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A magyar nép és vezetői. 
Székelyud varhely, szept. 23. 

Széchenyi István gróf  azt mondja, hogy 
„Magyarországon sok az agyvelő." És valóban, 
a ki sok emberrel, még pedig különböző foglal-
kozású és társadalmi állású emberrel érintkezik, 
annak lehetetlen nem látnia, nem tapasztalnia e 
szavak igazságát. Ha beszédbe ereszkedünk az 
egyszerű földmivelővel,  bámuljuk éles megfigyelő 
képességét, talpraesett találó mondásait, gyors 
eszejárását, emberismeretét. Ha magyar iparos-
sal beszélünk, látnuuk kell találékonyságát, gyors 
felfogását,  ügyességét és sokoldalúságát. A ki 
sokat jár a vidéken s gyakran érintkezik a bir-
tokos osztály kiválóbb tagjaival, vagy a köztiszt-
viselőkkel, meglepetve tapasztalja azt a tiszta és 
helyes felfogást,  a melylyel a fontos  kérdéseket 
megítélik, azt a világosságot, a melylyel néze-
teiket előadják. A vagyonos elemről nem is 
szólok. 

És azért mégis, kevés európai ország tár-
sadalmi, gazdasági és politikai életében érvénye-
sül oly kevés szakértelem, józan előrelátás és 
okosság, mint éppen Magyarországon, a hol 
annyi az agyvelő; mert kevés országban van oly 
kevés kiművelt apyvelő, mint éppen itt. 

A földműves  nép az ország legnagyobb 
részében tanulatlan, kevés érzékkel a helyesebb 
gazdálkodás módjainak meghonosítása iránt, 
semmi érzékkel az egészség és az eszményi 
emberi törekvések iránt. Túlságosan anyagias 
fölfogása  a gazdálkodás megszokott módjaitól 
nem engedi eltérni, mert az uj gazdálkodó 
rendszerre való átmenetel kockázattal is jár; 
igy hát inkább beéri a megszokott mód mellett 
a kisebb jövedelemmel, semhogy nagyobb kocz-
kázatot és befektetést  kivánó módra merne át-
térni. Ugyancsak anyagias gondolkozása az oka 
annak is, hogy kevésre becsüli az emberéletet 
és érzéketlen az egészségügyi követelmények 
iránt. Ha valami költséggel jár, vagy akadályozza 
a keresetben, a magyar paraszt bámulatos egy-
kedvűséggel mellőzi azt, a mit az egészség meg-
követel. Orvost betegéhez nem hiv, ha hiv is, 
orvosságát el nem készitteti s ha kiüt egy 
járvány, a hatóság képtelen az óvóintézkedése-
ket végrehajtani, A ragályosbeteg^t elkülöníteni 
nem lehet, mert a kik nem félnek  a ragálytól, 
nemcsak magukat, de gyermekeiket sem féltik 
tőle. A másokét annál kevésbbé féltik.  A mily 
közömbös a magyar paraszt a közegészségügy 
iránt, éppen oly közömbös más közérdekű dolgok 
iránt. Itt is csak az egyéni haszon hat reá s 
csak addig lelkesedik, a mig tömegben van 
együtt, vagy a mig anyagi érdekével ellenkezésbe 
nem jut. Az életét könnyen adja, de vagyoni 
áldozatra a távol jövőben bekövetkezhető 
haszonért nem hajlandó Ez az oka annak, hogy 
a vá'asztási korrupció népünknél oly termékeny 
talajra talált. 

A magyar iparos minden ügyessége és 
találékonysága mellett sem gyarapszik, mert 
Ígéreteiben megbízhatatlan s mert mihelyt egy 
kis pénzmagra tett szert, ha városi, tulkölte-
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kezésre adja a fejét,  ha falusi,  földet  vásárol s 
ipari foglalkozása  mellékfoglalkozássá  válik. Cse-
kély tanultsága pedig akadálya annak, hogy 
találékonyságát hasznosan értékesítse. Általá-
ban jellemző tulajdonsága, hogy megveti a 
parasztot és gyűlöli a tanult embert, a kivel 
egyformának  tartja magát, de a kinek részéről 
lenézést tapasztal, Ez irányítja politikai maga-
tartását is és oda szerett állani, a hol nem az 
„urak" állanak. 

A középbirtokos osztály és rokonsága, a 
lateinerek a vidéken, a megyében élnek Ez az 
a keret, a melyen belül érvényesülni akarnak. 
A megyén tul ennélfogva  egyikük sem lát, nem 
azért, mintha nem volnának képesok messzebbre 
látni, hanem mert nem is néznek messzebbre. 
De a megyének a közdolgai sem érdeklik őket. 
Ugyan miért is érdekelnék ? A megye nem 
helyi érdekközösség. A helyi érdekek köre sok-
kal szűkebb, mint egy megye. Minő közös 
érdeke lehetue például egy járásbeli birtokosnak 
egy másik birtokossal? Más vidék, más talaj, 
más köznép, más éghajlat és más gazdálkodó 
mód. A megyei közgyűlések prjgrammja pedig 
kevésbbé fontos,  hogy az ott fölsorolt  tárgyak 
iránt érdeklődni nem is lehet, hacsak nincs 
személyes hátterük. Hiszen a mi a saját bel-
ügyek körébe tartozik, az mind felső  jóvá-
hagyásra vár. A helyi igazgatásban pedig a 
közönség nem is vesz részt, azt elintézik a 
szolgabirák és az alispán. A megye politikai 
közönség volt, hol az országos ügyeket tárgyal-
ták. Az országos ügyek azonban ma csak válsá-
gos időkben kerülnek a megye elé, már pedig akkor 
sincs eredménye a megyék akcziójának. De a megye 
azért ma is elsősorban politikai, helyesebben 
politizáló közönség, csakhogy ellévéu előle zárva az 
országos politika intézésének az utja, személyes 
politikát üz. Az országos politikai mozgalmak 
pedig csak takarói a megyében űzött személyes 
politikának. 

A politikai pártállás elfoglalásába  sokszor 
belejátszik anyagi érdek, hiúság, barátság, ro-
konság, gyűlölködés, rossz szomszédság, vallás-
felekezet,  szerelem és házasság, csak a politikai 
meggyőződésnek nincsen hozzá köze; ez a párt-
állással együtt változik, még pedig mint valósá-
gos megingathatatlan, legszentebb hazafiúi  meg-
győződés. De nem volna igazunk, ha azt állita-
nók, hogy a politikai pártállás még nincs be-
folyással  a barátságra, házasságra stb. Oh, igen. 
Előfordul,  hogy testvérek vesznek össze halálo-
san a politika miatt. Ne csodálkozzunk hát 
azon, ha a paraszt a politikát, az urak huiczutsá-
gának nevezi. Valóban, abban az alakban, a 
melyben ma űzik az urak, nem is egyéb, mert 
vajmi kevesen vannak nálunk, a kik valóban 
meggyőződésből politizálnak s a kik nem érde-
keik, vagy indulataik, hanem a közérdek meg-
fontolása  alapján foglalnak  pártállást. De ez 
alig lehet másképen ott, a hol az exigencziák 
helyett dogmák szerint alakulnak a politikai 
pártok. 

Azonban az urak folytonos  intrikája és 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megjelenhetenként egyszer, 6 oldalon vasárnap 

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

praktikája elvonja a népet igen sok esetben 
minden hasznos munkától, ugy a vagyonszerzés, 
mint a tanulás és a politikai eszmecsere terén 
is. Menj bárhová az országba, sehol sem fogod 
lá'ni, hogy a fiatalság  elméjének kiművelésén 
fáradoznék,  hogy hasznos könyveket forgatna, 
hogy közérdekű problémákon goudolkoznék és 
vitatkoznék. Kevés változattal jól illik erre a 
dzsentri fiatalságra  a régi vers: „Mind tudja, 
mi szép és jó. Ló, pipa, puska, kopó." Majd-
nem valamennyi a szórakozásnak él. 

Menj bárhová az országba, a hol még van 
némi magyar élet és sehol sem fogod  hallani 
az embereket közdolgokon, vagy társadalmi 
problémákon disputálni, mint még az én gyer-
mekkoromban is, apám házánál hallottam A kik 
összejönnek, vagy egy párthoz, vagy eg^ érdek-
körhöz tartoznak. A hol egy párthoz tartoznak, 
ott nincs eszmecsere, mert fölösleges  egymást 
kapaczitálni, a hol pedig egy érdekkörhöz tar-
toznak, ott nem okszerű a kapaczitálás, mert 
mindenkinek megvan már a maga szerepe. A 
társa'gás mindig csak magánügyekről, vagy 
személyes kérdésekről folyik,  aztán jön az alsós 
ebédtől estig, estétől reggelig. 

Ez a inai magyar társadalom gazdasági, 
társasági és politikai képe. Elég sivár kép, 
mely méltán kétségbe ejthetné a haza sorsa, 

ő̂je iránt érdeklődőt, ha nem bizna a nemzet 
egyetemében és az intézményekben, az alkot-
mány történelmi mivoltában rejlő őserőben, mely 
a rosszat is jóra fordithatja,  és azt a sok helyte-
len irányban érvényesülő, ki nem müveit agy-
velőt, mely hazánkban s különösen a magyar-
ságban megvan, önművelésre serkentheti és 
helyes irányú működésre késztetheti. 

Elvégre, ha a legszebb fát  kezdjük is 
taglalni, melynek hatalmas törzse és terebélyes 
koronája a szemlélőben sajit kicsinységének 
érzetét kelti föl  és lombjának szépsége elbá-
jolja az embert; ha kérgét nézzük, az repede-
zett, ha a törzsét, az odvas, szúette, ha az 
egyes ágakat, azok csonkák és görbék, ha az 
rgycs leveleket, alig találunk épet; az egyiket 
féreg  rágta, a másik zsugorodott, a harmadik 
foltos  és igy tovább: s az egész mégis az élet-
nek, az erőnek, a szépnek a jelképe. Igy van 
ez a nemzei élettel is. A részek hibásak, az 
egész azért talán lehet életképes, mert éltetik a 
nemzeti intézmények, a történelmi alkotmány 
életereje, a szabad institúciók. Mindig a tör-
ténelmi alkotmány, azok a szabad intézmények, 
a melyeket a magyar nemzet szabadságszeretete 
teremtett meg és fejlesztett  ki, adták meg en-
nek a nemzetnek azt az erőt, a mely képessé 
tette arra, hogy annyi külső baj és belső rom-
lás veszedelmének ellenálljon. A szabad insti-
tutiók varázsereje tette azt, hogy a magyarság 
annyi idegen elemet tudott magába beolvasztani, 
a szabad institutióknak köszönhető az, hogy ki-
fejlődhettek  nagy jellemek és bölcs belátásu 
államférfiak,  a kik a hanyatló nemzetet regene-
rálták, akik a nemzeti gyöngeségeket és hibá-
kat felismerve,  azokat megjavítani törekedtek. 



