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A majdnem másfél  évig tartott obstrukezió 
nemcsak megbéuitotta a magyar közélet mun-
kásságát, de a maga érdekes és sokszor igazán 
drámai fordulataival  le is foglalta  minden figyel-
mét és érdeklődését. A politikusok aggódó tü-
relemmel várták, hogy mikor fog  egyszer elkövet-
kezni a kétségbeejtően bonyolult helyzetből való 
kibontakozás pillanata ? A nemzet nagy többsége 
pedig kétség és remépy, bizalom és féltő  aggo-
dalom között hánykódva, leste, hogy miként fog 
eldőlni az a harcz, a melynek oly nemes és 
juta!mázó czélja volt kitűzve abban a követe-
lesben, hogy a magyar nyelv s a magyar nem-
zeti érzés jogai a hadsereg keretén belül is 
diadalmoskodjanak ? A mig e nagy küzdelem 
tartott, senkinek sem volt ideje és érkezése, 
figyelemmel  kisérni vagy éppen számba venni, 
hogy mint szaporodnak jelenségei egyre jobban 
annak a nagy társadalmi betegségnek, a mely 
a szocziáldemokráczia nevezete alatt külföldről 
hozatott ugyan hozzánk idegen és nem magyar 
érzésű emberektől, de a melynek indítékai és 
tápláló anyaga — fájdalom  — bőségeseu meg-
voltak társadalmi és gazdasági viszonyainkban 
egyaránt. 

Nyomorúságos gazdasági helyzetünk jellem-
zésére két ellentétes jelenséget ragadunk ki az 
események forgatagából:  a munkanélküliek foly-
ton növekvő tömegét, s ezzel szemben a mun-
kából kiállók, a Sztrájkolóknak mind nagyobb 
és szélesebb körre terjeszkedő raját. Ezt az el-
lentétet pedig nem azért élezzük ki, mintha 
csodálatosnak tartanánk, hiszen tapasztalás sze-
rint nemcsak a pangásnak, hanem a lendületnek 
is elmaradhatlan kísérője szokott lenni a sztrájk. 

Amennyire a kérdés lényegébe lehet hatolni, 
megállapíthatjuk, hogy a sztrájk — feltéve, 
hogy inditó okai egyébként helytállók, - ha 
jogosult is lehet gazdasági lendület idején, fel-
tétlenül jogosulatlan pangó gazdasági viszonyok 
közepett. Nem szólva a humanitárius követelé-
sekről, melyeknek jogosságát senki sem kifogá-
solhatja, kétségtelen, hogy fejlődésben  lévő gaz-
dasági életünk nem birja el a nyugati iparüző 
államok magas munkabéreit s egyéb, hasonlóan 
felcsigázott  munkafeltételeit.  Ezzel szemben áll 
munkásaink merev felfogása,  mely szerint a mun-
kaérték szerves kiegészítője lévén a termeivény-
nek, kell, hogy ehhez képest alakuljon az ár is. 
Hivatkoznak tehát Angliára, vagy Francziaor-
szágra azzal, hogy ha ott a munkás pl 6 ko-
ronát keres valamely munka végzéseért, miért 
ne keressenek ők ugyanazon esetben ugyanannyit ? 

Ez elvont okoskodásnak talán igaz, de a 
gyakorlatban egész másként alakul a helyzet. 
Abszolút munkaérték nincs. Ingadozik a keres-
let és kinálat arányában. Ugyanis a termelvéuyt 
magát csak passzív értéknek tekinthetjük, mely 
aktív értékké akkor válik, ha a termelő már 
eladta Minél kevesebb erőfeszítéssel  megy végbe 
ez a folyamat,  vagyis az értékesítés, aunál köny-
nyebben támad munkaalkalom, ami viszont a 

munkabérek emelkedését fogja  előidézni. Abban 
a perezben, midőn az értékesítés bármely oknál 
fogva  — tehát pl. magas muukabérek folytán 
nehézségekkel járna, nyomban kevesbedik a mun-
kaalkalom is, ami természetszerűen a bérek 
csökkenését is maga után vonja Épen ezért té-
vedés a nemzetközi áramlatnak azt az irányza-
tot tulajdonítani, hogy azok a munkabérek uni-
fikálására  vezethetnek Ezeknek az áramlatokuak 
inkább eszmei, semmint fix  értékben megállapít-
ható tartalmuk van s ebből magyarázható a mi 
munkásainknak a tévedése is, midőn a pozitív 
életviszonyok tekintetbevétele nélkül a nyugati 
állapotokat egyszerűen kopizálni törekszenek 

A sztrájkot nemcsak a társadalmi ellenté-
teket élesítik ki, nem csupán gazdasági válsá-
gokra vezethetnek, hanem kormányzati kompli-
kácziókat is idézhetnek elő, melyek igy az ál-
lamélet egész vonalán éreztetik káros hatásukat 
A legkevesebb tehát, melyet a polgárok az 
államtól várhatnak, az, hogy az ilyen rázkódá-
soknak intézményes biztosítékkal vétessék eleje. 
Való igaz, hogy az érdekelleutétek között na-
gyon nehéz meghúzni a határvonalat, mert hi-
szen a sztrájkok oka egyrészt nagyou változó, 
másrészt a támasztott követelések tekintetében 
sem lehet minden kétséget kizáró, összehasonlitó 
mértéket találni, vagy felállítani  Ezek úgyszól-
ván esetről-esetre a viszonyok szabják meg. En-
fiek  daczára három csoportba oszthatjuk a sztráj-
kok okait; midőn t. i magasabb bérkövetelés, 
kevesebb muukaidő megállapítása és hamanitárius 
jellegű kívánságok idézik elő a sztrájkot. Az 
már most a lényeges kérdés, hogy meg lehet-e 
jogérvényesen állapítani, vajon jogosult vagy 
jogosulatlan-e a kitört sztrájk ? Törvényeink 
erre alapot nem szolgáltatnak Az ipartörvény 
162—164. §-ai csak elmosódó és a gyakorlat-
ban nem érvényesülő intézkedéseket tartalmaz-
nak s a Btk. 177. §-a is csupán a felbujtás 
tekintetében rendelkezik Ezzel ellentétben a 
Millerand-féle  sztrájktörvény azon az alapelven 
épült fel,  hogy egyáltalán jogosult vagy jogosu-
latlan sztrájk forog-e  szóban s rendelkezé ei ehez 
képest alkalmazkodnak. 

Ezen ügy rendezésénél az okok mélyére 
kell hatni s üdvös eredmény csakis akkor vár-
ható, ha a rendezésénél egyformán  szem előtt 
tartja a törvényhozás ugy a munkaadók, mint 
a munkások jogos érdekeit Czéltudatos szocziál-
politikát kell kezdeméuyezni s ezért első sorban 
az általános intézkedések tekintetében van szük-
ség erőteljes kezdeményezésre. 

Kétségtelen, hogy elég sok nálunk az olyan 
pari vállalkozó és munkaadó, kik a töke és szak-
értelem nélkül, másoknak potomárou kihasznált 
szellemi és testi munkája árán igyekeznek meg-
élni és gazdagodni. Ezeket nem sajnáljuk. Olyan 
hajóra szállottak, a melyet a maguk erejével 
nem bírnak kormányozni. Vagy elsülyednek, vagy 
átadják a kormányt a legénységnek és vezetői-
nek s maguk megelégszenek az őket megillető 
csekélyebb haszonnal. Csak az a baj, hogy a 
sztrájk romboló szelleme nem válogatós. Szen-

vednek tőle a jók is, a szakképzettek, a munká-
saikat méltányolok. Mert a munkások szolidári-
sak és ezzel szemben összefognak  a munkaadók 
is. Tohát emészti egymást a munka, a tőke és 
a szakértelem a jó é* rossz műhelyben egyaránt. 

Bizony ez nem a boldogulás utja. Ez nem 
az az ut, a mely a nagy alkotásokhoz vezet. Ez 
nem az a szellem, a melynek vonzó ereje a ma-
gyar fölmives-munkást  és keresetre szorult ér-
telmiséget az ipari pályára vezeti. Csak arra jó, 
hogy ipari vállatai életünk gyöngeségeit, visszás-
ságait hozza a fölszinre  s több alkalmunk le-
gyen a magyar iparos-világ kelletleukedéseiben, 
mint sem hasznos alkotásaiban gyönyörködni. 

Ma már Magyarországon minden iparág 
munkásai keresztülvitték a sztrájkot és igen sok 
ixifztenczia  adta meg az árát és bebizonyult az, 
hogy az országban mindennek jó lenne, csak 
éppen önálló iparosnak nem. Ezt nyomja az 
adó, az üzletkörébe eső gyárosok kártelje, nyomja 
az alkalmazottak sztrájkja, és a bizonytalanság 
érzete, mely tőkéje daczára jövőjét fenyegeti.  — 

Jellemző, hogy a sztrájk már az állami 
alkalmazottakat sem kerüli ki, mire példa az 
imént véget ért vasutas-sztrájk. Jóllehet, hogy 
az állami alkalmazott nem magánvállalkozóval 
áll szeml cn, a kinek ultimátumokat szabhat, 
hanem esküt tett közhivatalnok, a ki kötelessé-
gét teljesíteni tartozik, a mig az alól szabály-
szerűen föl  nem mentik. 

A vasút nem a vasutasoké, nem a kormá-
nyé, hanem az államé Azzal rendelkeznie csak 
annak van joga. a kit az államhatalom erre 
deszignál. 

A ki esküvel fogadott  kötelességét meg-
szegi, a ki a rábízott feladatot  nem teljesiti, a 
ki otthagyja engedély nélkül a posztot, a hová 
a kötelesség állította s a ki az állam tulajdoná-
val, tehát idegen tulajdonnal önkényüleg rendel-
kezik jogtalanságot, büntetendő cselekményt kö-
vet el. 

A kormány szolidárás abban a felfogásban, 
hogy fizetésrendezés  dolgában elment a lehető 
legvégső határig. Különösen a vasutasok fizetés-
rende/ésére nézve a Ház nyilt ülésében konsta-
táltatok az a tény, hogy az ő fizetésük  az ösz-
szes katagóriákban kedvezőbb, mint az állam-
tisztviselőké. A Ház hangulata is, a mennyire 
konstatálható volt, az, hogy a vasutasok fizetés-
rendezése nem nyújt okot a sztrájkra. Arra 
nézve is alig van eltérés, hogy az eszköz, a 
melyhez a vasutasok folyamodtak,  jogtalan, mesz-
sze tul megy az önsegély legtágabbra vont ha-
tárán 

Hát bizony, mondjuk, ezek nagyon elszomo-
rító dolgok és aligha az országot végromlásba 
nem döntik. A szocziális bomlással szemben erős 
kötelességek borulnak a magyar értelmiségre, 
mivel a köztudatba bele kell vinni, hogy először 
vagyunk magyarok, s csak azután vasutasok, sza-
bók és lakatosok. 

