácz, 
melyet szintén helybeli iparos készített el. A vas-
ágyak elkerülhetetlenül szükségesek voltak, mivel az 
emelkedett létszám miatt az eddigi 120 ágy nem volt 
elég, tekintve, hogy a személyzet 10 drhot igénybe 
vesz a/okból. Jelenleg a kórház nemcsak el van látva 
minden szükHéges kellékkel, hanem mondhatni min-
taszerüleg van felszerelve.  A kórházi kert egész ter-
jedelmében parkká alakíttatott át. Az ösz folyamán 
a még hátralevő terület földmunkája  is elkészült, s 
az 1904. év tavaszán teljesen rendbe hozható. Ezzel 
befejezést  nyer az a nagy munkálat is, melyre sok-
fele  okból olyan nagy szükség volt. Az elől felsorolt 
számadatok mutatják, hogy a kórház még mindig 
rohamoson fejlődik,  hiszen a betegfelvételek  száma 
ez évben is 150-nel szaporodott, a mi azt igazolja, 
hogy mind népszerűbbé válik s a közönség bizalmát 
hova tovább mind nagyobb mértékben képes kiérde-
melni, ami igen természetes a kórház tevékeny igaz 
gató-főorvosának  D*-. Itnreh  Domokosnak és buzgó 
munkatársának Dr. Egyed  Balázsnak az érdeme. Saj-
i os. hogy a vízvezeték ügye folytonos  halasztást 
kell szenvedjen, daczára, hogy a szükséges pénzfede-
zet meg van rá. Ezzel együtt sokféle  átalakítás ja-
vítás s több mindig érezhető hiánynak a pótlása el 
kell miradjon, mivel vagy csak ez építkezéssel kap-
csolatom lehet azokat létesíteni, vagy pedig a víz-
vezeték építése alkalmával megrongálásnak lennének 
kitéve s ezért jelenleg nem volna czélszerü azokra 
költekezni. 

A Székely Dalegylet május hó 1-én d. u. 2 óra-
kor tartja rendes évi közgyűlését a következő tárgy-
sorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 
3. Számvizsgáló biz. jelentése. 4. Tisztújítás. 5. In 
ditván>ok. 

A Gazdasági Egylet választmánya Hollaki  főis-
pán elnöklete mellett ülésezett, melyen a tagokon 
kívül résztvettek Dorner Béla vármegyénkben kül-
dött megbízott és Biró János kir. erdőíelügyelő is. 
Az ülés egyetlen tárgyát a megyei mintalegelók lé-
tesítésének megbeszélése képezte. Behatóbb tanács-
kozás utáu abban állapodtak meg, hogy a megye te-
rületén. a helyi viszonyoknak megfelelő,  legeltetési 
szabásokat létesítenek és e czélból Biró János, 
Hhtky  Miklós és Dorner Béla küldettek ki, azzal a 
megbízatással, bogy Székelyudvarhely város terülotén 
szerezzék be a javításra szoruló legelőkön teendő 
munkálatok adatait. Végül kimondotta a gyűlés az 
állattenyésztési irányra vonatkozólag, hogy az eddifti 
magyar faj  fenntartását  kívánja kultiválni. 

A helyi Ipari- és gazdasági hitelszövetkezet 
üzlethelyiségét Árpád utcza 7 s-zám alól Szent-Imre-
utcza 14. szám (Fekete Benjámin-féle  ujMz) földszinti 
helyiségébe e hó 24-től áthelyezi 

bogarak pedig leforrázhatok  és gödörbe öntve be-
temothetők. A nagy mennviséghen összegyűjtött cse-
rebogarak mesterséges trágyakészitésre használhatók 
olyképpen, bogy a bogarak rothadó tetemhulladéká-
hoz annyi föld,  oltatlan mész és turfahulladék  keve-
rendő, hogy azt az átható kellemetlen szagtól meg-
fosszák. 

Fontos védekezési mód az is, ha a cserebogár-
nak lárváját, tehát a földben  élő pajorokat irtjuk. 
Erre legalkalmasabb idő a földforgatás,  kapálás és 
szántás. Ilyenkor a felszínre  jutó pajorokat agyon 
kell ütni, esetleg az eke után járó olcsó napszámos-
sal felszedetni.  A hol kevés a pajor, ott ' 0 -20 
darabjáért 2, 4, 6 fillért,  a hol több, ott 100 - 200 
darabjáért 10-12 fillért,  sőt többet is fizethetünk. 
A pajorok sziutén értékesíthetők. Kisebb mennyisé-
get a baromfival  etethetünk meg, nagyobbat pedig 
trágyakészitésre használhatunk. 