A történelmi alkotmányok államföuntartó  erejét 
az ó-korban Róma, a közép- és ujkoraan hazánk 
és Angolország történelme fényesen  igazolja. 
Ebben kell biznunk mindannyijunknak s ezt 
kell fejleszteni,  tökéletesíteni, de nem recepciók-
kal, hanem a történeti múltból, a hazai viszo-
nyok alapos ismeretéből és népünk szükségletei-
ből kiindulva, azokon az alapokon kiindulva, 
amelyeken fejlődése  ezer évvel ezelőtt meg-
indult. És hogy ezt tehessük, hogy a haza ja-
vának az egyéni érdekekre való fontosságát 
megértessük a néppel is, a vezetőkkel is és 
hogy a középosztály tagjait az örökös szemé-
lyes torzsalkodásokból kigyógyítsuk és azt a 
szellemi erőt és energiát, mely ma a szeué-
lyes intrikákban és prtaktikákban vész el, a köz 
javára gyümölcsöztessük: szükséges, hogy ugy 
a népet hasznos ismeretekre tanítsuk, mint a 
középosztályhoz tartozók lelkét és jellemét is 
annyira müveljük, hogy egyetlen úriember se 
tartsa magához méltónak, mindent a személyes 
érdekek és indulatok szempontjából fölfogni 
Mert minél műveltebb valaki, aDnál inkább 
vágyik az összeség hasznára lenni s annál in-
kább képes egyéni önzését legyőzni. 

Fejlesszük tehát a nemzeti kulturát az al-
kotmánnyal együtt, neveljük az ifjneágot  az 
eszmények tiszteletére, önfeláldozására,  realitásra, 
munkaszeretetre s akkor be fog  következni a 
kor, melyben az ország dolgát nem a vármegye-
ház ablakából fogják  nézni a magvar politiku-
sok, mint 1848. előtt, sem a saját portájuk 
küszöbéről a vármegye dolgát, mint ma, hanem 
meg fogják  találni nemzetgazdasági és politikai 
megerősítésének módjait. A sok és kiművelt 
magyar agyvelő mind együtt fog  akkor mun-
kálkodni arra, hogy a magyar nemzet valóban 
világtörténelmi hivatást töltsön be, mint a hogy 
betöltött az Árpádok, Anjouk és Hunyadiak 
alatt. i t -ö . 

BELFÖLD. 
Budapest, szept. 23. 

— Sajtóhadjárat. — 
Beavatott helyről irják nekünk a következő 

érdekes fejtegetéseket: 
A legutóbbi héten a politikai zurnalisztikában 

a katonai kérdések domináltak. Sajnálatosképen 
ezek a fontos  kérdések teljességei hamis világítás-
ban kerültek a közvélemény elé, sőt előállott az a 
fonák  helyzet, hogy a magyar ellenzéki újságok — 
igaz, hogy akaratukon és tudtukon kivül — osztrák 
érdekek szekerét tolták. E frappáns  tény igazolásá-
val egy pillanatig sem akarunk adósok miradni. 

A katonai kérdések egy bécsi lap, a kitüuő 
összeköttetésekkel rendelkező „Neue Freie Presse" 
egy bécsi czikke kapcsán kerültek napirendre. Ebben 
a czikkben el volt mondva, hogy Lukács pénzügy-
miniszter Bécsben tárgyal Böhm-Bawerk pénzügyér-
rel s tanácskozásaik tárgya azoknak a hadügyi 
kiadásoknak fedezésére  szolgálandó kölcsön felvétele, 
mely kiadásokat a katonai készültség tökéletesbité-
sére a delegáczió tavaly megszavazott. 

Eddig a hiradás tárgyilagos és való. Ám a 
bécsi lap hozzátette, hogy ez a tárgyalás Pitreich 
hadügyminiszter sürgetésére történik, a ki gyorsabb 
tempóban követeli a fedezetet,  a mint azt tavaly 
megállapították és evvel zavarba hozta a pénzügy-
minisztereket. 

Na, hát a dolog nem így áll. Az igazság az, 
hogy Pitreich ur azt kérte, a mit kérni joga volt. 
Kérte egy részletét annak az összegnek, a mit a 
delegáczió már tavaly megszavazott és a minek egy 
része már régen el is van költve. Igaz, a pénzügy-
miniszterek az összegek tényleges beszerzéséről még 
nem gondoskodtak. A fedezet  módozataira nézve már 
régen meg van az elvi megállapodás. Elhatározták, 
hogy kölcsön utján szerezik be a szükséges összeget. 
A kölcsön felvételére  azonban sor nem került. És 
vájjon miért nem? Magyarország, ha már egyszer a 
kiadásokat megszavazta, a fedezet  beszerzésére is 
hajlandó. Am Ausztriában a helyzet egészen más. 
Ott a reichsrath nem működik. Ennek pedig az a 

következménye, hogy a kölcsönt felvenni  nem lehet. 
Mert a 14. §. alapján kötvényeket kibocsátani mégis 
aggodalmas, de meg gyakorlatilag is veszedelmes, 
mert kérdés az, vájjon a bankároknak elég garan-
czia-e a parlamenti szavazala helyett az osztrák 
alkotmány szükségszakasza. 

Ebból nyilvánvaló, hogy az osztrák kormány-
nak igen kellemetlen volt a Pitreich ur kérése. El-
panaszkodott hát az egyik orgánumában, hogy a 
ladügyminiszter zaklat, sürget és gyors tempóban 
kér pénzt. De az osztrák kormány maga is meg-
ehetett lepve, a mikor a magyar ellenzéki sajtó 
táborban lelt szövetségeseket. Dörgedelmes czikkek-
beu vetették szemére Pitreich urnák Magyarország-
ból, hogy miért is zaklat, mi^rt sürget, sokkal 
élesebben mint odaát Ausztriában tették. 

íme így indult meg egy teljesen jogosulatlan 
sajtóhadjárat, meggondolatlanul nekünk teljesen 
közömbös érdek szolgálatában. A tanulsága az egész, 
még megoldatlan problémák pedig az, hogy a mai 
rendszerű kormányzás Ausztriában tovább fenn  nem 
tartható. Majd egyik, majd másik ponton tűnik ki, 
íogy a „fortwursteln"  politika csödött mondott. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, szept. 23. 

Lassan-lassan élérkezik október hava és 
vele a szüret, midőn leszedik a szőlőfürtőket  s 
édes mustot sajtolnak belőlük. Alapjában véve 
igen egyszerű gazdasági munka az egész és mé-
gis mennyi bűbáj fűződik  a nevéhez. Különösen 
régente, mikor még jobban tudtak őrülni az 
emberek a természet áldásainak, mint mai nap-
ság, mikor ezerféle  ipari és kereskedelmi tevé-
kenységgel szerzik jövedelmüket s az aratást, 
szüretet üzletnek tekintik. 

Pedig házünnep az aratás napja, ünnep a 
szüret is Hálaünnep az ur áldásáért, mely sürü 
kalászt növelt a búzára és édesre, dúsra duz-
zasztotta a szőlőfürt  apró szemeit . . . . 

Régente nagy volt az öröm a bortermő 
vidéken a szüret idején. Már napokkal előbb 
megindult a munka a szőlőkben. Tisztára mos-
ták a prést, meg a taposó kádat, kiforrázták  a 
a mustos hordókat s szorosra verték rajtuk a 
vasabroncsokat. Tik-tak, hangzott a vidám ka-
lapácsolás a présházak tájékán s versenyt dobo-
gott vele a szőlősgazda szive az örömtől, látva 
a dus nehéz fürtöket.  A szüret hajnalán pedig 
vidám nóta, leánykaczaj köszöntötte a felkelő 
napot. Este pedig versenyt ragyogtak az égi 
csillagokkal a szőlőben gyújtott tűzjátékszerek, 
rakéták surrantak a magasba, pisztoly, puska 
dördült az éjben. És egyre folyt  a prés alól az 
édes szőlő leve, megtöltve hordót, kádat, sza-
pulót, minden edényfélét,  ami csak akadt a ház-
nál Némelykor pedig el is kellett folyatni,  mert 
nem volt elegendő edény a bőséges musthoz. 

így mondják ezt öregemberek és igy olvas-
ható egyik-másik krónika megsárgult fakó  leve-
lein 

Más idők, más emberek ! Ma már nem te-
rem olyan jó must, mint régen De nem terem 
sok olyan egyszerű ártatlan ember sem, aki a 
szüret poezisének örülni tudna. De nem is csoda. 
A peronoszpona, ragya, filoxera,  meg egyéb is-
mert és ismeretlen férgek,  betegségek pusztitják 
a szőlőt, s a beteg szőlő ápolása, gyógyítása 
igen sokba kerül. A termés szűkös ; jó szerencse, 
ha a szőlősgazda kiadásai megtérülnek, nincs 
tehát valami különös ok az örömre . . . . 

* 

Egyetemi beszédek voltak most napirenden. 
Az ország szive kezdte, kincses Kolozsvár foly-
tatta. 

A mit Budapesten a lelépő Heinrich, a 
fellépő  Demkó, meg utánna Kiss János beszélt, 
elmúlt mint az árnyék. Arczunkra vetődött a 
szó, lelkünkbe is borút vetett. Hanem azután 
csak elhanyatlott rólunk a felhő  észrevétlei.ül. 

Mennyivel más, mennyivel különb, amit Ko-
lozsvárott a nagy eszű tüzes lelkű Apáthy Ist-
ván moudott! Kemény igaz ágai, mint a pöröly 
szikrázva csapnak le és zúznak. Összetörik a 
bálványokat, szemébe vágják a budapesti Olim-
pusról szinfal-hasogató  bádogvil ámos Jupiternek 
az igazat. Ez a beszéd valóban elevenre tapint 
amidőn férfias  bátorsággal odazugja az 

egész országnak, hogy a társadalmi nevelésre 
egész közéletünk rászorul; mert ebben az or-
szágban mindenütt hiányzik a müveit hang. 