A helyes ut az általános jólétemelés, a 
produkezió és a fogyasztás  feltételeinek  a ked-
vezőbbé tétele, hogy az állami tisztviselő, me-



gyei tisztviselő, vasutas, postás, lakatos és szabó 
megkapja a jussát azáltal, hogy mindenki meg-
kapja, a jólét általános emelésével. Legyen na-
gyobb a közgazdasági forgalom  és haszon, gya-
rapodjanak az által az állam bevételei és jusson 
igy abba a helyzetbe, hogy alkalmazottjait job-
ban fizethesse.  Ez nem fizetésrendezési  akczió 
volna, hanem közgazdasági politika. Nem parti-
kularizmus, hanem társadalmi politika. Ez hasz-
nálna mindenkinek és nem fájna  senkinek Gaz-
dag ország tartaná jólétben alkalmazottjait és 
munkásait. így azonban szegény ország bőréből 
szijat hasítanak minden oldalról. Az oiszág 
megmozdult, itt gyorsan kell cselekedni. 

Belföld. 
— A rend helyreállítása. — 

Budapest, áprii. 29. 

A történelem fel  fogja  jegyezni, hogy a meg-
döbbentő arányú és horderejű vasúti munkabeszün-
tetés leküzdésében Magyarország akkori kormánya a 
helyzetnek és feladatának  magaslatán állott az egész 
vonalon. A kormánynak minden egyes intézkedése 
czéltudatos és megfontolt  volt mindvégig. 

Erélyes és helyes intézkedéseinek koronája pe-
dig a képviselőház elnapolása volt. A törvények 
uralma, a rend, a nyugalom helyreállításának egy 
akadályát hárította el lisza István gróf,  a mikor a 
Házat elnapolta, illetőleg a felségnek  javaslatot tett 
az ülésszak berekesztésére. 

Szinte képtelenségnek látszik. És mégis igaz. 
A képviselőház csak hátráltatta volna a nyugalom 
és a rend helyreállítását. Mert sajnálatosképen a 
magyar képviselőházban akadtak férfiak  és akadtak 
frakcziók,  melyek személyes ádáz gyülöletük czéljaira 
használták ki a sajnálatos munkabeszüntetést. A mi-
niszterelnök meg is mondta leleplezetlenül, hogy a 
Ház elnapolását szükségessé tette annak megakadá-
lyozása, nehogy izgató beszédek a megtérőket eltán-
torítsák. 

Csodálatos, minő eleven ösztönnel, minő gyor-
sasággal találták meg egymást itt is a szövetsége 
sek 1 Alighogy a munkabeszüntetése bekövetkezett, 
máris egy táborban voltak mindazok, a kik a Tisza-
kormány elleni obstrukcziót Dyiltan csinálták és 
burkolva támogatták. Tehát a Szederkényi  Nándor 
csoportja, Barha Miklós és társai, továbbá a nép-
pártnak Bakovszky  István által vezetett töredéke. 

A kormány azonban e jó urak ellenére megcsi-
nálta a rendet. Presztízse hatalmasan megnövekedett 
az ország előtt Jogos önérzettel, a jól teljesített 
kötelesség érzetével fogja  elfoglalni  székeit a jövő 
hét végére összehívandó parlamentben 

Az ország nyugalma, a rend minden barátja 
előtt pedig barátságos látvány lesz kétségbeesett 
erőlködés azon, hogy a lefolyt,  de időközben szinte 
faledésbe  ment eseményeket kihasználja. Mert az 
bizonyos, hogy meg fognak  vele próbálkozui. Ko-
mikusan fog  festeni  a mü tombolásnak minden 
időt mult kísérlete. Minél erősebb lesz azouban az 
orkán, annál erősebben fog  szólni a mellett, hogy a 
kormány megerősödött és ez fáj  olyan módfelett  ab-
ban a szögletben. 

A király  Ugrón  Jánosnak.  Mint illetékes 
helyről értesülünk, U g r ó n János országgyűlési 
képviselőnek, Udvarhely megye volt alispánjának 
fegyelmi  ügyében hozott Il-od fokú  határozat 
joghatályát, Ő felsége  kegyelemből megszüntetni 
méltóztatott. Ugrón Jánost Udvarhely megye 
közönsége 1892-ben választotta meg egyhangúlag, 
nagy lelkesedéssel a megye alispánjává, a mely 
tisztséget 1897. évig viselte, amidőn egyenes 
modoráért, jó lelkéért, no meg azért is, hogy 
politikai elveit egyáltalán nem volt hajlandó 
feladni  — menni kéuyszeritették. Lényegtelen, 
kis hibák voltak azok az okok, amelyekért 
Ugrón ellen a fegyelmit  elrendelték, s az csakis 
az akkori áldatlan politikai viszonyoknak tudható 
be, melyek a megye nyugalmát fenekestől  fel-
fordították,  noha állítólag az igazi ok az volt, 
hogy olyan volt Ugrón, mint az egyszeri, Mikszáth 
által valahol megrajzolt ember, aki nagy termeté-
vel, amidőn valahová belépett, mindenütt meg-

ütötte magát az ajtó gerendájában, a csillárok-
ban és igen kellemetlen volt a háziasszonynak, 
mert felágaskodás  nélkül látta meg a magas 
helyeken letelepedett port, almáriomok, polczok 
tetején. Ugrón fegyelmi  ügyében I-ső fokulag 
a Kis-Küküllő vármegyéből delegált fegyelmi 
bizottság Ítélkezett, amely bizottság őt pénz-
bírságra ítélte. Azonban az Ugrón János 
képzelt bűnéért ez akkor nem volt, nem lehetett 
elég, s igy történt, hogy a miniszter Il-od 
fokban  hivatalvesztésre Ítélte. Az ítélet- tul-
szigoru volta talán Ugrón akkori ellenségeit is 
meglepte, s megyeszerte visszatetszést szült, 
mivel ő (Ugrón) rövid ideig tartó hivataloskodása 
alatt teljesen megnyerte tisztviselő társainak 
önzetlen becsülését, tiszteletét, a nagyközönség 
szimpátiáját, fidélis,  nyájas, bonmot modorával. 
Alispánsága alatt sem basáskodott, inkább 
szerény volt, mint parancsoló, azonban keményen 
tartotta a gyeplőt. Résztvett a megyei élet 
minden mozzanatában, s abban vezérszerepet vitt. 
Amidőn menni kényszeritették állásáról, amelyet 
öt éven keresztül olyan pontosan, részrehajlás 
nélkül viselt, egykedvüleg, mosolyogva tette 
meg azt, mert tiszta lelkiismerettel tette. 
Tisztában volt azzal a megye minden embere, 
hogy mik voltak azok az okok s mindenki 
zsibbadó nehézséggel fogadta  távozását, noha 
tisztában volt azzal is mindenki, h )gy bár most 
ott hagyja is fényes  állását, mert ugy kívánja 
a politikai atmoszféra,  de a fiatal,  tetterős 
embernek ezzel nincs befejezve  karrierje. A 
jövő ezt be is igazolta. Udvarhely megye udvar-
helyi járása, most négy éve a Tibád Antal 
halálával megüresedett mandátummal tisztelte 
meg, a mi ekkor már könnyen ment, mert 
időközben megtörtént a nagy fúzió,  melynek 
nyomán megszületett e megyében is a nagy 
isten-béke. Azonban Ugrón János a rajta esett 
sérelemért a teljes satiszfakczióját  csak most 
kapta meg, amidőn Ő felsége,  — Tisza belügy-
miniszter ajánlatára, ki az ügy aktáit személyesen 
bírálta felül,  s kegyelemre ajánlotta, — a másod-
fokú  határozat jogha'ályái megszüntette. A hír 
bizonyára mindenfelé  örömet kelt, mivel Ugrón 
János ezen prémiuma azt jelenti, hogy az 
igazság, igazság marad örökre 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, április 29. 

Az utóbbi napokban minden esemény hát-
térbe szorult a vasutasok sztrájkja miatt, mely-
hez hasonló még nem történt Magyarországon 
Igaz, hogy a mindennapi élet számos megszokott 
apró kényelmén, nemkülönben fontos  szükségle-
tén ütött rést a mozgalom, a mik mindenki 
számára érezhetővé tették, hogy egy ily testü-
let, a melynek fontos  és szabatos munkája oly 
elsőrendű fontosságú,  beszüntette a munkát. A vi-
déki városok jóformán  tejesen elvoltak zárva a 
\ilágtól, de egészben véve állt ez magára az 
országra nézve. A főváros,  a mely hatalmas 
kiterjedésénél tova az őt környező vidékből táp-
lálkozik, ki volt annak téve, hogy elapadnak az 
élelmező csatornák. Hasonlóképen megérezte ezt 
a másik ország fővárosa  Bécs is, a mely l'őleg 
Magyarországról táplálja lakosságát. Ott a sztrájk 
hirtelen nagymérvű drágaságot idézett elő 

Nem szólhatunk eleget a kereskedelmet ért 
károkról Ezek milliókra mennek. Ha valaha, 
ugy ezúttal bebizouyult, hogy a vasutak mily 
elsőrendű tényezői, mondhatni életfeltétele  a czi-
vilizácziónak, a kereskedelemnek. 

Végeredményben pedig kinek tettek az im-
már elmúlt sztrájkkal a vasutasok jó szolgálatot ? 
Csak annak az irányzatnak, a tmely óhajtva les 
minden alkalmat, a mely üi ügyet nyújt a köz-
szabadság megnyirbálására S erre megint jó 
példa az elmúlt esztendő, a hol nem egyszer 
lehetett a gyűlöletes titkos kéz provokáczióját 
látni, a mely a zavarok szitásával akarta elő-
idézni a jogosság színezetét az erőteljes és szu-

ronyokra támaszkodó beavatkozásoknak. Jelen 
esetben is felmerülhet  illetékes helyen az óhaj, 
a mely a katonai szervezetet kívánatosnak tar-
taná a vasutasoknál, nehogy az ehhez hasonló 
esetek előforduljanak.  S látszólag a czélszerüség 
még igazat adhatna nekik. Holott ugyanegy esz-
közzel más-más czél felé  törekedne a rend ba-
rátja s abszolitizmus eszköze. 