Szerkesztői üzenetek. 
T. 0. Közölhetetleo. 
É—ő H A milliók és  Udvarhelymegye czikket szerkesz-

tőnk irta. Köszönjük. Jutalmunkat felszólalásunk  eredményében 
találjuk meg. 

Vőlegény. Küldje be az eljegyzési kártyát, ugy közöljük. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
Telefon  mAra: 14. 

Sz. 145—1904. vh. 

Árverési Mrietmém. 

Közgazdaság. 
— Cserebogarak irtása — 

Székelyudvarhely, ápril. 23 
A íöldmivelésügyi miniszter — tekintettel arra 

a nagymérvű kárra, melyet részint a cserebogár-
pajor. részint maga a cserebogár okozni szokott — 
a cserebogaraknak, különösen a rajzási években való 
rendszeres irtása iránt a törvényhatóságokhoz újból 
körrendeletet bocsátott ki, melyben ezeket a mező-
redőrségról szóló 1894. XII. t.-cz. idevonatkozó ren-
delkezéseinek pouto3 végrehajtására utasítja 

A cserebogár, melynek lárváját a mogyar nép 
pajor, csimasz vagy pata néven ismeri, országos csa-
pás számba megy s minthogy kifejlődéséhez  hazánk-
ban három év szükséges, azért a cserebogár nálunl-
csak minden harmadik évben szokott nagy tömegbea 
megjelenni. A legközelebbi cserebogaras év 1905 ben. 
pgyes vidékeken pedig már a folyó  évben lesz, tehát 
a védekezésnek is csak ugy várható a sikere, ha a 
védekezést nemcsak a rajzási évben, de már azt meg-
előzőleg is kellő erélylyel folytatjuk 

Az irtás legegyszerüb módja a cserebogarak 
összeszedése és elpusztítása. A szedést a bogarak 
első megjelenésekor kell megkezdeni, hogy a peték 
lerakása előtt elpusztíthatok legyenek. A csereboga-
rak reggelenként, borús időben pedig nappal is, ösz-
szegémberedve vagy halált színlelve ülnek a fákon  s 
akkor könnyen lerázhatok. Szedésnél nagy gondot 
kell fordítani  a magánosan vagy az ültetvények szé-
lén álló fákra,  melyeket a cserebogár különös elő 
szeretettel keres föl  A szedőmunkásokat lehet a bo-
garak mennyiségéhez (l kg. körülbelül 1060 darab 
cserebogár) képest fizetni  és igy a szedfik  jobban 
igyekeznek, de a fakimélés  szempontjából czélszerübb 
kellő felügyelet  mellett napszámosokat alkalmazni 
és akkor a méregetés-:el járó időt is megtakarítjuk 
Az összegyűjtött bogarakat kemény talajon agyon 
lehet tipo.ni és ÖBSzegyömöszölni, a kádba szedett 

A székelyudvarhelyi kir. bírósági végrehajtó 
közhírré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. járás-
bíróságnak V 39/2. 1904. polg. számú végzése által 
Székelyudvarhely Dr. Götgényi Károlynak, képviselve 
Dr. Soó Rezső ügyvéd által, oroszhegy község ellen 
képviselve, községi bíró Bálint Imre által, 223 kor. 
8 fill.  tökéből hátra maradott 20 korona s járulékai 
iránti ügyben, alperescél Oroszhegy községben, 
összesen 1150 koronára bicsült következő javai, u. 
m.: Egy vertheim szekrény Oroszhegy község czim-
mel ellátva, rgy 4 kerekű vizi puska hozzávaló 
gummicsövekkel, egy két kerekű vizi puska, hozzá-
való gummicsövekkel ezen ingók Oroszhegy községben 
a községházánál 1904. májuss hó 7-én délelőtt 9 óra-
kor nyilvános árverésen el fognak  adatni, melynél az 
egyes javak vételáron azonnal fizetendők,  esetleg a 
becsáron alul is a többet Ígérőknek el fognak  adatni. 

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

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Székelyudvarhelyt, 1903. április hó 17-én. 

K i r ó N á n d o r , 

nára becsült következő javai, u. m.: Egyszáz drb 
kikészítésre alkalmas kecske-bőr (czáp) és egy sváj-
czer borjúzó tehén. Ezen ingók Székely udvarhelyen, 
alperesek, Zakariás Antal és neje Tályán Ilona há-
zánál 1904. május hó 2-án délelőtt 9 órakor nyilvá-
nos árverésen el fognak  adatni, melynél az egyes 
javak vételáron azonnal fizetendők,  esetleg a becs-
áron alul is a többet Ígérőknek el fognak  adatni. 