A hazafiság  legfőbb  kötelessége ma az ilyen 
őszinte szókimondás. 

A műveltség hangja ez, mely a világos-
ságot terjeszti; a nemzeti műveltség világos-
ságát . . . . 

* 

Egy tömpe orrú cseh utazó, aki talán vász-
nat vagy hegedühurt árult hazánkban, gyaláza-
tos rágalmazó czikket irt rólunk. Elmondja, hogy 
magyar nemzet már egyáltalán nincs is a vilá-
gon, csak egy koronaért vásárolt nevű magya-
rok vannak és a magyarság voltaképpen meg-
magyarositott idegenekből, leginkább zsidókból 
és tótokból ál. 

A hülye csehecskére azért nem lehet ha-
ragudni, mert czikke végén mulatságos fordulat-
tal a cseh oroszlán beleharap a saját farkába, 
azt állítva, hogy a tót és cseh nemzet 
egy nemzet. Fel is szólítja a magyarországi 
tót atyafiakat,  hogy alakuljanak át — cseh pi-
maszokká. — Mert Celesztin, a floridor  és flo-
ridor az Celesztin. És Szvatopluk fehér  lóva 
belefér  a prágai oroszlán bőrébe 

* 

Régen keltett egy eset oly mélyreható, kí-
nos szenzáczióját mint az, amely egy szegény 
asszonnyal megesett, amikor operáláskor testében 
felejtett  az orvos egy érczcsiptetőt. Próbálják 
ezt a dolgot csürni-csavarni, magyarázni, men-
tegetni, de azt a tényt sehogy sem tudják meg-
másítani, hogy operálás közben egy asszonyuak 
a hasában felejtettek  egy erczcsiptetőt És hogy 
a szegény megoperált asszonyuak ez az emlék 
nem vált egészségére, azt még a legutolsó falusi 
kirurgus is elképzelheti. 

A mélyen fajnálatos  eset a legszélesebb 
körben keltett feltűnést,  sőt izgalmat — Hiszen, 
fájdalom,  bárkivel is megeshetett volna és me-
geshetik is az ilyesmi. 

Nagyon természetes azonban, hogy óvakodni 
kell éppen a sajtónak a túlzástól, főképpen  a 
generalizástól. Egy ember ügyetlensége, lelkiis-
meretlensége miatt ne szenvedjen a többi és egy 
szerencsétlen eset miatt ne rendítsék meg a kö-
zönség bizalmát az orvosok iránt. 

* 

Szerbiában nem a belföldiek,  mint inkább 
a külföldi  szlávok csinálják a legnagyobb pro-
pagandát. És figyelemre  méltó, hogy míg a hor-
vátok Szerbia In tárain kivül nem igen kímélik 
a szerbeket, addig most ezrivel özönlőttek Belg-
rádba, hogy terjesszék a szlávegység eszméjét. 
Szlovének, horvátok ezrivel siettek le Belgrádba, 
s „éljen a délszláv király" üdv rivalgással jár-
ták be a szerb főváros  utczáit, s uj király a 
királyi erkélyről fogadta  az ujongók üdvözlését. 
A délszláv királyon kivül még csak egyet éltet-
tek kitörő lelkesedéssel: Oroszországot. 

Megszívlelésre méltó események ezek, I. 
Péter koronázási ünnepén. Különösen megszív-
lelésre méltó akkor, ha a Szerbiába özönlött 
szlovének és horvátokhoz hozzászámítjuk még 
azokat az ezreket, akik Dalmácziából, Bozniából 
és Herczegóninából tódulnak Belgrádba. Minde-
nütt az omlodine, Éjszakon, délen, nyugaton, 
keleten. Gyűrűt akarnak alkotni, hogy tetszés 
szerint szorongathassák azt, akit kiszemeltek ál-
dozatul, s a kik az egyesülésnek legnagyobb 
akadályai. 

Ez a tannlság a koronázási ünnepélyből, s 
bizony rossz diplomata az, aki a tanulságot be 
nem látja, s a ki e tanulságból a következtetést 
le nem vonja. 

* 

A parlamenti szünet a végét járja. A kép-
viselőház a jövő hónapnak mindjárt első har-
madában ismét összeül. Az ellenzéki sajtó jós-
lásokba bocsátkozik. Azt irják, hogy az ellenzék 
erős támadásra készül, ped'g ma még senki se 
ismeri a kormány őszi programmját és igy azt 
sem, hogy mi képezheti majd egy megokult tá-
madásnak az alapját A kormány korai tervé-
nek nem ism rése az oka annak, hogy Kossuth 
Ferencz sem nyilatkozott a politikai helyzetről, 
minapi nyilvános szereplése alkalmával, Báuftyék 
azonban nem nyugszanak és egyre keresik a 
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nexust az ellenzéki politikusokkall a koaliczió 
érdekében. Keresik, mert egymagukban bizony 
nem volnának képesek arra, hogy nagyobb moz-
galmat keltsenek 

Bánffy  Dezső saját bevallása szerint öten 
vannak csupán, és közülök Eötvös Károly nem 
is bevallottan Bánffy  párti. Olyan csekélyke erő-
tényező ez, — hogy igy talán még a házszabá-
lyoknak revíziójára sem igen kell a háznak 
gondolnia. A helyzet egyébként a képviselőház 
első ülése előtt kristályozódik majd ki. Tisza 
István gróf  kormányelnök az első ülést mege-
lőzően értekezletre gyűjti egybe pártját, hogy 
őket a jövőben tennivalók iránt kellőképen tá-
jékoztassa. 

A „kitörök" és a „megérkezök". 
— Válasz hasonczimü czikre. — 

Székelyudvarhely, szept. 23 

A létnek két feltétele  van. Az egyik ethikai, az 
embernek boldogságra való törekvése. Ez azon dyna-
mikai factor,  mely hajtja üzi az embert, tartja izzás-
ban a társadalmat' A társadalom tömecs mozgásának 
oka. Ez az oka az agyvelő azon működésének, melyet 
belátásnak nevezünk, a mely functio  nélkül a törté-
nelem tényei nem magyarázhatók meg. Ez tűzi ki 
cselekvéseink elé a czélt, s alkotja meg az érdeket. 

A másik feltétel  materialis, a physicai világrend, 
melyben mozgunk és élünk s a mely az eszközöket 
szolgáltatja azon czélhoz, melyet belátásunk, boldog-
ságra törekvésünk magunk elé tűzött. 

Társadalomban élünk, hol mindnyájan törek-
szünk, izzunk, akarunk. Mindnyájan [egyensúlyba 
kívánunk jutni, nem törődve azzal, hogy másokat 
zökkentünk ki egyensú'yukból. Az egyéQÍ akarat 
minden lépten nyomon beleütközik a többi egyén 
ellentétes akaratába, moly annak keresztülvitelében 
megakadályozza. 

Azzal az első emberrel, ki a közös vadász-
zsákmányból többet és jobbat vitt haza, mint a má-
sik, azt megtartani is akarta, megkezdődött az érdek-
ellentét s az érdekharcz, mely tart ma is. 

Ebben a harezban mindenki részt vesz, és senki 
sem enged jószántából. A lét kérdése, boldogságának 
elérése forog  szóban. A ki győzni akar, a többieket 
saját akaratának tűrésére kell kényszerítenie, azokét 
pedig vissz* kell szorítania. Ide erő kell. Az győz, 
ki erősebb, ki minél több energiát gyűjtött össze. Az 
az erősebb, kinek jobb belátása van a többinél és 
több eszköze annak érvényesítésére, kinek tehát több 
physicai és ethikai energiája ven a többinél. 

A kettő egymásnélkül nem lehet, s a logica 
sorrendjében sincs egyik előbb mint a másik, de 
környezetünk legnagyobb réáze physikai, s maga az 
ethikai energia is csak materialis áldozatok utján 
sajátítható el, s ezért teszem a phyzikai energiát 
első helyre, mint a hogy tényleg előbb vesszük észre. 

Az energia csak eszköz ugyan, de azt is meg 
kell szereznünk, hogy erősek legyünk és czélunkat 
elérhessük s ez által annak megszerzése közelebbi 
czéluaká lesz. 

A harcz folyik  tehát szüntelen. Minden egyes 
egyén elsősorban saját szükségleteinek beszerzésére, 
kielégítésére törekszik, tekintet nélkül mások érde-
keire, sőt azok ellenére is. 

A megegyező szükséglettel, czéllal birók érde-
keik közös eredőjétől vonzódva, szükségképen egy 
góczpont körül csoportosultak s megjelentek a tör-
ténelemben, mint különböző osztályok, kasztok, melyek 
egymás ellen folytatták  küzdelmeiket. 

Bár tagadhatatlan, hogy a tömörülésben az 
egyéDÍ akarat elveszti élét s felolvad  a közös akarat-
ban, mint ethikai egységben mégis a valóságban az 
osztályok szigorú elkülönzése nincs meg. Az egyének 
legkülönbözőbb érdeke az élet oly bonyolult szöve-
vényét, variáczióját és kombináczióját adja, hogy azt 
áttekinteni, osztályozni nem lehet. A történelem 
csakis azon érdekcsoportot nevezi el külön osztály 
névvel, melynek működése nyomot hagyott maga után. 
De tényleg az osztályok keretén belül és kivül is 
folyik  az egyének harcza egymás ellen s nem is ér 
véget, mig emberek élnek e földpolyóbison,  kiknek 
életviszonyaik, egyéui baj'amaik, belátásuk, czéljuk, 
szükségleteik, szóval érdekeik különbözők s minden 
pillanatbin gátat emelnek más egyéni akarat érvé-
nyesülésének. 

Ez a harcz, az emberi idegrendszer és a kül-
természet közös munkája hozta létre a mai társa-
dalmat gazdasági és kulturális tényezőivel, és ezek, 

mint ható okok és erők, hatásukban hozzájárulnak 
az emberi idegrendszer átformálásához.  Ez a cirkulus 
viciósus végeredményében is a fejlődés  haladását 
biztosítja. A régi gcczpontok megszűnnek a czél 
elérésével, a villamos kisülés, kiegészülés megtörtént. 
A viszonyok változuak, ujabb érdekek, czélok lépnek 
előtérbe, ujabb góczpoctok létesülnek. 