Nehéz megpróbáltatásban részesiti a gond-
viselés az utóbbi években az ország népét. Kosz 
termés, gazdasági és ipari elet terén pangás, 
növekvő elégületlenség minden társadalmi osz-
tályban, hanyatlás a politikai erkölcsök terén, 
kivándorlás és elnéptelenedés a felvidéken  s egy 
súlyos és nehéz esztendő, a mely sokakat kiáb-
rándított abból a hitből a mely az ország fun-
damentumának erősségében és megbízhatóságában 
gyökeredzett. Sok tanulság, sok tapasztalás ke-
rült belőle felszínre. 

* 

Az országgyűlést királyi kézirattal bizony-
talan időre elnapolták. Ez bizonyára nem azért 
történt, hogy az alkotmáuyos életet kisebbítsék, 
hanem hogy a jog követelményeit, a jogállam 
megnyilatkozásait erősítsék. 

Az ellenzék ugyanis jónak találta, hogy a 
sztrájkbizottság tagjaihoz való vonatkozásait 
fenntartsa;  folytonos  beleavatkozásának illúzió-
kat s rettenetes önámitásokat kellett keltenie a 
sztrájkmozgalom vezetőiben és ezzel megakadá-
lyozta, vagy legalább is késleltette a rendes 
vasúti forgalomnak  az egész ország által kivánt 
újból való felvételét. 

Nem volt tehát szabad egy perczet sem 
veszteni, hogy az ország nagy érdekeinek, me-
lyek nagyságának éppen veszélyeztetésük idő-
pontjában minden egyes polgár világos tudatára 
jutott, eleget tegyenek s ezért rögtön be kellett 
tömni a félrevezetett  vasúti személyzet makacs-
ságának tápláló forrását. 

Ez is történt, semmi több és semmi más. 
És az üdvös eredmény be is követkevett, mert 
a magyar államvasutak minden vonaláu ismét 
megindult a forgalom.  Kiderült tehát, mily helye-
sen Ítélte meg Tisza István gróf  a helyzetet, 
mert az egyetlen erősítő gyógyszernek a kormány 
czéltudatos erélyét tartotta. A kormány akczió-
jának elvi fontossága  persze mélyebben fekvő; 
fel  kell ébreszteni a törvényesség iránti érzéket, 
melyet éveken át éppen a parlamenti pártok el-
altattak; meg kell mutatni a nemzetnek, hogy 
ebben az országban jog és törvény uralkodik, 
nem pedig a pártok önkénye; meg kellett mu-
tatni a külföldnek,  hogy reábízhatja magá- a 
magyar kormány erejére és belátására, mely pon-
tosan ismeri Magyarország állását a nemzetközi 
kötelékben. 

Minden kicsinyes tekintetet félre  toltak im-
már, hogy egész terjedelemben teljesíteni lehes-
sen az állam nagy politikai és erkölcsi felada-
tát. Es meg van immár a remény, hogy kicsi-
uyes zavarok, főleg  oly frivol  természetűek, a 
milyenek nálunk éveken át érvényesülhettek, 
többé nem lesznek képesek a kormányt és a 
parlamentet visszatartani a feladat  teljesítésétől. 
Mihelyest reformálták  a vasúti szolgálatot, re-
mélyük reformálni  fogják  a parlamenti rendet is, 
hogy a nemzet félelemtől,  ujabb frivol  veszélyez-
tetésektől menten nyugodtan és munkára edzet-
ten tehesse meg a fejlődés  útját. 

* 

A politikai helyzet már tisztult annyira, 
h°gy egy első fontosságú  tényt megállapíthas-
sunk. Ez a tény az, hogy a Tisza István kor-
mánya hosszú politkai létre van berendezve. Ez 
a kormány nem mától-holnapra készül vezetni 
az ország ügyeit. Ehhez képest czéltudatos, át-
gondolt politikája vau az egész vonalon, a poli-
tika minden ágában. Maga a kabinet pedig a 
legte jesebb mértékben életképes, a minthogy a 
Tisza István erős, önérzetes szinvalló rendszere 
is a legteljesebb mértékben kormány képesnek 
bizonyult. 

A rendszer, a mint az a kormányelnök be-
köszöntőjétől fogva  a mai napig megállapítható, 
kizárólag egyedül a szabadelvüségre támaszkodik. 
Ilyképen barátja és támogatója mindenki, a ki 
a szabadelvű és a 67-es alapot vallja közjogi 
álláspontjának De egy és más kérdésben érint-
kezési pontokat találhat ez a kormányzat elleu-
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feleinek  azon részével is, a melyik a 48-as köz-
jogi alapra he yezkedik ugyan, de a szabadelvű 
irányzatnak csak olyan hive és követője, mint a 
szemben ülő. Ez a helyzet önmagában mutatja, 
hogyan csoportosulnak össze a Tisza-kormány 
legádázabb személyes ellenfelei.  A nyilt és tit-
kos klerikálisok, a 67-es és 48-as alap kleiiká-
lisai találkoznak ebben a táborban. Kitűnik ez 
minden kiuálkozó alkalommal a parlamentben is, 
a sajtóban is 

A kormány pe.ig szemmelláthatólag jól érzi 
magát ebben a helyzetben. Beleillik a Tisza gróf 
rendszerébe ez a tiszta helyzet. Ilyképen tisztá-
ban van vele már eleve, hogy a politika, a mit 
csinál a körülötte ülók Ízlésének és felfogásának 
megfelel.  A párton belül való kapaczitálásnak, 
a kanapéperekuek szüksége többé fenn  nem fo-
rog. A szabadelvüpárt soha olyan egységes nem 
volt érzésben és gondolkodásban, miut éppen 
manapság. 

Ez a tiszta helyzet ilyképpen erősen növeli 
a kabinet cselekvései képességét ezért ugy 
felfelé,  mint lefelé.  E cselekvőképesség öntuda-
tos kihasználásának szép bizonyítéka a Rákóczy 
hamvainak hazaszállításáról intézkedő királyi le-
irat, melynek keletkezése érdemeit, bárhogyan 
igyekszik is magáról elhárítani, a história a 
Tisza-uralomtól elválasztani nem fogja  És eh-
hez hasonló ny i lvánu lásokra el lehe-
tünk készülve még többre is. É s p e d i g 
nem is olyan távol i időben. 

Mindezek daczára a kormány helyzete egy-
általán nem rózsás. A tárgyi nehézségek olyan 
elemi erővel torlódnak eléje, mint előtte kevés 
kormány elé. Természetesen a hallgatag és zár-
kózott kabinet műhelyéből csak ritkán és kevés 
kerül ki a nyilvánosság elé De abból, ami itt-
ott és főleg  a Lajthán túlról hallatszik, meg-
tudjuk, hogy e pillanatban a költségvetésen fe-
lül a Németországnak teendő vámtárgyalási ja-
vaslat körül is van eltérés a miniszterek között, 
mig a kiegyezés keresztülvitele és a véderőtör-
vény reformja  egyéb szempontból okoz nehézséget. 

Annyi bizonyos, hógy a tiszta helyzet te-
remtése nélkül a kormány mind e nehézségek-
kel egyáltalán nem tudott volna megbirkózni 
Pártjával való hadakozás és parlamentirozás le-
nyűgözte volna erejét. Ma pedig a hatalmas 
erővel, a siker reményével láthat hozzá fel-
adatához. 

Országos játék, 
Nagylelkű fejedelmek  nagyon szeretik a népet, 

ugy szeretik, hogy az éhezőknek azt a jó tanácsot 
adják: a kinek nincs kenyere, egyék kalácsát. 

Országos a nyomoraság, megindul a föld  dobszó 
mellett, kivándorol a félország,  pusztul, züllik minden : 
— se baj 1 Jertek játszani! Játszunk a szerencsével: 
itt a sorsjáték. Vagyona romjaiból az utolsó morzsát 
tegye fel  a sorsjáték koczkájára a boldogtalan vagy 
erősíttesse meg végső hitelét, a kinek már semmije 
sincsen: jertek játszani, kiáltja az állam és a kor-
mány. íme: itt vár tárt karokkal minden szerencse-
vadászt az osztály sorsjáték. Sót meg sem kell moz-
dulnotok szerencsevadászok, a gondviselő kormány 
gondoskodott arról, hogy uton-utfélen  elétek álljon 
édtSgetó szavával és csábító nyereménykinálataival 
a szabadalmazott országkopasztö: a magyar királyi 
szabadalmazott osztálysorsjáték részvénytársaság. 

JL>1 értsétek meg honfiak  és honleányok: én, 
magyar ál ara törvény utján gondoskodtam arról, 
hogy a magyar kormány szerződjék külföldi  tőkepén-
zesekkel avégből, hogy a magyar népet játékhoz 
szoktassák rendszeresen, tervszerűen. Hiszeu ez a 
magyar nép ismeretes arról, hogy úszik a gazdagság-
ban és jólétben, felveti  a pénzbőség, megüti a guta 
a nagy gazdasági vértódulásban, hát jó lesz ezen a 
számító, takarékos dúsgazdag, bővérű népen eret 
vágni és azt a vért állandóan csapra ereszteni. Milyen 
éldott jó intézmény erre a czélra ez a külföldi  osz-
tálysorsjáték-társaság, mely nem tágit a nemzet ol 
dala mellől soha, mert rá van szabadítva szabada-
lommal a nemzetre, hogy a mennyire csak az ilyen 
milliós vércsapolóktól telik, gyüjtőirodákkal, ámitó 
hirdetésekkel, maszlagos játéktervekkel, fizetett  czik-
kekkel folytonosan  ott bojtorjánkodjanak a nemzet 
testén-lelkén és kullancsmódra beváiják magukat a 
nemzet eleven húsába vérszopó ámításaikkal és csá-
bításaikkal a sorsjátékra. Nincs zuga ennek a széles 
hazának, nincs város, község, nincs puszta és rejtek-
hely, hol ez a szabadalmazott kullancstársaság gyűj-
tőivel, ügynökeivel, hirdetéseivel bele ne ragadna az 
emberekbe. 