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

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz. udvarhelyit, 1904. április hó 15-én. 

Biró Sándor, 
kir. birósági végrehajtó. * 

Sz<im 469—904 tkvi. 

A székelyudvarhelyi kir. törvényszék mint tlkvi 
hatóság közhíré teszi, hogy Szeles Dénes végrehaj-
tatónak Czikmántori Anna végrehajtást szenvedő 
elleni 54 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyében előbb végrehajtást szenvedőnek, jelen-
leg Fekete Beniamin és neje Máthíffy  Borbálának 
a székelyudvarhelyi 1001 sz. tjkvben A+ 158/4 hely-
rajzi sz. ingatlanára 1440 kor. az A-I- 1266 helyrajzi 
sz. ingatlanára 65 kor. jelenleg Daróczi Miklós és 
neje Czikmátori Juliánnának az 1612 sz. tjkvben 
A+ 3921 a'2, 3921/b helyrajzi sz. ingat'anára 21 
kor. az A+ 3910/4 helyrajzi szám alatti ingatlanára 
2 kor. előbb végrehajtást szenvedőnek jelenleg Fekete 
Benjámin és neje Matheffy  Borbálának és a társtu-
lajdonos Ötvös Balázs és neje Czikmántori Ágne>nek 
az 1004 sz. tjkvben A+ 158/5 helyrajzi számú in-
gatlanra 5 kor. kikiáltási árban ez»nnel megállapí-
tott kikiáltási árban az árverést elreldelte és hogy 
fennebb  megjelölt ingatlanok a/. 1904. évi ápril 26-ik 
napján délelőtt 9 órakor a királvi törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóságnál megtartandó nyilvános árve-
résen a ' megállapított kikiáltási áron alul is ela-
datni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Sz.-udvarhelyit, 1904 január 28 án 

Mihftly, 
kir. tszéki egyes biró. 

A XIV. sorsjátékhoz 

Sz.-274—1904. vgh. 

Árverési hirdetmény. 
A sz-udvarhelyi kir. birósági végrehajtó köz-

hírré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. járásbíró-
ságnak V. 51/2. 1904. polg sz. végzése által székely-
udvarhelyi Zílogkölcsön-intézet és betéti pénztárnak, 
képviselve Gyarmathy Ferencz ügvvéd által, székely-
udvarhelyi Zakariás Antal és neje Tályán Ilona ellen 
280 korona tőke és ennek járulékai iránti ügyben 
alpereseknél Székelyudvarhelyen, összesen 660 koro-

Osztálysorsjegyek 
Manheim Józsefnél 

a magyar kir. dohánynagytözsdében kaphatók. 

ELADÓ KŐHÁZ 
A Bálint-utcza sarKán le\fő, egy M 
üzlethelyiségből, h szoba, Konyha 
és melUHépületcHbó'l álló Kőház 
szabadKézböl eladó. IrteKezhetni 

a tulajdonossal. 
A teleK nagysága 315 • 31. 

A Kőbányai 

£lso jVíajyar HfezVítiy  Sörfőzde 
^ f ő r a k t á r a  ^ 

a legjobb minőségű kőbánjai söröket, n. m. Marczhisi Udvari álál'iheni és 
kétszeres Mát-czinsi 7» és '/t hektoliteres hordókban, úgyszintén naponkint 
frissen  és tisztán töltött palaczkokbau előnyös ár s pontos kiszolgálás mellett 

t í z l e iünkben kapható naponta friss  töltésű, j é g b e h ű t ö t t : 
1 palaezk Márcziusl sör 3 6 fill.,  1 palac/.k Maláta sör 4 0 fillér 

a házhoz szállítva. 
A palaczkokat darabonként 20 fillér  letét mellett kölcsönadjuk. — A n. é. közönség szives 

megrendeléseit várva, maradunk kiváló tisztelettel 

Ajánlja 
R ö s l e r é s G á b o r 

tlsö jüíagyar Részvény Sörfőzde főraKtára. 

K ő b á n y a i s ö r ! 