A történelem azt tanítja, hogy az adott viszo-
nyok között az adott társadalmi rend elkerülhetetlen. 
Ez abból a kölcsönhatásból, melyet az emberi agy-
velő munkája gyakorol környezetére, viszont a kör-
nyezet reá, szükségképen következik. A rabszolga-
ságot, a hűbériséget az akkori gazdasági viszonyok 
hozták létre. Ha a mostani gazdasági viszonyok a 
tőke uralmát és a munkás osztály kizsákmányolását 
eredményezik, ugy az kikerülhetetlen volt. 

Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi gazdasági viszo-
nyok között vagy tőkés, vagy munkás lesz az egyén. 
Megérthető az egyének harcza a tőke után s a mun-
kások harcza a tőke ellen. 

Mihelyt tehát a tőkések és munkások osztálylyá 
tömörülnek össze közös érdeküknél fogva,  osztályharcz 
keletkezik, mert érdekeik kielégítése harcz nélkül az 
emberek egoismusa miatt nem vo'na lehetséges. 

A „tömegek, előre nyomulásában" vagyis „a 
vagyonszerzők erők felvonulásában  a vezető réte-
gekbe" és „a felbiztatott  parasztság kitörési hajla-
mában" az osztályharezot látom, s ez nemcsak, hogy 
nem természetellenes jelenség, hiuem a legtermésze-
tesebb, a mi csak létezik. 

Ettől a harcztól nem félek.  Mindakét fél  a leg-
teljesebb mértékben egymásra van Utalva s érzi, hogy 
egymástól függnek.  A torra ;löképasség a tőkehalmo-
zás folytán  visszahat a munkásra s emeli az általá-
nos jólétet. Igaz ugyan, hogy harcz nem történik 
eröszik alkalmazása nélkül, s hogy a hol a tőke-
uralom magára marad, a munkások legteljesebb ki-
zsákmányolására és nyomorba juttatásra vezet, mo-
dern rabszolgaságot alapit, — de a túlzásoktól egy-
részt megóv a kultura, másrészt az államhatalom, 
mely nemcsak egy kaszt hatalmi eszköze, hanem az 
összes állampolgárok akaratának közös eredője. 

Az osztályharcz tökéletesítette a társadalmat, a 
gazdaságot, a kulturát, mint a háborúskodás a hadi-
tudományt és a lőszereket. Minél fejlettebbek  a felek, 
annálinkább egyensúlyban tartják egymást. Eí nem 
paradoxon. Keleten nincs osztályharcz, hanem kaszt-
rendszer, nincs puska, hanem !dárda és nyílvessző. 
Osztályharcz nélkül a mérleg nem jöhet egyensúlyba, 
egyik fele  mindig tul van terhelve. 

Az egyének harcza, „kitörése" is hasonló jelen-
ségek között megy végbe, mignem közös érdekektől 
vonzatva felolvad  az osztályküzdelemben. A ki ele-
gendő energiát gyűjtött, megállja helyét a küzdelem-
ben, „megérkezett", ellenesetben elbukik, a társadalom 
kiválasztja. 

A tudás energia, s ennek felhasználási  módja 
a nevelés, ez művészet. A mit általában nevelés alatt 
értenek, az csak formalitás,  modorosság, nem művé-
szet, még csak nem is technika. En legalább azt 
tapasztaltam, hogy a „kitörők" semmivel sem neve-
letlenebbek a stagnáloknál,  a kikhez „kitörnek" s a 
kiknek lelt volna módjukban nevelődni. Sőt épen a 
harc, a másokkal való érintkezés, a folytonos  igyek-
vés egyensúlyban való maradásra, mások érdekeinek 
elkerülése, vagy legyőzése épen azt eredményezi, 
hogy az „életmüvészet titkát jobban" elsajátítják. 

Csak „törjenek ki" minél többen. A ki marad, 
— nem halad. Török  Pál. 

ÚJDONSÁGOK, 
Sz.-udvarhely, szép. 25. 

A Székelyföld  1903-ban. A napokban jelent 
meg nyomtatásban a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara jelentése. Szomorú világot vet a Szé-
kelyföld  közgazdasági viszonyaira az évről-évre emel-
kedőben levő népkivándorlás. — Az 1903. évben 
14.085 kivándorlót mutatnak ki a kamara kerületé-
ből, 196i-mal többet, mint a megelőző évben. Ez 
csaknem kétszerese a tíz év eiőtti átlagnak. Egy év 
alatt csaknem megtízszereződött az Amerikába és 
Románián kivül más európai államokba vándorlók 
száma. Törvényhatóságok szerint kiment Csikme-
gyéből 4584, Háromszékmegyéből 6919, Miros-Torda-
megyéből 845, Maros-Vásárhelyről 46 és Udvarhely-
megyéből  1693 egyén. Romániába mentek 10750-en, 
Amerikába 1126 an és egyéb európai államokba 
2209-en. Az Amerikába vándorlás csak három év 
előtt kezdődött, de azóta hamarosan terjed s ma a 
Székelyföld  minden zugából vannak az Újvilágban. 

Különösen Háromszék-, Csik- és Udvarhelymegyék 
népe mozog. A kamara számot fd  arról is, hogy a 
Romániába kiszárraizott székelyek a konstantzei és 
galaczi kikötőkből mennek Amerikába. — Veszedel-
mesnek mondja a jelentés ezt az ujabb népvándor-
lást, mert a székelynek tetszik Amerika szabad 
szelleme s mert életrevalóságuk ott inkább érvényre 
jut. Ezzol szemben örömmel jogyzi fel  a szövetkezeti 
eszme terjedését, miben a kamara nagy tevékeny-
séget fejt  ki. Marosvásárhelyre az ipari hitelszövet-
tel kapcsolatban közös műhelyek létesültek. Meg-
alakult Kézdivásárhelyt is az ipari szövetkezet és 
szervezkednek immár a kerület többi városaiban is 
az iparosok. A kereskedelemügyi miniszter 52 szé-
kely iparosnak osztott ki eddig jobb munkagépeket. 
A földmivelő  nép felsegitése  érdekében a földmive-
lésügyi miniszter székely kirendeltsége munkál. Szé-
pen halad az iparos-kiképzés. A kereskedelemügyi 
miniszter által fenntartott  marosvásárhelyi fa-,  fém-
é8 építő, valamint a székelyudvarhelyi kő- és agyag-
ipari szakiskolák sok jeles képzettségű ifjút  bocsá-
tanak ki. Azonkívül a kamara százával képezteti a 
székely fiukat  jobb hazai iparosoknál. Ennek a szé-
les körű akcziónak eredményei egy évtized múlva 
fognak  igazában láthatóvá lenni, a mikor-a most 
felserdülő  székely iparos jfjuság  férfikorába  lép. A 
kamara a székely vasutak kiépítésétől és az önálló 
vámterület létesítésétől várja az általános közgazda-
sági helyzet javulását. 

Halálozások. Szabó István budapesti posta- és 
táviró főtisztet  és nejét Seebeny Máriát súlyos csa-
pás érte. Kedves kis leányuk Margit  életének 12-ik 
évében hosszas szenvedés után városunkban elhunyt. 
Temetése a róm. kath. egyház szertartása szerint 
21-én történt meg, nagy részvét mellett. Halálát a 
szülőkön kivül testvérei: Bandi,  Ilus,  Pista  és szá-
mos rokon siratja. — Szibián  Demeter életének 
70-ik, boldog házasságáuak 46-ik évébeu, folyó  hó 
20-án hosszas és fájdalmas  betegség után jobblétre 
szenderült. Kidőlt családjának erős oszlopa, lehullt 
koronája; mérhetetlen gyász és bánat foglalta  el 
helyét. Az elhunyt hűlt tetemét f.  hó 22-én d. u. 
3 órakor a gör. kel. szertartás szerint helyezték 
"ugalomra a helybeli róm. kath. temetőbe. Halálá-

val nejét szül. Ardeleán  Paraschivát és gyermekeit: 
Seibián  György várra, kiadót s nejét; továbbá 
Vilmát,  Virágot,  Marit,  Lászlót  és Miklóst  borította 
gyászba.-

Az állami kö- ós agyaflipari  szakiskola sikere. 
A helyi kő- és agyagipari szakiskola a budapesti 
kir. József-műegyetem  részére ez év folyamán  55 
drb festett  és festetlen  görög edényt szállított meg-
rendelésre a műegyetem művészi oktatásához. E 
szállítmányt Schauschek  Árpád műegyetemi tanár 
a napokban kelt és Hargita  Nándor szakisk. igaz-
gatóhoz intézett következő levélben köszöni meg: 

„. . A hivatalom eljárást igy befejezvén,  még 
egy tartozást kell lerónom, s ez: hogy köszönetet 
mondjak ugy a magam, mint közös szertárunk 
igazgatója: Riuscher tanár Ur nevében is azon 
lekötelezően előzékeny szívességért, melyet ugy T. 
Igazgató Ur, mint az illető szaktanár Ur részéről 
volt szerencsém tapasztalni, azon buzgó fáradozás-
ért, mely lehetővé tette, ezen minden tekintetben 
kiválóan sikerült gyűjtemény összeállítását és el-
készítését. 

Fogadják e szépen sikerült és iskolájuk jeles 
vezetéséről, az ott folytatott  alapos szakoktatás-
ról tanúskodó munkák befejezése  alkalmával 
őszinte szerencse kivánatomat. 

Végül örömömet kell azon tény fölött  is ki-
fejezuem,  hogy hazai szakiskoláink egyike képes 
volt a művészi oktatás számára ily kiválóan 
használható taneszközöket szolgáltatni, mi által 
az ilyen mintáknak külföldről  való behozatala 
feleslegessé  fog  válni. 

Kedves kötelességemnek fogom  tekinteni, 
hogy a szakférfiak  figyelmét,  ezen szép minta-
sorozatok! a, melyeket már azok rég nélkülöztek, 
reáiráuyozzam. 

Ez okból igen lekötelezne t. Igazgató Ur, 
ha tudatni méltóztatuék velem, (ha lehet még e 
hó 19-ig) hogy iskolájuk elfogad-e  más tanintéze-
tek részéről is megrendeléseket. 

Ugy t. Igazgató Urnák, mint az illető szak-
tanár Urnák is ismételten kifejezve  köszönetemet, 
van szerencsém igen T. Igazgató Urat kiváló 
tisztelettel üdvözölni: 

Budapesten, 1904. szep. 16-án. 
Schauschek  Árpád, 

műegyetemi tauár." 