Ezt a vérszopó vállalatot a felséges  állam bi-
zonyára rcstelte saját felséges  személyében űzni, hát 
bérbe adta idegen tőkepénzeseknek, külföldieknek, 

és ügynökeiket a közönség zsebére ráeresztik ; egyúttal 
azt a magasabb czélt is eléri akormány a külföldi  bérlők 
boldogitásával, hogy a nemzetnek sorsjátékba csábí-
tása kétszeresen károsítja a nemzetet, károsítja az-
zal, hogy pénzét gazdaságos befektetés  helyett sors-
játékra pocsékolja, károsítja másodszor az által, hogy 
a sorsjátékra pocsékolt pénz nem belföldieknek,  nem 
hazai vállalkozóknak szerez hasznot játszva, hanem 
a dédelgetett külföldi  tőkepénzesaknek. Olyat ami 
uagy uri államunktól csak nem várhat aenki, hegy 
hazái vállalkozókat boldogítson a nemzet ereiből ki-
csapolt pénzzel. Minálunk elég, hogy ha szónokolnak 
a hazáról és a honi vállalatok pártolásáról. A mikor 
tettre kerül a sor, akkor mindig a külföldié  az első-
séi a hazai felett.  Mi gavallérok vagyunk : magunk 
elé helyezzük az idegent, hogyha édes vérünkön lak-
mározik is asztalainknál az az idegon. Ez a „lova-
gias" nemzet mindig vérét áldozta másokért. Hát, 
mikor pénzáldozatról van szó, lehet akkor takaré-
koskodnunk 1 ? 

„Moriamur!" Ez az ősi jelszó a nemzeti haldok-
lásnak ebben a nagy kórházában, amit a „hősök or-
szágának" gúnyolnak a „hős vértől pirosult" mezőkön 
hizó idegenek. 

Eonek a gazdasági vérbőségben szenvedő nép-
nek nem is volt már egyébre szüksége épen csak 
koronául még erre a játékszenvedélyt rendszeresen 
nevelő és tódító milliomos kullancstársaságra. 

Pálinkaméreggel már eléggé megfertőzte  ezt a 
népet a kincstár, mely annál boldogabb, minél job-
ban terjed a pálinkaméreg, mert annal több a kincs-
tár haszna a nép mérgezéséből. gazdasági elerj^sz 
téséből és a bortelmelők Ínségéből. 

A játék nemes szenvedélyét bár eléggé. áp>lja 
a kormány is a lóversenyeket támogató dijakkal, 
azonban ez a szenvedély még csak a nagyobb varo-
sokban, legfőképen  pedig a fővárosban  fejlett  annyira, 
hogy már a szakácsné, is lóversenyekre hordja bérét; 
de mivel még nem minden pénztáros sikkasztó és 
csak épen indulóban áll a játékszenvedélynek az a 
fejlődése,  hogy az ország pénzkezelői és péuztárosai 
a kezeikre bízott pénzeket tőzsdejátékokban és lóver 
senyeken igyekezzenek elhelyezni, az országos játék-
szenvedélynek ez a lassú fejlődése  arra a uagy gon-
dolatra bírta az államot, hogy egy csapással a'kös-
sön olyan intézményt, mely az egész nemzet, vérébe 
egyszerr.i beoltsa a játék szenvedélyét, sőt azt r>'ud-
szeres gondossággal ápolja és annál nagyobb tökélyre 
fejlessze,  mert hisz Magyarországon még csak kár-
tyázni sem kártyáznak az emberek és minálunk há 
zaknál. körökben, kaszinókban, barlango'kbaa nem 
szól sehol sem az az is-meretes „csöndes". 

• Volt szó'arról, hogy azok a jótevő külföldi 
milliomosok játékbankot alapítanak a Margitszigeten 
és ezen a tündérszigen pazar csődítő tanyát építenek 
majd a világ és a nemzet öngyilkossainak, azonban 
ez a terv kicsiség volt, semmiség volt ; ilyen iáték-
bank csak egy helyen teuyésztette volna a játékszen-
vedélyt, nem is lett volna nagyon vonzó újdonság, 
mert hiszen játékban nincs mi nálunk sehol, csak 
azokban az uri és nagyúri barlangokban, ahol száz-
ezreket nyernek, vesztenek a gavallérok és azután 
kigolyózzák azt a gavallért, a kitől már nem lehet 
többet nyerni. 

Hát mi lett volna egy ilyen bank az egész or 
szágnak ! Olyan játékbankot kellett kieszelui, mely-
nek montekarlói játéktermében benne legven az egész 
ország. Az a sok apsó c^ipri-csupri sorsjáték és lotto 
mind semmi a maga dirib-darabjaiban a nemzet 
boldogitására. Azonban egész Magyarország feje  felé 
építeni egyetlenegy játéktermet az osztálysorsjáték 
nemzeti intézményével: ez aztán a nemzet gondvise-
lőihez méltó szép és nagy gondolat. 

A goudolatból lett törvény, a törvényből intéz-
mény, az intézményből lett valóság. 

És pedig milyen uri módon lett valóság az osz-
tálysorsjaték nemzeti játékbankjából. Lássuk csak 

A magjai mindig ur volt, az is marad rniud 
halálig. Illő, hogy a magyar állam is ur legyen és 
uri módon éljen. Ha már osztálysorsjátékot állit fel, 
csak nem tehet olyat az uri magyar állam, hogy ő 
maga „gazdálkodjék" és maga kezelje az osztálysors-
jatékot. A ki ur, az nem „dolgozik" és nem „gaz-
dálkodik", hanem bérbe adja az uradalmát. A kétsze-
res, háromszoros haszon a saját munkájából, ur előtt 
az nem számit. Fődolog a kényelem, az uraság Hát 
a magyar allam bérbe adta az osztálysorsjáték jogát, 
bérbe adta 20 esztendőre egy külföldi  pénzes társa-
ságnak évi 2 200,000 koronáért. A játszó Magyar 
országot bérbe adta a külföldnek  és szabadalommal 
rászabadította azt a földi  pénzes hadat erre az or-
szágra, hogy gyűjtőivel, ügynökeivel álljon el min-
den utat, hirdetéseivel, igérményeivel fogjon  el min-
den megejthető lelket és a nemzet vérét fertőzze  meg 
a játék szenvedélyével oly gyökeresen, hogy abból a 
nemzet többé ki ne épülhessen. 

És miért teszi ezt az állam ? Egy borravaló-
nak is hitvány csekélységért, 2.200,000 korona évi 
bérért 1 Ezért a hitványságért adja el a nemzet bőrét 
egy idegen társaságuak. Ha csak a bőrét adná el, 
de a lelkét is megfertőzi,  mert erénnyé magasztalja 
a kulancstársaság az öngyilkos játékot. 

Halljuk csak a társaság gyűjtőinek és zsák-
mányvadászainak megejtő csábítását és maszlagos 
beszédé, a mint verik országszerte a nagy dobot: 
. . . „most, most lesz a húzás, nagy nyeremények 
. . . most. most, tessék — sorsjátékot venni! Az 

osztálysorsjátékba még senki sem pusztult el, de ál-
tala már sokan lettek boldogokká" . . . 

Tisztelt kormány! Hát hogyha nekünk ilyen 
ország boldogitó intézetünk van az osztálysorsjáték-
ban, ugyan minek pocsékoljuk mi a sok milliókat 
iskolákra, még olyanokra is, a hol dolgozni és gaz-
dálkodni tanítanak ; minek nekünk birák, rendőrök, 
kormányzók, katonák; mire való munka, ipar, keres-
kedés ; tűzre a szorgalommal és takarékossággal! 

Hiszen itt van a mindeneket üdvözítő szeren-
csejáték. Ha játékból megélhetünk: bolond, a ki ta-
dul, a ki fárad  és dolgozik, bolond, a ki lop és raból. 
Kinek kellene föld.  nép, ország, ha a játék megad 
mindent. Nincs hóditó, nem kell katonaság Mikor 
csak játszó gyerekekből áll a világ, minek akkor 
biró, rendőr, börtön ? 

Ha az élet játék, akkor a sövény kolbászból 
van, malaczpecsenye kezünkbe fut,  a gyümölcs éretten 
hull ölünkbe és sült galamb repül a szánkba. 

Ehez a paradicsomi élethez nem kell sem ál-
lami rend, sem törvény, sem végrehajtó, sem adó, 
sem katona, sem iskola, sem templom. Elég a játék. 
A mindeneket üdvözítő szerencsejáték, paradicsomi 
boldog vadak nihilizmusa. 

Azonban legyen elég a keserűség és felháboro-
dás hangjából nézzük  komolyan  az ország nyakára 
szabadított  külföldi  pénzesek  üzérkedését  és aratását 
a mi földeinken. 

Miből lehet azt legjobban meglátni? Abból a 
tükörből, melyet mérlegeiben, játékterveiben és kö-
zönségfogdosásának  módjaiban maga a szabadalma-
zott osztálysorsjátéktársaság tár a világ elé. Ám 
lássuk azt a mérleget A társaság fizet  az államnak 
évi bért és ellenőrzési hozzájárulásért évi 2 662,000 
koronát, fizet  jövedelmi adót, dijakat, illetékeket 
252,185 korouát és 83 fillért  No meg fizet  igazga-
tóinak é3 tisztviselőinek évi 208.407 koronát és 99 
fillért!  Minden igazgató egy-egy kis fejedelem,  olyan 
fizetest  huz. Az országboldogitó társaságnak valósá-
gos királyi palotája áll a másik királyi palotával 
szemben. Hát bizony vannak kiadásai ennek a sze-
gény játéktársaságnak is, fizet  biz a, fizet  erre is, 
arra is. 

Fizet! Hát ő fizet  ?! Hisz ezekre a kiadásokra 
mind abból a pénzből ömlik a fedezet,  amit a játék-
kal a nemzet zsebéből kiszednek. Azokat a kiadáso-
kat mind a játékra csábított nemzet fizeti  meg a 
s*ját zsírjából. És ezeken a nemzet pénzéből való 
kiadásokon felül  még a játéktársaságnak évi 724 919 
korona és 42 fillér  tiszta nyereség van és van évi 
2,109.470 korona tiszta járadéka, ismételjük: min-
den tökebefektetés  és miuden koczkázat nélkül. Ilyen 
haszouforrása  annaii a külföldi  játéktársaságnak ez 
a nemzetet bérbe adó állami szerződés. 

Ebből az állammal kötött szerződésből a társa-
ságnak 40 pe czentet meghaladó jövedelme van. A 
külföldi  tőkepénzeseknek az az állam ajándékoz oda 
évenként 2 millió koronán felül,  amely állam meg-
sajtolja adókkal, illetékekkel polgárait, akik már száz-
ezer számra hagyják el az országot. 

De a társ dalomra is nagy veszteséget ró ez 
az idegen tőkepénzesek felboldogitására  bérbe adott 
sorsjáték. Világosan kitűnik ez a társaság játékter-
véből. 

Ezen játékterv szerint mindössze 55.000 nyere-
mény van látszatban, a sorsjátéktársaság és közvetí-
tői szintén azt hirdetik világgá a nagy reklamokban, 
hogy minden második sorsjegy nyer. Hát nézzük meg: 
igaz-e ez a valótlanság? 