Olcsó pénzt 
jelzálogra 

a segesvári JpartaKarcH 
is  E l ő l e g e z n i e g y l e t t ő l 

közvetít 

SIEGMUND JÓZSEF 
borkereskedő Székeiyudvarhelyt 

NŐ kalapokat elegánsan készít és átalakit 
N a g y R o z a 

Vár-utcza 1 Becsuk D. Fia könyvnyomda 
mellett 

HONI IPAR 
Segesvári szőttes ww v n m o s u r 

gyárából, 

Segesvári gyapjú és Hantgarn 
hí ö v e t 

Adleff  Z és Társa urak gyárából 
nagy választékban, igen olcsó 

árban kapható 
Adleff  Frigyes 

czégnél 
S E G E S V A R T -

Vidéki rendelményeket utánvét mellett pontosan 
te'jesit. 20 kor. vásárláson felül  béi mentve küldi. 

Minta gyűjteménnyel szívesen 
szolgálok 

I Adler L. Jakab ̂ Testvére I 
B a n k b e t é t ! T á r . s a sú j j 

= B R A S S Ó = | 

átvétele előnyös kamatozásra. 
Felmondás nincs I 

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

bank Budapest. 
t Z L E T K Ö R E : 

VáltóH leszámítolása %töS2?ö"bb k a m a t , á b 

TaHar«H-betít?H 
IrÜHPaPÍrOH vétele és eladása napi árfolyamon. 
TXveAn'i  t«/i»hi*$e<ilr a budapesti vagy külföldi 
JOZSQíl megoizasoii tőzsdéken a legelőnyösebben 

és legpontosabban teljesíttetnek. Felvilágosítást 
díjtalanul adunk. 

Sorsjegyen e l a d & s a ' legelőnyösebb feltételek  mellett 
Vikii*aH CA«>CÍ0HU0V é s egyéb kisorsolt értékpapi-AinUZOU sorsjegye^ rok legolcsóbb elszámolása 

(esedékesség előtt ls I) 
5zelVítiyeH díjmentes beváltása. 

Külföldi pénznemen 
UtaWányoK *s h i t e l l e V e l e H ^ u 8 ^ ^ 1 ^ : 

rentull placzra. 
C|»lAHAV adása értékpapírokra, az árfolyamhoz 
QIQItgtty viszonyítva. Mérsékelt kamat. 
jyérVényeH eladása minden húzáshoz. 
t>i->t«rit$FAl/ átvétele értékpapírok klsorsolásából J)lil0>llo5öl\ eredő árfolyamveszteség  ellen. 

Osztálysorsjegyeli eladása eredeti árák mellett. 

I 

EREDETI an90' és franczia 
fekete  és szines nöi ruhakelmében 

taVaszi idenyre dus VálaszteKotti e r e z e t t , ügy flVálíati izleses 

nöi 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 figyelmet, 
hogy mielőtt bevásárlását megtenné, szíveskedjék ujdonságaimot megtekinteni 

— — — — — — Szíves pártfogást  kér uiély tisztelettel — 

BARCSAY  KÁROLY  é s f f f l d i v a t á r u h á z a 
S Z É K E f A T l D V A B H E L Y . 

a 101)000 kor. főny.  a 74366. sz. sorsj -re 
a 100 000 „ „ 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 
a 70.000 „ „ a 81161. „ 
a 70.000 „ „ a 5496. „ 
a 60.0' íO „ „ a 51 613. „ 
a 60.000 „ „ a 76347 „ 
a 50.000 „ „ a 4036 „ 

V, 

Kiváló szerencse Töröknél ! 
I ^ e l ü l n i l l l h a t a t l a n u l kedvez főánidánkuak  a szerencse. Rövid idő alatt 

1 15 millió korona nyereméuyuél többet űzettünk 
nagyrabeesült vevőinknek ; csak a legutóbbi időben 

a l ^ n a ^ y o b b n y e r e m é n y t ; é s p e d i g ? : 
a 6 0 5 , 0 0 0 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre, 

sorsi -re 

és ezeken kivül még egyéb sok nagy nyereményt. 
Ajánljuk ennélfogva,  hogy a világ legesélydusabb sorsjátékában vegven részt. A most következő magy. kir. szabadal-

mazott 14 osztályPor«iátékban újból 

1 1 0 . 0 0 0 Norsjegyr? 55*000 péniny'Teraíny 
jut és összesen egy hatalmas összeget 

1 4 millió 4 5 9 . 0 0 0 koronát 
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt. 
A leg n a g y o b b n y e r e m é n y a l e g s z e r e n c s é s e b b e s e t b e n 

Hitiinö minőségű és legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PORTLAND CEMENTGYÁR 
Brassóban S z ^ C l y t t l l l a V h í l y t t Kapfaaiá j{5s!C? éS CábOf uraKuái. 

DIVATOS MOSOKELMÉK 