Törvényhatósági közgyűlés. Udvarhelyvármegye 
törvényhatósági bizottságai, évi október 13-án tartja 
évi II. rendes közgyűlését. A tárgysorozat kormány-
rendeletek, hivatalos előterjesztések, szabályrende-
letek, választások, községi ügyek, átiratok és meg-
keresések czimek alatt, mintegy 200 pontból áll. 

Unitárius istentisztelet. A helybeli unitáriusok 
október hó 2-án d. e. 11 órakor kezdődöleg a vár-
megyeház dísztermében hálaadó istentiszteletet tar-
tanak, mely alkalommal úrvacsora osztás is lesz. 

Uj gazdasági tudósító. A m. kir. földmivelés-
ügyi miniszter Paál  Sándor kisgalambfalvi  lakost 
Udvarhelymegye székelyudvarhelyi járására nézze a 
gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. 

Az udvarhelyi ref.  egyházmegye október 3-án 
d. e. 9 órakor Székelyudvarhelyen, az ev. ref.  kol-
légium dísztermében Péter  Károly esperes elnökleté-
vel tartja rendes közgyűlését. A gyűlés tárgyai: 1. 
Ima a közgyűlési teremben. 2. Eluöki megnyitó. 3. 
Új egyházi hivatalnokok bekebelezése. 4. Bizottságok 
kiküldése. 5. Egy. fegyelmi  biró-, esetlrg 2 pótbiró-
választás. 6. A számvevő-bizottságba egy tag válasz-
tása. 7. Műszaki előadó-választás. 8. Somogyi István 
algondnok lemondása folytán  jelölés az algondnoki 
állásra. 9. Felsőbb leiratok felolvasása  és tárgyalása. 
10. Esperesi jelentés az egybázvizsgUatról és az 
egyházmegye állapotáról. 11. Főjegyző jelentése az e. 
m. tanács és közig, bíróság működéséről. 12. Szám-
vevői jelentés. 13. Tauügyi jelentés. 14. Az egyhm. 
közpénztári-, gyámintézeti- és közalap-számadások 
ellátása. 15. Az e. m. közpéüztár jövő évi költség-
előirányzata. 16. Egyházker. képviselői dijak kiuta-
lása. 17. Átiratok tárgyalása. 18. Kérelmek ellátása. 
19. Segélykérvények elbírálása. 20. Indítványok tár-
gyalása. 

A Korcsolya-egylet választmánya ma délelőtt 
11 órakor a megyeház kistermében ülést tart. Itt 
jegyezzük meg, hogy a sétatéren az uj modern 
korcsolyapavillon, mely a réginél ,kétszerte nagyobb 
é3 ezen kivül két oldalszobával is bír, elkészült. A 
pályához vezető csatorna munkálatai most vannak 
folyamatban,  s igy az első fagyra,  mely csak mentől 
későbbre köszöntsön be, a pálya azonnal megnyitható 
lesz, s a vizmizériákkal többet nem lesz baj. 

Városi  kösgyülés.  Nagy érdeklődés mellett 
folyt  le tegnap, szombaton a város képviselőtestüle-
tének közgyűlése. A tárgysorozat első pontja értel-
mében a virilis névjegyzék összeállítására bizottsá-
got választott a képviselőtestület, elnöke dr. Mezei 
Ödön, tagjai: Soó Gáspár és Solymossy  Endre. A 
tanács előterjesztésére a f.  év márcziustól augusztu-
sig havonként felvett  pénztárvizsgálati jegyzőkönyve-
ket tudomásul vették. A füztelepet  a helybeli ipar-
fejlesztő  bizottság ajánlatára 10 évre évi 60 koro-
náért béibeadták. A SiDger és Leindörfer  fiikeres-
kedő czég azon ajánlata felett,  hogy a felső  várrét-
ből 2 hold raktárterületnek kiszzkittassék és bérbe-
adassék, elhatározták, hogy kiszakítják, de nyilvános 
árverés utján adják berbe. A gyöngyösi tüzkárosul-
tak javára 50 koronát szavaztak meg, de az idegen 
forgalmi  és utazási vállalat azon kérését, hogy „Ma-
gyarország képes albuma" czimü munkát megrendel-
jék, fedezet  hiányában nem teljesítették. A legna-
gyobb érdeklődést a tanács javaslata képezte, melyet 
a villamos világítás ügyében terjesztett elő. Számo-
san szóltak a javaslat védelmére és Gyertgánffy  Gá-
bor, Solymossy  Lajos és Hlatky  Miklós érvelése elle-
nében, kik a villamos világítás kérdését a vízveze-
tékkel kapcsolatosan kívánják megoldani, hosszas 
vita után, a közgyűlés elfogadta  a tanácsnak követ-
kező javaslatát: 

Mondja ki a képviselőtestület, hogy a város 
kőz- és magánvilágitása, valamint az ipari és 
gazdasági tevékenység fejlesztése  czéljából egy 
lisztelő malommal kapcsolatosan villamos áram 
fejlesztő  telepet létesít, s az erre vonatkozólag 
Ganz és tsa budapesti részvénytársaság által be-
nyújtott tervet és költségvetést tárgyalás álapjául 
elfogadja. 

A bemutatott tervek és költségvetések, vala-
mint a szerződéstervezet átvizsgálására a polgár-
mester elnöklete alatt Sándor Mózes, Hlatky Mik-
lós, Dr. Válentsik Ferencz, Gyertyáoffy  Gábor, Dr. 
Soó Rezső, Haberstumpf  Károly, Ifj.  Ga'.ter János 
és Bartók István tagokból álló bizottságot küld 
ki oly utasítással, hogy a végérvényesen össze-
állítandó költségelőirányzat szerinti összegnek köl-
csönvétele iránt a szükséges lépéseket tegye meg, 
s a kötendő szállítási és kölcsönszerződéseket tel-
jesen elkészítve terjessze a képviselőtestület elé. 

A közgyűlés délután 5 órakor ért véget. 
Meghívó. „Az Udvarhelymegzei Tanító-egylet" 

Udvarhely járási fiókköre  f.  évi október hó 6-án 

Alsósófalván  az állami iskola helyiségében d. e. 10 
órakor kezdődöleg tartja meg évi rendes köri ülését, 
melyre fiókkörünk  minden tagját, valamint az érdek-
lődő tanügybarátokat tisztelettel meghívom. A gyű-
lés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv 
olvasás. 3. Gyakorlati tanítás. 4 Ének. 5 Emlék 
beszéd. 6. Ünnepi alkalmi szavalat. 7. Paedagogiai 
felolvasás.  8. Birálat. 9. Indítvány: Tanitóegyle-
tünknek „ Udvarhelymegyei  népnevelési  egyletté"  való 
átalakítása tárgyában. 10. ének. Felkérem ez uton 
is fiókkörünk  tagjait, hogy a tagságidij háirálékokat 
az ülésre befizetés  végett magukkal hozni szíves-
kedjenek. Veres  Ferencz köri elnök. 

ínség segély. A következő sorokat vettük: A 
székelyudvarhelyi ipari és gazdasági hitelszövetkezet, 
az Országos központi hitelszövetkezet által kilátásba 
helyezett külön segély hitellel, az esetlegesen bekö-
vetkezhitő inség enyhítésének munkálatához hozzá 
kívánván járulni, felhívja  Székelyudvarhely város és 
a várossal határos, vagyis a szövetkezet üzletkörébe 
eső községek fogyasztó  és termelő közönségét, hogy 
a kinek gabonanemüek bármelyikére és pityókára 
akár pedig a termeléséből eladásra szánt feleslege 
lenne, azt a hitelszövetkezet helyiségében (Szent-
Imre-u. 14. sz) hétfő,  kedd, szerda napokon dél-
előtt 11—12 óráig jelentse be. A szövetkezet össze-
köttetései révén a legolcsóbb forrásból  igyekszik a 
szükségletet beszerezni s minden nyereség nélkül, 
első sorban tagjait, s ha ezek igényei kielégíttettek, 
nem tagokat is az emiitett gabonanemüekkel ellátni. 
Miután az igazgatóság csak az előre bejelentett és 
megállapított mennyiséget rendeli meg, az áru át-
vétel mindenkire nézve kötelező lesz, s igy csak a 
szabályszerű kötelező nyilatkozat aláírása után ve-
hető a bejelentett szükséglet tárgyalás alá. Ezen 
nyilatkozat az árunak készpénzzel való fizetésekor 
visszaadatik, a hitel igénybevétele esetén pedig 1905. 
szeptember hó l-ig visszatartatik, a mikor az élvezett 
egész hitelt vissza kell fizetni,  mivel a szövetkezet 
is addig kapja a központtól, ezen külön segélyhitelt. 
Az igazgatóság. 

Egy úri nö halála. Egy derék, valódi nagyasz-
szony, özv. Biró Pálné életének 88-ik évében, vég-
elgyengülésben, e hó 2l-én elhalt. Haláláról a kö-
vetkező gyászjelentést bocsátották ki: özv. kéméndi 
Yárady Domokosné szül. liptószentmiklósi és óvári 
Pongrácz Antónia a magam és az összes rokonok 
nevében fájdalomtelt  szívvel jelentem, hogy szeretelt 
unokanővérem özv. Biró Pálné szül. barátosi Tóth 
Juliánná életének 88-ik s özvegységének 18-ik évé-
ben, rövid szenvedés után, f.  hó 21-én d. u. 1/a 5 
órakor megszűnt élni. Hült teteme e hó 23-án d. u. 
3 órakor fog  a helybeli ev. ref.  sírkertbe örök nyu-
galomra elhelyeztetni. Áldás és bége hamvaira 1 

Kérelem. A következő sorok közlésére kérettünk 
fel:  A székelyudvarhelyi Kaszinó könyvtárából az 
alább felsorolt  könyvek még az 1903. évben hasz-
nálat végett kiadattak anélkül, hogy a kivevő neve 
feljegyeztetett  volna. Minthogy p"dig ezen könyvek 
mindezide'g vissza nem adattak, felkéretnek  mind-
azok, akiknél ezen, a Kaszinó tulajdonát képező 
könyvek esetleg megtalálhatók lennének, hogy azokat 
a Kaszinó könyvtára részére sürgősen visszaküldeni 
sziveskedjenek. Ezen könyvek a következők : Ábrányi 
Kornél: Régi és uj nemesek. Adorján Sándor: Fél-
homályban. Baksay Sándor: A dáma. Daudet Alfonz  : 
Egy boldogtalan története. Gárdonyi Géza: Világjáró 
angol, Gyalokai Mózes: novellák és korrajzok, Iro-
dalmi évkönyv 1891-ből, Jókai Mór: Egy hirhedt 
kalandor a XVII. századból, Jókai Mór: Politikai 
divatok, Jókai Mór : Szeretve mind a vérpidig, Jókai 
Mór: Színmüvek 3. kötetje, Jókai Mór: A tenger-
szemű hölgy, Jósika Miklós ; A sziv rejtelmei, Louys 
Pierre: Aphrodité, Pékár Gyula: Szoborszépasszony, 
Petőfi  Sándor: költemények, Rákosi Viktor: korhadt 
fakoresztek.  A választmány megbízásából a könyv-
tárnok. 