A játéktervben ott áll a nyeremények sorában, 
hogy 34.450 sorsjegy egyenkint 2C0 koronát nyer, 
vagyis semmit, mert épen csak anyit nyer, a mennyi 
a soisjegy ára, de azonfelül,  hogy 34,450 sorsjegy 
semmit sem nyer, még elvesztik a kamatot a sors-
jegyek tulajdonosai a sorsjegyekbe fektetett  pénzeik 
után. 

íme a nagy reklámmal hirdetett 55 000 nyerő 
közül 34.450 már nem nyer semmit, hanem még 
ráfizet  a sorsjegyekre. Tehát a világgá kürtölt 50.000 
nyerő leszáll 20.550 nyerőre. Tessék csak tovább is 
nézni a játéktervet, akkor látjuk, hogy a 20 550 
úgynevezett „nyerő" között 17 400 olyan nyerő van, 
akik még a sorjt'gy áráuál is kevesebbot nyernek, 
vagyis 4*50 „nyerő" csak 170 koronát nyer, 4850 
csak 130 koronát. 4350 csak 80 korouát, 3350 'nyerő 
pedig épenséggel csak 40 koronát nyer és ezekből 
is levonnak 20°/0. Hát „nyeremény" az ilyen ráfizetés. 

Látjuk  tehát, hogy a nagy lármával  hirdetett 
55 000 nyerő  közül  51,850 „nyerőu  nem nyer semmit, 
hanem inkább ráfizet  a sorsjegyeire.  A legiöbb szeren-
csétlen „nyerőnek", nem is kell az a 80—40 koro-
nás nyeremény hanem azt inkább megpótolja és 
játszik tovább annál inkább, mert azt a 40 koronás 
nyereményt sem fizeti  ki a társaság azonnal, hanem 
majd csak az összes húzások után, a „nyeremény" 
közvetítője pedig siet a „nyerő" játékosnak uj sors-
jegyet küldeni, hogy további játékra csábítsa azokat 
a Katókat, akiket nem valami nehéz tánczra vinni. 

Az 51.85'J nem nyerő játékos levonásával ma-
rad tehát a fennen  hirdetett 55.000 „nyerőből 3150 
nyerő sorsjegy vagyis száz sorsjátékos közt három 
sem akad olyan, akinek tényleg nyereséget hoz a 
szerencsejáték. 

Már most, hogy áll a közönség számadása az 
osztálysorsjátéktársasággal ? Évenként kétszer bo-
csát ki a társaság 110.000—110.000 darab 160 koro-
nás sorsjegyet vagyis egy évben kibocsát és elad 



220.000 sorjegyet. Ezért a társaság bevesz 35.200,000 
koronát és 6300 soi..<jegy nyer összesen 8 3 millió 
koronát vagyis a közönség elveszít 26 millió és 
900.000 koronát. Néhány ember minden munka és 
érdem nélkül nyer, de 200.000 bői 193.700 elveszti 
a pénzét, pocsékolja a vagyonát, sőt a veszteség in-
gerli további szerencsejátékra a játékost azzal az 
önáinitással, hogy visszanyerje legalább azt, a mi 
elveszített. 

Az anyagi káron felül  tehát a koczkázat és er-
kölcsi erjedés lejtőjére csalogatja a közönséget ez az 
állam által 200 perczent haszonnal támogatott sors-
játékos vállalat. 

Hát ez a hamis árhiresztelés, ez a csalárd fo-
gás, ez a kétszeres fizettetés  már nemcsak ártatlan 
csábitgatás, hanem határozott uzsora, amire jó lenne, 
hogyha egy kis gondja lenne a kir ügyésznek és a 
büntető bíróságnak. Mert az már kriminális hamis-
ság, a hogy játékra csábítják minálunk a népet en-
nek szabadalmazott játéktársaságnak a fogdmegjei. 

Más országok igazi gondviselői arra tanították 
uemzetöket: aki azt mondja, hogy munka és takaré-
kosság nélkül lehet boldogulni, az csaló. 

A statisztika tanúskodik arról, hogy több em-
bert agyonüt a menykő, mint a hány megüti a lutrit. 

De azért az állam bérbe adja a nemzetet a 
szereucsejátékosoknak, hogy kétszáz preczentes hasz-
not nyúzzanak a játék örvényébe csalt áldozatokról 

Minálunk nemzeti gondviselés az országos játék. 
Magyarország tessék ! Most, most lesz a húzás. 

A ki vesz, annak lesz. Így bömböl a nagy dob a 
wurstl-práterben. Tessék, tessék: kezdődk az orszá-
gos játék . . . Auiicus. 

Újdonságok. 
Székelyudvarhely, május 1. 

Tanári jubileum. A róm. kath. főgimnázium, 
mint megírtuk, f.  hó 3-ikán ünnepli meg köz-
szeretetben álló derék igazgatójának, Soó  Gáspárnak 
25-éves tanári jubileumát, a már ismertetett sorrend-
del. A szép ünnepélyre gróf  Majláth  püspök is ide 
érkezik. 

Képviselöválasztók névjegyzéke. Udvarhelyvár-
megye központi választmányának m. hó 30-ikán ho-
zott határozata folytán  a törvényhatóság kebelében 
alakított udvarhelyi, homoródokláudi és sz.-kereszturi 
választó-kerületek képviselő választóinak ideiglenes 
névjegyzéke a lehető felszólamlások  és észrevételek 
megtehetése czéljából folyó  évi május hó 5. nap-
jától  25. napjáig bezárólag mindenik i.agy község 
községi házánál és kisközségek körjegyzői irodájában, 
az összes ideiglenes névjegyzékek egy példánya pedig 
Sz - udvarhelyt az alispáni hivatalban, az I-sö aljegy-
zői irodán nyilvános megtekinthetés végett kitéve 
fognak  lenni. A felszólamlások  benyújtásának határ-
ideje május hó 5—15 ig (bezárólag), az észrevételeké 
pedig május 16—25-ig (szintén bezárólag) terjed, az 
ezen határidőn tul érkező felszólamlások  és észrevé-
telek érdemleges figyelembevétel  nélkül fognak  el-
utasíttatni. Az ideiglenes névjegyzék és felszólamlási 
kérések az 1. pont alatt kijelölt napokon d. e. 8 
órától déli 12 óráig a község házánál, illetőleg a 
körjegyzői irodában, az oda rendelt községi előljáró 
jelenlétében bárki által megtekinthetők s a névjegy-
zék, elöljárói felügyelet  mellett, naponként délutáni 
2 órától 6 óráig lemásolható. A benyújtandó felszó-
lamlások és észrevételek az elöljáróság s a körjegyző 
által a beadvány idejét, a tétel és melléklet számát, 
a tárgyleírást és a lehető megjegyzéseket feltüntető 
elkülönített iktató könyvbe bejegyeztetnek és a folyó 
évi május hó 26 án késedelem nélkül az iktató köny-
vekkel együtt a pözponti választmányhoz beterjesz-
tetnek. A névjegyzék összeállítására voiatkozo min-
den beadvány bélyegmentes, és a beadványokhoz 
szükséges hivatalos bizonyítványok, kivonatok s más 
okiratok is bélyeg nélkül szolgáltatnak ki az érde-
keltek részére. 

A vasutas-sztrajk után. A vasutasok sztrájkja 
25 én befejeztetett  Az uj sztrájk-vezetőség megvá-
lasztása után nyomban kiadta a jelszót: munkába, 
s a következő órában megindult a MÁV. egész vo-
nalán a rendes forgalom.  Most, a sztrájk befejezése 
után napokkal is a rettenetes napok hatása alatt áll 
az egész ország közönsége, noha nagy az öröm min-
denfelé,  hogy ismét megindultak a vasóriások és vé-
gig száguldanak a hosszú vasvonalakon, a hegyeken, 
völgyeken, a rónán át és mi újból élünk, aminthogy 
újra életet nyert az az ezernyi érdek, amely az egész 
állami lételünket hozzáfűzi  ehhez a közlekedési esz-
közhöz. Rettenetes, szörnyűséges napokat éltünk át, 
annyi bizonyos, de a rend végre teljesen helyre állt 
s kedden már minden fő  és viczinális vonat meg-
kezdte a maga útját, szállítva amaz urakat és höl-
gyeket, akiknek az utazás igen sürgős volt. Na mert 

azok, akiknek nem volt igen muszáj a vonatra ülni, 
szépen otthon maradtak, hallván ama kósza és bolond 
híreket, ameiytk a pályák megrongálására s a ké-
szülőbeu levő merényletekre vonatkoznak És jó egy 
néhány nap fog  elmúlni addig, mig az utazó közön-
ség bizalma is a régi kerékvágásba zökken, noha 
aggodalomra igazi ok nincs, amiuthogy nem is volt. 
Ám ha az emberek nem is utaznak derűre-borura, 
annál többen beszélnek. A kiváló szakértők, akik 
ezúttal jeles ügyvédek és kitűnő birák, nagy szám-
mal tartják felvonulásukat  és egymásután megnyilat-
koznak, felelvén  arra a nehéz kérdésre, hogy fele-
lős-e az államvasutak igazgatósága ama károkért, a 
melyek a sztrájk következtében a magánfeleket  érték. 
A feleletek,  amelyek joles ügyvédektől és kitűnő bí-
ráktól erednek, amint az természetes is, homlok-
egyenest ellenkezők. És csak azt lehet megállapítani, 
hoiiy a többség mégis azt a felfogást  hangoztatja, 
hogy a magyar királyi államvasutak igazgatósága 
minden irányban kártésitéssel tartozik. Azt persze, 
hogy a kuna döntvénye milyen lesz, most nem lehet 
eldönteni és pedig annál inkább is, mert nem csak 
a jogászok es birák nézetei, de olykor a döntvények 
is ellenkeznek egymással. Annyi bizonyos, hogy vas 
utasaink nem gondolták meg tettüket, mivel az or-
szágot igen könnyen végzetessé válhutó katasztrófába 
sodorták volna. A sztrájk-vezetőség csak a saját ér-
dekeit tartotta szem előtt, mig a 17 millió közönsé-
get figyelembe  sem vette, mihez nekik egyáltalán 
nem volt joguk, mert végtére is, az euiber először 
magyar, s csak azután vasutas. Kétségtelen, hogy a 
sztrájkkal ellenségeinknek nagy örömet szereztek, 
mert hát az a magyar állam presztizséjét volt hi-
vatva tönkre tenni. Örvendünk a szerencsétlenségben, 
hogy a baj már elmúlott s a félrevezetett  derék vas-
utasaink az eddigi szorgalommal- végzik nohéz fel-
adataikat, mig a kolomposok, kik annyi csatádnak 
csaknem elvették kenyerét, meg fogják  kapni bün-
tetésüket. 

