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Székely udvarhely fejlődése. 
Székelyudvarhely, okt. 1. 

(R—r.) Sokan bámulnak, kik husz év óta 
nem látták városunkat s most újra szemlélik. 
Bámulnak fejlődésén,  haladásán. Ugy találom, 
hogy ez a fejlődés  nem felel  meg minden köve-
telménynek, — az is igaz azonban, hogy ennek 
részben nem mi vagyunk okai. De csak részben, 
igen kicsiny részében. 

A városok helyes fejlődési  menetét nem 
lehet és nem szabad a polgárok belátására és 
kényére bizni, — nem azért, mintha a polgárok, 
mikor saját javukat előmozdítják, nem fáradoz-
nának egyúttal a város javán is, hanem azért, 
mert a város nemcsak a polgárok conglonera-
tuma, hanem a polgárok ethikai egységesítése is. 

Mióta másfél  ezredév előtt a római kato-
nák A r i o p o l i s b a n az első házat felállítot-
ták s ebből a római telepből Székelyudvarhely 
kifejlődött,  annyi külöuböző érdek, irányzat, 
háború, korszellem viharzott át e városka felett, 
hogy azt modern várossá átvarázsolni egyszerre 
nem lehet. 

Tisztába kell jönnünk a hibákkal, az or-
voslási módokkal és eszközökkel. 

Az emberi élet a legelső kincs. Ennek 
megtartása, meghosszabbítása a legelső czélunk 
és gondunk. Ezt elismerjük ugyan, de mondha-
tom, hogy a legkevesebbet tettünk ennek el-
érésére. 

Az egészség egyik első feltétele  a jó ivó-
víz. Ez nincs. Az a talaj, melyből kutaink a 
vizet nyerik, teljesen inficziálva  van. Másfél 
évezred alatt az a sok hulladék vegyi bomlása, 
ami az emberi életet, kulturát, halált kiséri, 
több öl mélységre megfertőztette  a talajt. Te-
metőinket is oly helytelenül helyeztük el, éppen 
a város fölé-  és a város hoszszában, hogy 
a rothadással járó vegyi termékek mind bele-
kerülnek kutaink vizébe. 

Bebizonyított tény, hogy a betegségek 
baczillusai a vizből kerülnek az emberi testbe 
s okozzák a járványokat, a mi városunkban 
majdnem állandónak mondható. 

Vizünk nincs, de nincsen levegőnk sem. 
A városban összeszükitve, ház ház mellett egy-
másra épitve, egy udvaron hat-hét egymás vé-
gében, kert nélkül, fák  nélkül. A Vargapatak 
medre állandó miazma fészek,  s ha az Úristen 
meg nem könyörül egy-egy záporral — miként 
a nyáron nem könyörült — a város közepén 
való lakás lehetetlenség. A mellékutczák házai-
nak, udvarainak leírására tollam nem való. Csak 
megjegyzem, hogy Konstantinápolylyal lehetne 
összehasonlítani. 

Az eredmény igazán kézzelfogható.  Nincs 
Magyarország területén egyetlen város sem, 
melyben a halálozás aránya oly magas volua, 
mint nálunk. A statisztikai adatok azt mutat-
ják, hogy a város lakossága kipusztulna, ha 
bevándorlás nem táplálná. Ez is gyenge táplá-
lás ugy mennyiségben, mint minőségben. A vá-
rosok természetes szaporodása 10 évi cziklus-

Felelős szerkesztő : Becsek Aladár. 

ban 15—20 százalék. Nálunk 3—5 százalék. 
A házaknak rendetlenül és szorosan egy-

másba építése még egy nagy veszedelmet segít-
het elé: a tűzvészt. Rövid egymásután három 
esetben fenyegetett  tűzvész s ha nem lett az 
egész városra kiterjedő veszedelem belőle, csep-
pet sem rajtunk, hanem a levegőn múlt, a mi-
nek nem parancsolhatunk. A város fejlődése 
voltaképen eddig csak a tűznek köszönhető. 
A leégett ház helyett ujat és szebbet építettek. 
Ebből a fejlődésből  többet nem kérünk 

A gazdasági érdekek tekintetében sem lá-
tok semmi fejlődést.  A város gazdasági érdeke 
megkívánná, hogy a város minden részéből egy-
forma  könnyen és jól megközelíthessék a köz-
pontot, s ha nincsenek arra való közlekedési 
helyek, ki kell sajátítani, szemmel kell tartani 
a terjeszkedés irányát s jó eleve gondoskodni 
kell a megszerzésről, nehogy később a jó aka-
ratnak komoly akadályok álljanak utjaba. Ez 
irányban sem igen történnek intézkedések ki-
mondhatatlan kárára az iparnak és kereske-
delemnek. 

A város valóságos fejlődéséhez  czéltudatos 
és szorgalmas tevékenység kell. Életrevaló ren-
dezési terv kell, mely legnagyobb részben az ön-
kormányzati jogkörhöz tartozik. Csakis tőlünk 
függ  tehát. 

A lakosság czélszerü elhelyezésének felté-
telei : az egészség, tehát az élet- és vagyonbiz-
tonsága. 

Az ivóviz kérdése per tangentem felvette-
tett a mult városi közgyűlésen, de komolyan 
nincs még szó róla. E nélkül sem egészség-
ügjünk a'apos javulását, sem a vagyonbizton-
ság növekedését nem tudjuk elérni.. A vizkér-
dés megoldásával akkár vízvezetékkel, akár ar-
tézi kúttal, az ebből kifolyólag  szükséges többi 
egészségügyi mérnöki berendezéssel, különösen 
a csatornázással a halandóságot felére  csökkent-
hetjük. Ez városunkban legalább 100 ember-
élet megmentését jelentené. Mindenesetre méltó 
a gondolkozásra. 