Ellenőrzési szemlék. A honvédség kötelékébe 
tartozó városi illetőségű és itt tartózkodó tartalékos 
és póttartalékos honvédek ellenőrzési szemléje októ-
ber 12-én, a népfólkelők  jelentkezése október 20 án, 
a közös hadsereg kötelékébe tartozó tartalékos és 
póttartalékos katonák szemléje pedig október 31-én 
lesz megtartva a városi tanács katonai ügyosztályá-
nál. A szemle mindig reggel 7 órakor kezdődik. 

Épitsilnk Székelyudvarhelyen templomot! A közművelő-
dés oltárán Isten dicbóségére áldoz, ki a Székelyudvarhelyen 
építendő unitárius templom költségeihez hozzájárul. Az egy-
házközség elöljárósága a következő kegyes adományokat vette 
s hálás köszönettel nyugtázza: A magyarországi unitárus egy-
ház 1000 kor. Pap Erzsi 46 sz. gy ivén: Pap Sáudor 2 k. 
Kovács József,  Pataki László 40-40 fill.  Bereczki Dániel 30 
fill.  Fekete Károly, Máté Lajos, Tőkés György, Nagy Ferencz, 

Péterfi  Gyula, Bereczki Dénes, Keresztesi Dániél, Nagy Albert, 
Nagy Dénep, Nagvj^ni. Nagy Eomokos, Nagy líáro'y. Nagy 
János, ifj  Nagy Aron, Ppterli Sáudor. Nagy Dániel, Fazakas 
István, Fazakas l)énes, Fazakas János, Török Sándorné, Szabó 
Lina, B°reczki Sándor, Sipos Ferencz, Nagy Góbor. Szabados 
József,  Kovács Dénes, Nagv Lajos, Péterfi  Albert, Kovács Lő-
rincz, Kovács Balázs, özv. Csíki Józsefné  20—20 fill.  Keraszlesi 
Károly, Nagy Dénes, Szabó János, Csíki Zsigmond, Csíki 
László, Simon Jinosné 10—10 fill.  Péterfi  Miklós 12 fill. 
Keresztesi Eszter 8 fill.  Együtt 10 k. 20 fill.  Az I-XLV. 
közlemény összege 7ln3 k. 37 fill.  E közlemény összege 1010 
k 20 fill.  összesen 8203 k. 57 fill, 

Jótékonyczélu előadás. A parajdi műkedvelők 
tegrap, szombaton igen sikerült műkedvelői előadást 
rendeztek Mekkey  Péter vezetése mellett, s mely al-
kalommal Makkai Emilnek A robinzonok  czimü vígjá-
téka került bemutatóra. Az előadásban Ripper Géza, 
Moldován Ödön, Fuer Irén, Nuridsán Vilma, Szilágyi 
Julcsa, Fagyi Lina, Vicsai Rebeka, Paget János, if.  Szé-
kely János, Fuer Arnold és Vallics János vettek részt. 
Ezt a színdarabot megelőzte Geöcze Béla szavalata, 
Moldován  Ödön kupléja, kit Paget  Olivér kisért 
zongorán és Walics  János és Mánya  Margit által 
előadott melodráma: A hamis tauu Az estélyt sike-
rült tánczmulatság zárta be. 

Hosszú nap. Hétfőn  19-én, volt a zsidóknak az 
évben a legnagyobb ünnepük: Jom-kipur. Az ájtatos 
hivők az egész napot a nem régiben kibérelt és újra 
alakított templomukban töltötték, hogy bűneikért 
engesztelésért fohászkodjanak  az egek Urához. A val-
lásos zsidók e napon sem nem ettek, sem nem ittak, 
sőt mindenféle  munkától tartózkodtak csupán Istenük-
höz könyörögtek bünbocsánatért. A városunkban levő 
2—300 zsidó buzgón látogatta a templomot, s ün-
nepük külsőleg is észrevehető vólt. 

Esküvő, Weigel  Albert iparos e hó 29-én tartja 
esküvőjét Bányai Árpád vasúti hiv. és neje kedves 
leányával Rózával. 

Az iparos-kör szüreti mulatsága nem éppen a 
hozzáfűzött  sikerrel zajlott le a mult vasárnap. A 
zendezőség ugyan meg tett minden lehetőt a mulat-
ság érdekében, azonban a kellemetlen esős idő a 
vighangulatot befolyásolta  és sokakat is visszatartott 
tő'e. Igy történt, hogy a mult évben féuyes  anyagi 
eredménnyel járó estély éppen csak a ráfordított 
magas kiadásokat fedezte  s sz egylet részére mit 
sem jövedelme/ott. Akik ott voltak, jó hangulatban 
reggelig elmulattik. 

A távbeszélő hálózat a forgalomban.  A posta-
igazgatóság a kővetkező értesítést adja közre: A 
városi távbeszélő hálózat jövő hó 1-én a közforga-
lomnak át fog  adatni — ezen naptól kezdve a városi 
hálózat központjához csatlakozó összes előfizetők  a 
székelykereszturi, oklándi, olaszteleki és a közelebb-
ről üzembe helyezendő parajdi törvénj hatósági táv-
beszelő központokhoz csatlakozó előfiizetőkkel  mint 
felhívó  felek  csak azon esetben folytathatnak  díj-
mentes beszélgetést, ha a tarifális  előfizetési  díjon 
kivül még 24 korona évi kapcsolási dijat fizetnek  — 
viszont a most emiitett törvényhatósági távbeszélő 
központokkoz kapcsolt előfizelők  is mint felhivófelek 
a székelyudvarhelyi városi hálózat előfizetőivel  csak 
azou eseteen beszélhetnek díjmentesen, ha a jelenleg 
fizetett  előfizetési  dijon felül  még évenkint 24 korona 
kapcsolási díj megfizetésére  magukat kötelezik. 

Építik a parajdi telephont. A parajdiak vágya 
végre teljesülni fog:  építik a telefont.  A munkála-
tokat még az elmúlt héten megkezdetnék, s előrelát-
hatólag még a héten készen lesznek vele. Ez által 
Parajd község közönsége közel jön a megye szék-
helyéhez és az interurbán-telefon  által az egész 
országhoz. 

Özvegy Mihálovits Bélánóra hívjuk fel  ismétel-
ten a szülők figyelmét,  aki tudvalevőleg férje  korai 
elhunyta miatt, minden nyugdíj és vagyou nélkül 
maradt két kis gyermekkel. Az özvegy, mint a ko-
lozsvéri zenekonzervatorium volt jeles növendéke, 
zongora- és énektanításra vállalkozik, még pedig a 
legcsekélyebb díjazásért és ez uton is kéri a szülők 
szives párlfogását.  Zongora órát ad naponkint havi 
5 forintért,  énekórát pedig óránkint 40 krajezárért. 
A szülők jó téteményt gyakoro'nak, ha támogatásu-
kat nem voüják meg tőle. Lakása : Petőfi-u.  13. sz. 

Tanító-Egylet „Homoródvidéki Járásköre" októ-
ber hó 6 án d. e. 9 órakor Derzsben, az állami iskola 
helyiségében Kriza  Sándor járásköri elnök vezetése 
mellett a kővetkező tárgysorozattal: 1., Elnöki meg-
nyitó. 2., Előző gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 
3., Gyakorlati tanítás iSzathmáry  Miklós helybeli 
tanitó által. 4., Felolvas E. Keményfly  Katalin muzs-
nai áll. tanítónő szabadon választott tételről. 5., Sza-
valat Pataky  József  dályai áll. tanitó által. 6., Fel-
olvas Kiss  György jánosfalvi  közs. tanitó „Miféle 
okok akadályozzák legtöbb esetben a gyermeket 
iskolai kötelességeinek teljesítésében ?" cz. kérdésről. 
7., Ének négyes szólammal: Deák Mózes, Derzsi 
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Géza, Patdky  József  és liéther  János tanitó által. 8., 
Felolvas Seathmáry  Miklós tanitó: „Minő nevelési 
eljárással szokta a kötelességérzetet a gyermekben 
fejleszteni,  rz kérdésről. 9., Tagsági dijak befize-
tése. 10., Jelentések, indítványok. 11., Elnöki zár-
szó. E gyűlésre a homoródvidéki járás területén mű-
ködő állami és községi jellegű iskolák tanítóit, vala-
mint az érdeklódó tanügybarátokat tisztelettel meg-
hívom. 

A kipattant titok. A városi képviselőtestület 
rendkívüli közgyűlésén az egyik városatya, ki vízzel 
nem él, azzal argumpntált a vízvezeték mellett, hogy 
ennek hiánya oka annak, hogy sok ember a rossz 
viz miatt kénytelen bánatában borvizes bort inni s 
másnap e miatt nem tud dolgozni. Most már értjük, 
hogy a t. cz. városatya miért csak borissza, s nem 
bornemissza. 

Esik . . . Végnélküli, nehéz, szürke fátyol  bo-
rult a világra; felhős  az égboltozat és esik, esik 
szakadatlarul, sőt az egyik reggel a Szarkakövet 
fehér  hó lepte el. A novellisták ugy mondanák, hogy 
megeredtek az égnek csatornái. De a szépszavu lan-
tosok képletes nyelvezete csak nem változhat azon 
a sivár, keserves igazságon, hogy immár napok óta 
fojtogat  bennünket az esős, ólmos atmoszféra  s hogy 
a napsugár ugy eltűnt, mintha nem is e világból 
való gyönyörűség lenne. Ábrándos bakfisek  és sze-
relmes gymnazisták áldják csupán ezt az időt, mely 
olyan alkalmas az áhítatos magányra, az álmatag 
merengésre. Pedig a magány sem szép ilyenkor, csak 
napsugaras szép tavaszi reggel, vagy holdvilágos 
nyári éjszakán, mig borzasztó egy ködbe borult esős 
őszi estén, mikor a természetet nem uralja egyéb, 
mint költészete a hervadásnák, az elmúlásnak. . . . 
. . . . Azonban a meterologiai intézet mikor e so-
rokat irjuk, már derűről beszél, s lehet, hogy mire 
e hirünk nyomdafestéket  lát, meleg őszi verőfény 
fogja  bearanyozni a tájat. 