A középiskolák hangversenye. A három közép-
iskola és felsöleányiskola  f.  hó 7-ikére tervezett 
haugversenyét az előkészületek következtében 14-
ikén tartják meg. A monstre-hangverseny próbái 
nagyban folynak,  s az estély előreláthatólpg ritka 
műélvezetet "fog  nyújtani a közönséguek. Az estély 
atrakcziója ketségenkivül Huber: Fohasza lesz, 
melyet mintegy 300 ifjú  fog  előadni Morascher zene-
tanár vezetésével. Az estélyen előadandó „Ember 
tragédiája" forradalmi  jelenetének stílszerű jelmezeit 
Petrányi szakisk. tanár festi.  Szóval az estély méltán 
emelkedik ki az eddig israort hangversenyek sorából 
és méltán tarthat igényt a közöuség pártfogására. 

A helyi Hitelszövetkezet igazgatósága a lemon-
dott Kassay  F. Ignácz intézeti ügyész helyére a na-
pokban tartott ülésébeu Dr Kovácsy  Albert ügyvédet 
választotta meg. Ez alkalomból az intézet igazgató-
sága a rnult vasárnap Vajda  Ferencz újonnan válasz-
tott igazgató-eluök és az uj ügyész Dr. Kovácsy 
Albert tiszteletére, a „Hungária-szálló" éttermében 
társas vacsorát rendezett. 

Drágaság van. Régi a panasz, hogy a megél-
hetési viszonyok nálunk mennyire nehezek, mily 
nagy a drágaság minden téren, s különösen, hogy 
mekkora ára van a baromfiuak  és a húsnak. Ez a 
„nálunk" nem csak Székelyudvarhelyt jelenti, habár 
mi e téren ugyancsak vezetünk, hanem jelenti az 
egész Magyarországot. A fővárosban  évek óta pana-
szol e miatt a.közönség, zajong a sajtó s az ered-
mény csak annyi lesz, hogy ugyanezeket a panaszo-
kat visszhangként hallják a boldog vidékről is. Ala-
pelv, hogy az életben minden gazdasági jószágu&k 
ára a kereslet és kínálat egymáshoz való viszonya sze 
rint alakul. Azaz : az a termék, melyből sokat kínai-
nak, de keveset keresnek, olcsobb mindig a tényleges 
értéknél, s megfordítva  a miből sokat keresnek, de ke 
vesebbet termelnek, drágább lesz annál, mint ameny-
uyit az előállítás költségei s az utánna várható ren-
des haszon, tehát a reális érték kitesz. így vagyunk 
ma a hússal és így van ez többé-kevésbbé, elismer-
jük, országszerte. Hogy mi miért vagyunk igy, annak 
már specziális okai is vannak. Az egész országban 
kevés a vágásra kerülő szarvasmarha, de az átlagos 
menyiséguél is kevesebb Székolyudvarhtlyen és vi 
dékén, tehát természetest n az atlagos árnál is többe 
kerül mi nálunk a hus. Székelyudvarhely varos egy-
általában véve szegény vidékkel körülvett emporium, 
nagyobb hús szükséglettel, melyet ez a szegény vi-
dék egymagában hússal, vágásra ker^ő szarvasmar-
hával ellátni nem képes. Nem képes, különösen azért 
sem, mert a mi szegény kisgazdának a maga egy-
két marháját igázni kénytelen s inkább annak tejét 

értékesiti, semhogy utolsó munkatársától is megvál-
jon. Marhavásáraink — csodálatos dolog, de igy van 
— meglehetős népesek, ahol azonban a jobb menyi-
séget idegen kereskedők szedik össze, akik azokért jobb 
árt is fizetnek,  de nyomban el is szállítják olyan 
helyre, a hol ínég jobban túladhatnak rajta. Igy az-
tán városunk közönsége két szék közt a pad alatt ma-
rad, s kénytelen beérni a minőségre nyenge, árra 
néve azonban borsos hússal. Mészárosaink áz ilyen-
képpen előállt nagy kivitel folytán  kénytelenek drá-
gábban vásárolni, a kérdés azonban az, hogy az elő-
állott egy néhány korona áremelkedése igazolja-e 
a 24—64 filléres  áremelést, a mennyivel egy:év alatt 
tényleg emelték. Ma már ilyen formán  hus árak te-
kintetében a fővároson  is csak nem tulteszüuk, mert 
a míg a marhahús ára, tudtunkkal, jelenben 1 kor. 
4 fillér,  az a sok konczczal, a melyet ráadnak felér 
a főváros  1 kor. 80 filléres  árával ; a disznóhusról 
már nem is beszélüuk mert az a fővárosi  áron is csaknem 
tul tesz, a jelenlegi 1 kor. 60 filléres  árával. Kétség-
telen, hogy hozzájárul közvotve a húsárak emelke-
déséhez azon körülmény is, hogy a katonaság nsgy 
szükségletét a régi kiválóan olcsó áron kapja ak-
kor, amidőn a uiarha ára — a kinálat kevesebb 
lé' én — felment.  Az árdifferencziát  tehát itt is a 
közönségnek kell megfizetni.  Ez állapoton segíteni 
kell. Ez szükséges mindkét fel  : a fogyasztók  és a 
mészárosok érdekében. Ma a helyzet ugy áll: a kö-
zöuség zúgolódik a mészárosok ellen, hogy tulnagy 
haszonnal árulnak ; másfelöl  pedig a mászárosok jaj-
gatnak, hogy a mai húsárak mellett sem képesek 
kijönni. Tönkremennek. A helyzetet tisztázni kell. 
Nem szabad szemelöl téveszteni, hogy a várost nem 
csak felemelt  fizetésű  tisztviselők lakják, hanem ige-
nis nagyszámú olyan polgárság, mely az adó- és köz-
terhek alatt nyög és a létfenntartásért  nehe-z harezot 
viv. Videant consules ! 

Székelyudvahídy képviselöválasztók névjegyzéke. 
Székelyudvarhely város központi választmánya Szakáts 
Zoltán polgármester elnöklete mellett m. hó 20-ikán 
tartott ülésébeu állapította meg az 1905. évre sza-
vazati joggal bírók névjegyzékét. A jövő évi válasz-
tók száma 601. A lehető felszólamlások  és észrevé-
telek megtehetése végett a névjegyzék május hó 5-iké-
től 20-ig bezárólag a városi kiadóhivatalnál közszem-
lére lesz kitéve. 

Szatócsok és vegyeskereskedők. A hajdani jó 
világban a szatócsok és vegyeskereskedők úgyszól-
ván mindent árulhattak, de különösen kereskedhettek 
olyan czikkeklel, amelyek a nép elsőrendű szükség-
leti tárgyait képezték. Később azonban, hogy az idő 
mult, mindinkább megszorították üzleti körüket s a 
kereskedelmi miniszterek egymásra hozták azokat az 
elvi jelentőségű határozatokat, amelyektől a szitó-
c«ok és a vegyeskereskedők orra vérzett. Lassankint 
kimondotta, hogy kalapot, czipőt s más ruhaneműt 
utin árusíthat, végül pedig még a kepeslevelezőla-
pok eladását is csak ugy engedte meg nekik, ha arra 
külön iparigazolványt váltanak. Mindenuek követ-
keztében a mai vegyeskereskedőnek, ha mindent 
óhajt árulni, legalább is tiz-husz külön iparigazol-
ványra vagyon szüksége. Ezek az olvi jelentőségű 
határozatok olykor olykor fölöslegesek  voltak, nurt 
azokban a kis községekben, amelyekben csak egy 
szatócs vagy kereskedő tengődött, a lakosság a szük-
ségleti czikkhez nem tudott hozzájutni. Ugy látszik:, 
hogy a kiskereskedők ilyetén ránezbaszedétének tui-
ságát immár a minisztériumban is belátták. Legalább 
erre vall a kereskedelmi miniszter legújabb döntése, 
amelyben kimondja, hogy a szatócsok és vegyeske-
reskedők olyan községekben, amelyekben más kalmá-
rok vagy iparosok kész czipőt, kalapot és ruhane-
müeket nem árulnak, ezeket a czikkeket külön ipar-
igazolvány nélkül is árusíthatják. 

A posta ismét dolgozik. Jó napjai voltak egy 
pár napig derék postásainknak. Nyugodalmas, csen-
des napok, milyenekben eddig nem volt részük és 
talán többé nem is lesz soha. Alig egy pár levelet 
kellett a sztrájk napjai alatt lebélyegezniök és kéz-
besíteni a czimzetteknek s mig a táviró és telefon-
személyzete ugyancsak izzadt a sok munkától, addig; 
ők nyugodtan pipálhattak és vitatkozhattak a sztrájk 
eseményei felett.  És ennek az idillikus, ennek a 
boldog napoknak véget vetett i>z első vonat megér-
kezése. Tenger zsák levelet hozott magával ez a vo-
nat s postásainknak már ismét vau mit lebélyegezni, 
szortírozni és kézbesíteni És a mindig derűs arczu, 
mindig lurge, nyájas levélhordók ma már ismét meg-
jelennek mindenütt, elviszik mindenkinek a nevére 
szidó küldeményeket: rózsaszínű levélkéket, a képes, 
kártyákat, a számlákat és a váltóovatolást is. 



18. szám. Udvarhelyi Hiradó. (5) 1904 május 1. 
Zene- és énektanítás, özv. Mihálovits  Béláné, 

a ki a zongora- és énekszakon j< les eredménnyel 
végezte a kolozsvári konzervatoriumot, s most zene-
és énekórákat kiván adni, már elköltözött uj laká-
sába, Petőfi-utcza  13. szám alá. Akik tehát tőle 
zongora, illetve énekleczkéket óhajtanak venni, szí-
veskedjenek Dála bármikor jelentkezni. 

A róm. kath. templom belső javitása és készíté-
sére adakoztak özv. Kassay  Endréné és Lukácsffy 
Teréz gyüjtőivén készpénzben : Szentpétery Gergely 
2b kor , özv! Gál Jáuosné 30 k, özv. Gonda Jenőné 
másodszor 20 k, Haberstumpf  Károly 20 k, dr. Egyed 
Balázsné 6 k, dr. Kovácsy Albert 20 k, László Do-
mokosné z k, Bágó Gyula 30 k, dr. Solymossy La-
josné, Györlfy  Titusz 25-25 k, dr. Görgényi Károlv 
2 k, Hlatky Miklós 10 k, Haurich Alfréd  10 k, Szabó 
Nándor 4 k. Bartha Gábor 2 k, Kovács Domokos 
(fazakas),  Szabó Ferenczné másodszor, Haáb és Heitz 
N. N. 5 - 5 k, Fererczy György, Török Pál 2—2 k, 
Spanyár Pál 20 k, Tassaly József  5 k, dr. Beszter-
czei Istvánná 3 k, Zonda József  20 k, Baranyai N. 
ti k, dr. Keith Ferencz, Buda Gyuláné, Burnász Er-
zsi. Kapcza Bálint, Sepsi Mózesné 1—1 k, özv. Kas-
say Endréné 5 k, Kovács Albertné 60 fill,  Mártino 
vita Szilárdné 4 k. özv. Weigel Ferenczné, Orbán 
Déues mészáro-, Walter Vilmosné, özv. Rápolthi Do-
uiokosné. RápoUhi Károlyné, Jakab Gy., Zimny F., 
Imrich Vilmos. Kohl István, Kaptza Tamásné, Ferenczy 
Endréné, özv. Valtntsik Lajosné, Róbert Antal, N. N., 
özv Lakatos Józsefné,  Bartók István, Hargita Nándor, 
Itiemcr K. Gusztávné, Papp F.. Schlosser Vilmosné 2 —2 
kor. Balázska Károly, Höttl Viktor, Kovács G., BajDa 
lguácz, Mészáros Lajosné, Balázs Mihály, Lázár Z. 
István, Harsia Jusztina, Papp Z. István, Fischer 
Ferencz, Tóth József,  Wurzer Jakab, Czikmántori 
Jáuosné, Ui'gváry Lijo-mé, özv. Nagy Aronné, Dürr 
Regiua, Mayer János, Dávid Gergely, Rudolf  József, 
Kertész Albertné, Sánta Imre, Ferenczi Pal földész, 
Ozv. Gyarmathy Sándorné, Bálint József,  Fekete 
Imre 1 — 1 kor. C»a(ó Imre 4 k, N. N. 60 fill.,  Pa-
láncz János 50 f.,  ifj.  Balázs János, Balázs István 
10—10 f.  id. Székely József  földész  20 f.,  Bíró Jó-
zsef  20 f,  N. N. 40 fill.  Összesen 386 k. 70 f.  A 
korábban ígéretben jegyzettekből befizettek:  Zakariás 
Antal I. rész 20 k, ifj.  Gergely Ferencz I. rész 5 
k, Diemár Károly II. rész 5 k, dr Székely József 
III. rész 5 k, Mihály János tszéki biró I. rész 40 
k. A I—X közlemény szerinti összeg 2152 k. 83 f. 
Összesen 2614 k. 53 fill.  Továbbá jegyeztek Ígéret-
ben özv. Kassay Endréné és Lukácsffy  Teréz ivén : 
id. Dézsy Antal 25 k, Barkóczi Albert 5 k, Bartos 
József  10 k, Burgrr Arihur 30 k, Ráduly Simon 40 
k, Kaptza Károly 10 k, Daruczy Miklós 50, Pázmán Jó-
zsef  30 k, Puskás István 30 Csillag József  20 k, 
Szeles Dénes 40 k, Kovács Jáuos tauár 50 k. Pap 
András tanár 5 k, dr. Daróczy Ignácz 10 k, Szem-
lér Ferencz 30 k, Domé Rezső 5 k, Bokor György 
6 k. Becdly Arihur 2 k, Szentpétery Ferencz 15 k, 
Tamás Balázs 10 k, Wirker Jenő 2 k, Fi rencz János 
íöldész 2 k, Spanyár Pal 20 k. Összesen 447 kor. 
Fogadják a nemes szívű adakozók ez uton is hálás 
köszönetünket. Jung-Cseke  Lajos apát-pltbános, Pa-
schck  Viktor pénztárnok. 

Baromfitelep  épitése. Mint megírtuk, a fóld-
miveléaügyí miniszter márczius hó 23-án kelt 108O7. 
szánju rendeletével a Székelykereszturon létesítendő 
baromfi  tel' p felépítését  2800 korona 13 fillér  összeg 
erejég engedélyezte. A lent említett munka kivitelé 
nek biztosítása céljából a helyi tn. kir. áll. építészeti 
május hó 7-ik  napján d.  e. 10 órája hivatalos helyi-
ségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalást hir-
det. A versenyezni óhajlók felhivatnak,  hogy a fen 
tebbi munkálat végrehajtásának elvállalására vonat-
kozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. a neve-
zett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a későbben érkezettek figyelembe  nem fognak 
vétetni. A szóban forgó  munkákra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett m. 
kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos 
órákban naponkint megtekinthetők. 

Emléket az Agyagfalvi  réten! A folyó  év 
márczius hó 15-én tartott hazafias  ünnepélyen be-
gyült önkéntes adományokból, a Székelyemlékalap 
javára a helybeli Dalegylet pénztárosa, Benedek 
Géza ur átadott 27 korona 30 fillért,  ézt hozzáadva 
a már korábban befolyt  5231 korona 04 fillérhez,  az 
alap összege tesz 5258 korona 34 fillért.  Fogadja a 
nemes szívű Dalegylet hazafias  adományáért a 
végrehajtó bizottság hálás köszönetét. Sz.-Udvarbely, 
1904. ápril hó 29. Ferenczi  János végr. bizottsági 
pénztárnok. 

Épitsiink Székelyudvarhelyen templomot! A közművelő-
dés oltarfin  Isten dicsőségére áldoz, ki a Székelyudvarhelyen 
épitendö unitárius templom költségeihez hozzájárul. Az egy-
házközség elöljárósága a következő kegyes adományokat vette 
és hálás köszönettel nyugtázza: Az Udvarhelymegyei takarék-
pénztár adom .nya 200 kor. Kovács lmréoé gy. ivén adakoztak 
Kis°olymosról: Kovács Imréué 5 k. Göncz Jolán. Sándor Albert 
Ü—2 k, Derzsi Gáborré, Símén János, Tamási József,  Koncz 
Béniámin. Buzogány Dániel, Nagy Dénes, Kovács Mózes. Nagy 
Gyula. Török József,  Mátéfi  Sándor 1—1 k. Péterfi  Mózes, 
Dankuly Mó/.esué t,0-60 fit.  Tamási István 50 f.  Barabás Jó-
zsef.  Sípos Mózes Audrasi Sámuel. Nagy Károlyné. Buzogány 
Péterué, Tamasi József,  Simó Béniámiu 40—40 t. Galfi  Mó-

zesné 80 f,  ifj.  Nagy János 30 f.  Izsák Gergely 24 f,  Buzogány 
Samu. Kedei Dénes, Barabás Mózes, Simó András, Nagy János 
Péteiti Mózes, Simó Dénes, L. Izsák János, Tamási György, 
Beukő Lőrincz, Horváth Sándor, Deák Mózes, Buzogánv Déues, 
Buzogány János, Mátéfi  András, Simó József,  Egyedfi  Gergely, 
Sitno lstvánné, Kedei Ilka, Izsák Péter, id Izsák János, Havadi 
János, Benkő József,  Berei Mó̂ es, Mátéfi  Domokos, Buzogány 
Bcniám, Kereső Pal 20—20 fi  i, Simó Károly 16 f,  id Máté 
Domokos, Imre Györgvné, Simó Mihály 10—10 f.  Együtt 30 
k. 70 ül- Az 1—XXXVII. közlemény összege 6032 kor 69 fill. 
E közlemény összege 230 k 70 f.  ő szesen 6263 k. 89 fillér. 
A várfalvi  unitárius egyházközség 22 sz gy iván Gálffy  Fe-
rencz és neje 2 kor., Nagy Sándor, id. Pálfi  Benedek, Fa'fi 
Móricz, Székelv Miklós, Ekárt Fe-encz, Pálffy  MiklÓ3, Palfly 
J. Audrás, Pálffy  F, Ambrus 1—1 kor. id Kádár András 80 
fill.,  Szőcs Tibor. Kemédi Laiosné 60—60 fill.,  Gálfi  Dani, Fo-
dor Tamás 50—50 fill.,  Bal la Ferencz, Nagy Ferencz, Pálfi  V. 
János, ifj.  Palti Benedek, Égető András <sendőr, Pálfi  K. Sán-
dorné. Weisz Marton, Palfi  A. Elek, Fodor Balázs, Palfy  Kris-
tóf,  Palfi  K. Mózesné, Dénes Sándor, Arkosi Sándor, Nagy Mi-
hály, Sebestyén L.. Pálfi  József,  Zöldi Sándor, Páifi  D. Ferencz, 
Csegezi Ferencz 40—40 fill.,  Fekete Mózes, Pálfi  Sz Sándor, 
Gadó Gáspár, Heide Márton, Palfi  F. András 30—30 fi  i Palfi 
A András, Kovács Ferenczné, Vagyas Jinos, Pilfi  J. Péter, 
Orga csendőr, Palfi  Sz József,  Pálfi  J. András, Pálfi  G Mózes, 
Pálfi  8. Lőrincz, Pálfi  Domi, E. Pal, Gadó Endréné, Nagy A. 
Samu, itj. Palfi  Máté, H. Imre. ifj.  E. Dénes, E András, Ko-
ródi Mózes, Sós Gábor, Koródi Pál, ifj.  Pálfi  J. Mózes, Pá'fi 
D. Sándor. Sz Ferencz, E. Pénes, E. Samu, Palfi  F. Elek, 
Dajka Mózes, Vargyas Ferencz, Borsos Judith Kanyaró János, 
Pálfi  D Dani Palfi  E. Zsigmond, Fodor Mózes, Dénes Samu, 
Csegezi Miklós. Vargyas Boldizsár, Pálfi  Sz. Imre, Pálfi  Sz. 
András, Péter János. Tővisd Maté, líalla Miklós, Gadó Péterné, 
Vargyás Samu, Palfi  D Anna. Kereki József.  Szabó M^/es, 
Vargyas Maté. Vargyas Dénes, Veres József,  20 —20 fill.  Pálfi 
D. Dénes 16 fiil.  Pálfi  K., Szathmári Samu, 12—12 fill.  Nagy-
Miklós, Tővisi Balazs, Demetrovici György, Fazakas Tamás. 
Foris István, Balla József,  Veres Samu, Nagy Lőrincz 10—lo 
fill.  Gadó Samu 8 fill.  Együtt 33 kor 78 fill.  Az I-XXXVI1I. 
közlemény összege 6263 kor. 39 fi>l.  E közlemény összege 33 
kor. 78 fill  összesen 6297 kor. l í fill. 

A „Sóskertben" (Solymossy féle  sósfürdőben) 
meleg sósfürdő  a mai naptól kezdve kapható Rt ndes 
omnibusz járat minden uap a szokott időben. 