KÖZGAZDASÁG. 
— A szövetkezetek ellen.*) — 

Székelyudvarhely, szept. 23. 

E lapok mult számának hosszú rovatában köz-
readott czikkben megint felszínre  került egy csomó 
jelszó, jókora adag hipokrizis és valótlanság. De már 
minket ez nem hat meg. Miként már az sem indít 
meg, hogyha egy olyan nagy gróf,  mint amilyen gróf 
Károlyi Sándor, kegyesen leereszkedik és a szövet-
kezeti mozgalomból neki szánt dicséreteket átveszi 
az agráriusoktól és a velük barátságban köz- és 
váltó publicistáktól. R*g túl vagyunk azon, hogy 
intézméuyeket csakis azért magasztaljunk, mert azo-
kat mágnások hozták létre. 

Legyen a szövetkezet a nép barátja, tanítsa ineg 
a népet a takarékosság hasznos tulajdonságára, ápolja 
benne az embernek társulási ösztönét, az egyesült 
erő biztonságának tudatát és segitse, gyámolitsa 
anyagi kalamitásai között, hogy a változó sors sze-
szélyeivel minél határozottaban szembeszállhason. De 
ne lehessen a szövetkezet soha egyes osztályok privi-
légiuma, ne alakulhasson más osztályok megrontására 
és becsületes foglalkozási  ágak tönkretételére. Az 
állami támogatás, de sőt az állami engedély, még az 
alapszabályok és társulási szabályok megerősítése is 
csaK ebben az esetben jogosult. 

Nálunk, sajnos, a szövetkezeteknél mindenek-
előtt a visszásságok mutatkoztak, melyek folytán  ki-
tűnt, hogy a vezető gondolatok között nem találták 
meg a közérdek előmozdítására irányuló eszmét. A 
szövetkezeti szabadság elfajult  szabadossággá és odáig 
terjedt, hogy maholnap szövetkezetet lehet alapítani 
a szövetkezetektől való védekezésre. Említsük talán 
a kis falukban  gombamódra szaporodó apró pénzin-
tézeteket „mint szövetkezetek"-et, amelyek leginhább 
arra valók, hogy a törvény védelme alatt űzzék az 
uzBoráskodást ? Ám ezek kis existencziák számba 
mennek és ki lehet csavarni nyakukat, amikor tet-
szik. De a helytelen irányt erősen illusztrálják az 
állami támogatást élvező szövetkezetek. Nemrégiben 
fedezték  fel  egyes szövetkezetekben, hogy a tejet ha-
mis mértékkel mérik, hogy a fogyasztó  közönség 
megkárosításával még dúsabb uzsora-haszon jusson. 
S ezek prédikálnak a „kis emberek" segitéséről, ezek, 
akik éppen a kis embereket rövidítik meg. 

És látjuk a fogyasztási  szövetkezetek tenden-
cziáját, hogy állami segítséggel tönkre tegyék a vi-
déki kiskereskedelmet, mert az ezzel foglalkozók  eset-
leg liberálisak és legkevésbbé sem mágnáspártiak. Az 
imént Budapesten tartozott kongreszuson megbotrán-
kozva vették tudomásul, hogy a szövethezetek olya-

*) Jelen czikket, mely a múlt számunkban közölt és a 
szövetkezeti eszmét pártoló cziklc érveinek megdöntésére író-
dott, s a mely talán egy kissé elfogódott  tollal Íródott és a 
melylyel nem minden készletében értüuk egyet, újra csak az 
audiatur et altéra pars elvénél fogva  közöljük le. 

nok részére is árusítanak Magyarországon, akik a 
szövetkezetnek neui tagjai. Hisz ez magának a szö-
vetkezeti ef-zméne'í  az arczulcsapása, ez a törvény 
szellemének a kijátszása, ez Kelet Dj minden efélu 
külön jelleggel ellátott szövetkezet okvetlen alkalmas 
arra, hogy a társadalmi békét feldúlja  és elkesere-
dést keltsen. 

A tisztesség és a becsületesség az üzleti életben 
nagy szó. Nem mondhatjuk, hogy nálunk valamiké-
pen előmozdították ez erényeket a szövetkezetek. 
Hallunk czipészek, szabók, bútorosok szövetkezetéről. 
Csináltak-e valamit ez iparágak szolidságának a fej-
lesztésére pgy >8 városokban ? Hacsak talán nem az ő 
eszméjük, hogy a szabók listát csináltak a rossz fizető 
kundsaftokról,  mig a jó fizetőknek  meg nem jutott 
eszükbe, hogy szintén listát állítsanak össze a meg-
bízhatatlan, hanyag fuser  és e mellett uzsorásán drága 
iparosokról, akik a rossz fizetőkért  szenvedett káro-
kat duplán akarják fölszedni  a jó fizetőkön. 

Sem a fogyasztási,  sem az ipari szövetkez tek 
nem fejlődnek  helyes irányban, és mindaddig nem is 
fejlődhetnek,  amíg a legaprólékosabb gonddal le nem 
nyesegetik róluk a veszedelmes hajtásokat és meg 
nem szüntetik a visszaéléseket, amelyekre részint az 
állami, részint a hatósági támogatás folytán  mind 
nagyobb mértékben vetekednek. 

Legelső feladat  az egész szövetkezeti ügynek 
gyökeres reformja.  Várjuk a mostani kormánytól ? 
Tudjuk, hogy Tiszában, amig nem volt miniszterel-
nök, nagy érzék volt s igy nagy a reményünk, hogy 
az ő éles szeme a káros irányzatot meglátja, azonban 
a káros irányzat ellen, az ország közönsége jól teszi, 
hogyha gondos figyelemmel  kiséri a tanulságokat, 
melyeket a szövetkezeti ügy tár eléje, s ezek szerint 
igazodik, amikor támogatását kérik. S a parlamenti 
pártok se feledjék  el sürgetni a reformot,  mivelhogy 
az a szövetkezet, amelyik nem a közérdeket szolgálja, 
az ország egyetemének károkat okoz s az ilyet nem 
segíteni kell, hanem becsukni. 

TAVIKATOK. 
B u d a p e s t , szept 24. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
Miniszter tanács. 

A miniszter tanács, mely tegnap délelőtt 10 
órától délután 2 óráig tartott, ma délelőtt folytatta 
tanácskozásait a miniszterelnöki palotában. A tanács-
kozás tárgyát több törvényjavaslat képezte, melye-
ket a kormány ősszel fog  benjujtani a képviselő-
házban. 

Automobil és postakocsi összeütközése. 
Déváról jelentik: A marossolymosi országúton 

egy Romániából jövő automobil szembetalálkozott a 
boiczial postakocsival, melynek lovai megvadulva, 
őrült [vágtatásban rohantak neki az automobilnak, 
minek következtében az automobil feldőlt,  a pista-
kocsi meg porrátört. Az automobil vezetője, valamint 
a postakocsis életveszélyesen megsebesültek. 

Egy iskolai játszóterem padlójának beomlása. 
New-yorki távirat szerint cincinnati közelében 

egy nyilvános iskolában a játszóterem padlója be-
szakadt; tíz gyermek szörnyet halt, számosan élet-
veszélyesen megsebesültek. 

Egy család tűzhalála. 
Az erdélyrészi Bukaresd községben Davidek 

Márton bánj ász ittas állapotban lámpát gyújtott, 
mely felrobbant  és az egész szobát lángba borította. 
Mire a szomszédok behatolhattak, a férj,  felesége, 
úgyszintén három gyermeke hammuvá égett. 

Egy ciklon pusztítása. 
Palermóból jelentik: Egy heves ciklon Uestika 

szigetén számos épületet elpusztított emberekkel 
együtt. Eddig 45 súlyos sebesültet találtak meg a 
romok között. 

Kolera Portarturban. 
Csingtauba az a hivatalos jelentés érkezett, 

hogy Portarturban a kolera kiütött, mely hir Péter-
vásott óriási izgalmat keltett. 

Szerkesztői üzenetek. 
NéTtelen levelekre nem válszolunk. — Ké':iratok nem adatnak vissza. 

K. 0 N. Nem közöljük. 
Kicsi. Azt a kérdést, amit probléma képen ajánl, rövidé-

srn el lehet intézni egy szerkesztői üzenettel. Ahány fiatal 
ember, annyiféle  lehet az ízlés, eszerint határozottan körülírni 
azokat a női tulajdonságokat, amelyek őket á házasságra 
,animálják", szinte lehetetlen. A szerény, müveit, kevés igényű, 
munkaszeretö, szép éB fiatal  leányok, kivált há van is mit 
apritaniok a tejbe, könnyen kapnak férjet,  az bizonyos. De van 
ám olyan férfi  is elég, aki jobban szereti, ha úgynevezett fess-

asszony felesége  van, aki reprezentálni tud s irigyeltté teszi a 
férjét,  mintazt, hopy otthon ülö hamupipőke életet él az asszouya. 
Persze, ehhez mód kell, ami nem miuden fess-asszony-je'.öltnek 
van. Hogy pedî  a férj  hűsége biztositva legyen, arra szüksé-
ges, hogy mindenekelőtt maga a nő is a hűség mintaképeként 
éljen s tudja a módját annak, hogy magát állandóan kedvessé 
tegye a férje  szemébsn. A lelki nemes tu'ajdonságok mellett a 
nőnek arra is szüksége van. hogy külső cíin dolgában lehető-
leg kifogástalan  legyen, mert csak igy állhatja meg a véletle-
nül is lelmerü'ő összehasonlítások versenyében a helyét. 

M. K. H A Pro domo ügye akkéut nyert eliutézést, hogy 
a főtárgyalás  alkalmával Betegh P. ur, szerkesztőnktől a két 
ízben elkövetett sértéséért bocsánatot kért, s igy a szerkesztőnk-
nek B. P. ur ellen Pro domo czikkében megirt megjegyzései 
maguktól értetődőleg elestek, s azokat szerkesztőnk meg nem 
írottaknak jelentette ki. Igy nyert az ügy befejezést. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája. 