Hy Iltlér. 
Fejér Dezső újonnan szervezett daltársulatával 

ma és holnap, hétfón,  a Hungária-szállóban teritett 
asztalok mellett nagy előadást tart. A személyek 
közül külön is a figyelmébe  ajánlom a n. é. közön-
ségnek Karabint,  a jelenkor legjobb táuczosát, 
Schrittert,  a híres kigyó embert, Turzó  Ilonát és 
Tóth  Mariskát a kiváltó operette énekesnőket. 

Szives támogatást kér, Sándor István vendéglős. 

T á v i r a t o k . 
B u d a p e s t , ápril. 30. 

(Erk. d u. 4 ó.l 

A delegáczió. 
Bécsi jelentés szerint a delegáczió május 

harmadik hetében ül össze. 

A körjegyzők magánmunkálatai 
A községi és körjegyzői magánmunkálatok 

szabályozására vonatkozó rendelkezést — mely az 
ügyvédek és körjegyzők testületi tanácskozásai folytán 
többszőr foglalkoztatta  a közmultban a nyilvános-
ságot, — Gróf  Tisza belügyminisztor rövid idő alalt 
ki fogja  bocsátani. 

Érdekelt körökben nagy érdeklődéssel várják a 
belügyminiszter rendeletét. 

Ö felsége Budapesten. 
ö felsége  a megállapított programm szerint 

hétfén  délután érkezik Budapestre. 
ő felsége  megérkezése alkalmával a pályaud-

varon a főpolgármester,  törvényhatósági bizottsági 
tagokon kívül, a kormány összes tagjai, zászlósurak, 
legfőbb  hatóságok fejei,  főrendek,  képviselők nagy 
számban fognak  megjelenni. 

A függetlenségi  párti képviselők szinten nagy 
számbau fognak  megjelenni a király fogadásán. 

A vasutasok a királynál. 
A vasúti és hajózási Club elhatározta, hogy a 

vasutasoknak nagyobb küldöttsége a király elé fog 
járulni Budapesten való idözése alkalmával, hogy 
kegyelmet kérjen a pörbefogott  vasutasoknak. 

Az uj ülésszak. 
Szabadelvű pártkörben tegnap este beszélték, 

hogy képviselőház uj ülésszaka jövő hét péntekjén, 
vagy szombaton kezdődik. 

Ipari segélyezések. 
A kereskedelemügyi miniszter, értesülésünk 

szerint, számos olyan iparágnál, melyek idők folya-
mán meddőknek bizonyultak, meg fogja  szüntetni az 
iparvállalati szubveccziót, a melyeket azonban újra 
olyan hason iparvállalatokra fog  fordítani,  melyek 
tőke hiján eddig nem boldogultak. 

Uj sztrájk törvény. 
Politikai körökben elterjedt hírek szerint a 

belügyminiszter, igazságügyminiszter és keresk. min. az 
illetékes tényezők meghallgatásával legközelebb meg-
kezdi a sztrájk-törvények megalkotására vonatkozó 
előmunkálatokat, melynek szükséges voltát éppen 
vezérczikkünkben sürgessük. 

Kiadja : Becsek I>. Fia könyvnyomdája. 
Telefon HXAIII: 14. 

jó családból való és 4 gimnáziumot 
végzett fiatal ember kedvező fel-
tételek mellett tanulónak azonnal 

felvétetik 

Haáb és Heitz fííszerüzletében 

A XIV. sorsjátékhoz 

Osztálysorsjegyek 
Manheim Józsefnél 

a magyar kir. dohánynagytözsdében kaphatók. 

M. kir államépitészeti hivatal Székelyudvarhelyen. 

238—1904. sz. 

Hirdetmény. 
A VIII közúti kerület felügyeletével  megbízott kir. műszaki Tanácsos ur az 

1904. évi április hó 10-én kelt 59 számú rendeletével, a héjjasfalva—  csikgyímesi 
állami közút 13—14 szakaszán levő 28 számú hid helyreállítását 4792 kor. 17 fill. 
összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munka kivitelének biztosítása czéljából az 1904. évi május hó 
14-ik napjának d. e. 10 órájára a székelyudvarhelyi m. kir. államépitészeti hivatal 
helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny tárgyalás kezdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a fentebbi  munkálat elvállalására vonatkozó 
zárt ajáulataikat a kitűzött nap d e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzeuek beadni, mivel a később érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlatokhoz az általános feltételekben  előirt, az engedélyezett költségösszeg 
5°/0-ának megfelelő  bánatpénz csatolandó. 

A szóbanforgó  muukálatra vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek  a 
nevezett m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponkint megtekinthetők. 

Székelyudvarhely, 1904. évi április 15-én. 
A hivatal főnöke 

Diószeghy, 
kir. főmérnök. 

Eoy 



Kísz butorraHtár l ^ e l t t t n t f  o l c s ó é s 
j ó k i v i t e l ű • • 

| B Ú T O R O K | 
k a p h a t ó k 

n a g y v á l a s z t é k b a n 

WEISS ÁRMIN butorraktárában 
Székelyudvarhelytt, Batthyány-tér 12 sz. 

© ASZTALI BOR © 
Tisztán kezelő termelőktől beszerzett 

finom asztali is pecsenye botol! 
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 B Király hahni „ — 40 
1 „ Síilváiiyi „ —.50 

# 

TessíK próbát tenni! 

ELADÓ KOHAZ 
A Bálint-utcza sarltfn leVő, egy 
üzlethelyiségből, 4 szoba, Konyha 
is tnelUHípülcteHbó'l átló Höház 
szabadiból eladó. IrteKezhetni 

a tulajdonossal. 
A tetet; nagysága 315 • öt. 

A Richter-fóle 

Liniment. Caps. com. 
B urgony - Pain - Expellor 

egy n'jgi kipróbált házuzer, a uiely 
már több mint 33 év óta meg-
bi /. I látó bedó rzKÓ l "ti QI alkalmazta tik 
kitntajftil.  csuiitiT isi tseghalctcknél. 
IntéS. Silányabb utánzatok tniatt 

bevisáriáskoróvatOHak le-
gyünk éw caakix erodoti üvMguket 
iobosokban a,.H»r|««f"  védjegyei 
9« a^ckltf"  uaogjegyzétKwl fogad-
junk al. — 80 f  . 1 k 40 f  «n 2 k. 
írban a i«ftnWti  (fy'«ív»w>rtáfW« 
kapható Kftrakur  Tőrök 
JÓZSef  (t.TÓjfTnmréMaél 
B u d a p e s t e n . 
t, lein  SÍ  F.  ki es tusi, 

caa*/. f»  kir n4v*ri asailifc'tk 
Rudolstodt 

EREDETI  a n 9 ° ' é s franczia 
fekete  és színes nöi ruhake'mében 

~ taVaszi idényre dús Választftjotn érljezett, ágy HiVálían izUses 

DIVATOS MOSOKELMÉK 

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

Szives pártfogást  kér mély tisztelettel 

BARCSAY KÁROLY n é i é s f é r f i 
S Z É K E Í Í Y L ' D V A R H E L Y . 

Kiváló szerencse Töröknél! HHg 
F e l ü l m ú l h a t a t l a n u l 

a 

kedvez főaradáiiknak  a szerencse, líiivid idő alatt 
15 millió korona nyereménynél többet fizettünk 

nagyrabecsiilt vevőinknek ; csak a legutóbbi időben 

l e g n a g 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, 

a 100 000 kor. főay.  a 74366. sz. sorsj -re 
a 100 000 , „ az 52528 „ 
a 100 000 „ „ a 94780. „ 
a 90.000 „ „ a 109780. „ 
a 90.000 „ . a 83610. „ 
a 90.000 „ „ a 92787. . 

a 80.000 kor. 
a 70.000 „ 
a 70.000 „ 
a 60.000 „ 
a 60.000 „ 
a 50.000 „ 

föny.  a 83061. sz. sorsj -re 
„ a 81161. „ 
„ a 5498. „ „ 

a 51613. „ 
„ a 76347. „ 
„ a 4036. „ 

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

mazott 14. osztálysorajitékban újból 

Í I O . O O O sorsjegyre 5 5 . 0 0 0 pénznyeremény 
jut és összesen egy hatalmas összeget 

1 4 mi l l ió 4 5 9 . 0 0 0 k o r o n á t 
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt. 
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

Továbbá 1 jutalom 600*000? 1 nyeremény 400*000« 
1 á £ 0 0 0 0 0 . 2 á ÍOO OOO- 1 á 9 0 0 0 0 . 2 á 
80-000? 1 á 7 0 - 0 0 0 2 á 6 0 0 0 0 , 1 á 5 0 0 0 0 , 
i á -iO OOO. 5 á SO-OOO' 3 >25.000* s á SO-OOO-
8 á 1 5 . 0 0 0 * 36 á ÍO'OOO korona és még sok egyéb; 
összesen 5 5 * 0 0 0 nyeremény és jntalom 1 4 4 5 9 . 0 0 0 
kuroLa összegben. 

I. osztálvu sorsjegyek tervszerű árai: 

7s eredeti sorsjegy frt  —.75 kor, 1.50, 7* frt  1,50 kor, 3.—, V. frt  l-'l  1-, V, frtjl.-  k, 12 
A sorsjegyeket u t á n v é t t e l vagy az összeg e l ő z e t e s b e k ü l d é s e ellenében küldjük. 

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti so sjegyekre kérünk 

f.  é . m á j u s hó 17 - ig 
bizalommal hozzánk küldeni. 

B A N K H Á Z A U L D A l ' E S T 
H a z á n k l e g n a g r y o ' b ' b o s z t á i l 3 7 - e o r e j é t t ó l c - - & 5 5 l s t e . 

F ö á r n d A n k oszt&lynorajftték  ü z l e t e l : 

Központ: Teréz-körút ifi/a,  I, fiók  Vlozi-kürút l/a, II, fiík:  Muzeum-körút \h III, Mi Srzsébet-körut 51/a, 
KendeiSievéi levágandó. T ö r ö k A . é s T á r s a b a n k h á z a B u d a p e s t . 

Kérek részemre 1 oszt. m kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel 
együtt küldeni. i utánvételezni kérem 

Az összeget korona összegben l postautalványon küldöm > A nem tetsző törlendő. 
| mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) j 

Pontos czim : 

Kitűnő minőségű ís legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

B R A S S Ó I P O R T L A N D C E M E N T G Y Á R 
Brassóban SzcHelyudVarhelytt Kapható ]{ösler és Gábor nraHnál. 