3175—1904. sz. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a közkórházzal szem-

ben fekvő  és a város tulajdonát képező 1080 
•öl terület 5 telekre felosztva,  f.  évi szeptember 
ho 25-én vasárnap d. e. 9 órakor a városház 
tanácstermében nyilvános szóbeli árverésen el 
fog  adatni. 

A telek rajza, valamint a fizetési  feltételek 
a városi tanács kiadóhivatalában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Székelyudvarhelytt, 1904. szeptember 10. 

Szakáts Zoltán, 
polgármester. 

Szám 4774—903. tlkvi. 

Árverési hirdetményi fcivoaat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Benedek Gyula 
véprt'haj tatónak Br. Orbán Ottó végrehajtást szenvedő 
elleni 2400 kor. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyéboa Somai Djmokos késedelmes ár-
verési vevő e'len az l8tfl.  évi LX. t. c«. 185. §.-a 
alapján a 168. §.-a értelmében az 1904. évi május 
hó 28-ik napján megtartott árverésen általa meg-
vett és az oroszhegyi 642. számú telekjegyzőkönyv-
ben, A f  1. rendszám alatt felvett  9677, 9678, 9679. 
9680. 9681. hrsz. iugatlaord 1464 korona éi az 
oroszhegyi 541. számú telekkönyvbei A f  9686a/1. 
hrízám alatt felvett  ingatlanra 150 koroua ezennel 
megállapított kikiáltási árban az ár/érést elrendelte, 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1904. évi 
október hó 26-ik napján d. e 9 órakor Oroszhegy 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási ároa aiól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
betsáráuak 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letsnni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóságtól. 
Székelyudvarhely, 1904. szept. hó 17-án. 

I>eméiiy, 
kir. törvényszéki egyes bíró. 

Sz. 675—1904. vh. 

Árverési Mrdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. bírósági végrehajtó 

közhírré teszi, hogy a székely udvarhelyi kir. járás-
bíróságnak V. 31/4. 1904. polg. számú végzése által 
Székelyudvarholyi Székely első takarékpénztár csőd-
tömegének képviselve Dr. Válentsik Ferencz ügyvéd 
által, Kisfaludi  István és társai ellen 270 korona 
tőke s járulékai iránti ügyben, alpereseknél K.-Kecset 
községben, összesen 1165 koronára becsült kővet-
kező javai, u. m.: két ökör fehér  szörüak és szarvuak 
7 évesek, egy kékes szőrű 9 hónapos ökör borjú, 
egy egész vágás vasas kerekű szekér és még 4-től 
9 tétel alatti ingók Kecsetkisfaludbau  rendre al-
peresek Pál István és ifj.  Bak Péter házánál 1904. 
október hó 8-án délelőtt 9 órakor nyilvános ár-
verésen el fognak  adatni, melynél az egyes javak 
vételáron azonual fizetendők,  esetleg abecsáron 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 
s, alulirt végrehajtóhoz nyújtsák be, mert különben 
azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére  fognak  utasíttatni. Ugy felül 
foglaltatok  részére is kitüzöttnek jelentetik ki. 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Székelyudvarhelyt, 1905. szeptember hó 17-én. 

B i r ó S á n d o r 



Gazdák figyelmébe! 

Manhattan nélkül. Manhattan porral. 
Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni,  aki 
teheneitől és ^kecskéitől több és jobbminőségü 
tejet akar, aki erős igavonó barmokat és tüzes 
lovakat akar,"egyszóval'aki jövedelmezőbb állat-

j tenyésztést akar, az használjon 

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély és 
dúsan megtérül. 100 klg. 50 kor., 50 klg. 26 
kor. Egy 5 kilós próbaküldeményt 5 kor.-ért kül-
dök postán és bérmentve utánvéttel, hogy a 
legkisebb gazda is meggyőződhessen a Manhat-

tan bámulatos hatásáról. 
Központi főraktár:  Manhattan Electrophor vállalat Budapest, iVIII.,'Aggteleki-utcza 15. — -J 

Előzetes költség nélkül! 

és ingatlan '/« értékéig I. 

Szcttrilyhitclt! 
kedőknek és iparosoknak 
terjedő időre g y o r s a n 

törUsztíscs WcsBityft = 
nyujtunk budapesti és kü.földi  első-
rangú pénzintézetektől a földbirtok 
és II. helyre 15—60 évig terjedőleg. 

papoknak, katonatiszteknek, állami 
és mágánhivatalnokoknak, keres-

kezes és jótálló nélkül 1—15 évig 
és diszkréten. 

BattH ís magánadósságon conVertálása. 
Készítünk tervezeteket különféle  újonnan alapítandó vállalatok-
ról, valamint financzirozzuk  is ezeket. Elvállalunk technikai és 
geologiai véleményezéseket hites szakértők által; foglalkozunk 
fennálló  vállalatok részvénytársasággá való átalakitáBával. 

Meller Lajos és Társa 
BUDAPEST, VI., Teréz-körút 32. 

(Törvényszékiig bejegyzett czég) 

Kereskedők, 
Kereskedő segédek, 
Kis-kereskedők, 
kik ügyes-bajos dolgaikban, 
u. m.: adó, tőzsde, ital-
mérés, hadmentesség, vitel-
dijak, illetékek, díjszabá-
sokban tanács nélkül saját 
tájékozottságukra vannak 
utalva, saját érdekükben 
rendeljék meg a Magyar 
Kereskedők Zsebnaptá-
rát 1905. évre. Ara 2 ko-
rona (bélyegben is beküld-
hető.) Tartalmazza az al-
kalmazottakra vonatkozó 
törvényeket és értelmes 
magyarázatokkal felsorolja 
a kereskedőket érdeklő ösz-
szes törvényeket és hasz-
nos tudnivalókat. — Czim: 
Nagy Sándor nyomda-
igazgató Pécs. 

438—1904. Versenytárgyalási hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi no. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskola részére szállítandó tűzifa 

beszerzésére : 
1. A szállítás tárgya: fűtéshez  való hasábos száraz bükk vagy gyertyánfa. 
2. Mennyiség: 350—400 köbméter. 
3. Szállítási határidő: 1905. január hó 1-től a szükséghez mért ménnyiségben. 
4. Az ajánlatban a szállítandó faanyag  származási helye kiteendő. 
5. A fának  a helyszínére való bérmentes szállítása, valamint minőség tekintetében való 

kifogástalan  volta kívántatik 
6. A legelőnyösebb ajánlkozóval kötött szerződés a szakiskola részére csak a kereskedelem-

ügyi m kir. miniszter ur jóváhagyása után lesz érvényes. 
7. A jánlkozók zárt ajánlataikat f.  évi o k t ó b e r h ó 3 - á u d. e. 10 óráig tartoznak az 

intézet igazgatóságához beadni. Az ajánlatban kiteendő, hogy ajánlkozók az összes feltételeket 
ismerik és azokat magukra nézve kötelezőknek tekintik. 

8. Az ajánlatokhoz bánatpénz fejében  a szállítási összérték 5%-a készpénzben vagy el-
fogadható  értékpapírokban melléklendő. 

9. A versenytárgyalás f.  évi o k t ó b e r 3 - á n d. e 10 órakor a szakiskola igazgatósági 
irodájában fog  megtartatni, mely versenytárgyalás nyilvános. 

10. Az ajánlatok „Ajánlat a székelyudvarhelyi m. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskola 
fütőfa  beszerzésére" jelzéssel a székelyudvarhelyi m. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskola igazga-
tóságához külJendő be. 

Székelyudvarhely, 1904. szeptember hó 22-én. 
A SZAKISKOLA IGAZGATÓSÁGA. 

Szám ad 7169 -1904. 
alisp. jíirdettníny. 

Udvarhelymegye igazoló választmánya a legtöbb adót fizető  törvényhatósági bizottsági tagok 
1905. évre szóló névjegyzékének megállapítása czéljából a vármegyeház kistanácstermében 1904. 
szeptember 26 -án délelőtt 9 órakor ülést tart. Erről érdekeltek azzal értesíttetnek, hogy ezen 
ülésen megjelenni s esetleges sérelmeik megvédése czéljából felszólalni  jogosultak. 

Udvarhelyvármegye igazoló választmánya. 
Székelyudvarhelytt, 1904. évi szeptember hó 20-án. I> i \ N a g y .Samu, 

__ ügyvéd 

Szám 2221 — 1904. 
szb. 

Árverési hirdetmény. I Kápolnás-Oláhfalu  község tulajdonát képező „Homoród" gyógyfürdő  folyó  évi ok-
tóber hó 5-én d. e. 10 órakor a fürdőn  megtartandó nyilvános árverésen 1905. év junius 
1-től egymásután következő 3 évre, tehát 1907. év szeptember l-ig haszonbérbe fog 
adatni. Évi haszonbér összeg kikiáltási ára 8800 korona. 

Az árverés szóval, vagy írásbeli ajánlattal történhetik, azonban köteles árverező 
fél  a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül alólirt főszolgabíró  kezéhez letenni, vagy Írásbeli 
ajánlatához mellékelni s szóval vagy Írásban kijelenteni, hogy az árverési feltételeket 
ismeri s azokat kötelezőleg elfogadja. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A részletes feltételek  alólirt főszolgabírónál  a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
A fürdő  hosszabb időre (25. 50 évre) is bérbe adatik, ez esetben azonban a bér-

leti feltételek  külön egyezkedés tárgyát fogják  képezni. 
A tulajdonos község a fürdőt  esetleg örökáron eladja. 
Bővebb értesítés alólirt főszolgabírónál  nyerhető. 
Székelyudvarhelyt, 3 904. szeptember 9-én 

Demeter, főszolgabíró. 

Á r l e j t é s ! h i r d e t m é n y . 
A vármegyei közkórházcál 1904-1905. évre szükséges 515 köbméter kemény hasáb bükkfa  be-

szerzése czéljából árlejtést hirdetek. 
Miről az érdekeltek oly felhívással  értesíttetnek, hogy írásbeli zárt ajánlataikat 50 korona bánat-

pénzzel ellátva hozzám folyó  évi szeptember hó 26- ig annál inkább adják be, mivel a későn érkezett 
ajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 

Az árlejtési tárgyalás a kórház iroda helyiségében folyó  évi szeptember hó 27-én d e. 10 órakor 
fog  megtartatni, hol a feltételek  is megtekinthetők. 

Sz.-udvarhely, 1904. évi szeptember 11-én. 
D r . f m r e l i  D o m o k o s , 

kórh. ig. főorvos. 
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