A város helyes rendezési terve nagyban 
elősegítheti a közegészségügyi viszonyok javu'á-
sát az által is, hogy az utczák és házak elhe-
lyezésénél és méretezésénél gondoskodik arról, 
hogy lehetőleg minden lakás, bármily kicsiny is, 
a szükséges levegőt és világosságot megkaphassa, 
mely nélkül egészséges lakás el sem képzelhető 
s hogy a házak mellett elegendő tér legyen 
kertre, ami a város levegőjét javítsa. 

Ugyanakkor, mikor közegészségügyi szem-
pontból a víz kérdését rendezzük, a túlságosan 
szük beépítést korlátoljuk, egyaránt hasznosan 
cselekszünk tüzrendészeti szempontból is va-
gyonbiztonságunk növelésére. 

De ezen preventív intézkedéseken tul ki 
kell terjeszkedni a város lakosságának gazdasági 
érdekeire is, a minek éppen itt igen tág tere 
van Szemmel kell tartanunk a városunkból 
három irányban szétágazó távolsági forgalmat 
és a helyi forgalmat  s gondoskodni kell, hogy 
az minél gyorsabban és könnyebben lebonyolit-

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 

ható legyen. Azt a részét a város területének, 
mely a vasúti állomás mellett van, úgy kell 
kikerekíteni, hógy a nyersanyagok beszerzésére 
és a kikészített anyagok elszállítására alkalmas 
lrgyen s ezen czélra fenn  is maradjon. Mert 
hatalmas segítő eszköze az iparnak, ha az ol-
csó közlekedési összeköttetéssel versenyképessé-
gének egyik feltételét  biztosithatja. Ugyanígy 
kell eljárni mindazon területekkel, melyek ipari 
vagy kereskedelmi szempontból fontosak.  Gon-
doskodni kell, hogy a városrészek ne legyenek 
elzárva a központtól, és egymástól, helyes 
utczanvitásokkal és kiszélesítéssel a forgalmat 
meg kell könnyíteni és gyorsítani. 

A szabályozási terv gyors elkészítése által 
meg kell akadályozni a telekspekulácziót. 

Mindezeket csak általános vonásokban raj-
zoltam. Ha csak a terv készül el, már sokat 
tettünk és lehet beszélni a város fejlődéséről, 
addig azonbau nem. 

A szépítésekről szándékosan nem beszéltem. 
Legelső és legfőbb  ok: a hasznosság, a prak-
tikus oldala a dolognak — azután a szépség. 
E kettőt azonban igen jól össze lehet kötni, 
mert ha városunkat hasznosan és praktikusan 
fejlesszük,  azzal a munkával széppé is tehetjük. 

BELFÖLD. 
— Apróbb események. — 

Budapest, szept. 30. 

Ez idő szerint a legaktuálisabb téma az októ-
ber 10 én összeülő parlament működési esélyeinek 
latolása. Vájjon mit és hogyan fog  dolgozni a parla-
ment, az túlnyomó részében attól függ,  milyen 
munkprogrammot fog  a kormány számára megállapí-
tani. Erről a munkarendről azonban még ma is csak 
kevés ballatszik. És a mi hallatszik is, inkább 
uegativum. így a politikusok közt most az a véle-
mény általános, hogy a kormány az olasz provizó-
rium-javaslattal kezdi a munkát. Ennél a témánál 
mindenesetre nyerünk azután valamelyes bepillantást 
a kiegyezési kérdés szövevényeibe. A költségvetés 
pedig a mult heti háromnapos minisztertanács 
daczára sincs még készen. így azután csak október 
hó második felében  kerül a ház elé. A népiskolai 
javaslaton is dolgoznak még s igy ez az előterjesz-
tés is október hó második részére marad. Ilyenkép-
pen ebben az évben az 1905-ik évi állami költség-
vetés elintézhető immár alig lesz s a Tisza-kabinet 
rövid iademnityt fog  kérui a képviselőháztól. Ez a 
javaslat pedig néhány politikai torlaszhősben bizonyára 
fel  fogja  kelteni az obstrukezió vágyát. Hiszen olyan 
regen voltunk ex-lex állapotban! 

* * 
* 

A kereskedelmi szerződésekről is sok szó esik. 
A Tisza kormány nagy gazdasági sikerét készségesen 
elismerik az olasz szerződés megkötésében. Elisme-
rik még az ellenzéken is, a hol a borvámklauzula 
föltétlen  és teljes eltörlésében nem igen bíztak. De 
aggódnak a német szerződési tárgyalásoktól. Különö-
sen a magyar agrár érdekeket és első sorban is az 
állatok exportjának fontos  érdekét vajmi nehéz lesz 
megvédelmezni. A német kancellár felfogásáról  be-
avatott politikusok olyan tájékozást nyertek, hogy ő 
a német állattenyésztés erőteljes védelme nélkül nem 
köt szerződést, a mi a monarkia helyzetét vajmi 
nehézzé teszi. Azonfelül  pedig Oroszországgal a és né-
met birodalommal már kész megállapodása van és 
pedig, ugy tudják, a németekre igen kedvező meg-



állapodása. A nemzetközi szerződések hálózatában 
egy ilyen erős hálószem nagy nyomatékot ad és 
éppen ezért erős munkája lesz alkudozóinknak a 
Drezdában tartandó tárgyalásoknál. 

* * * 

Föltűnést keltett magyar politikai körökben, 
hogy Sényi Péter sorhajóhadnagy kilépett a hadi-
tengerészet kötelékéből. A haditengerészetben vajmi 
kevés a magyar. Éppen ezért nagyon becses erő 
volt az ifjú  sorhajóhadnagy, a kitűnő magyar, kitűnő 
katona, sőt kitűnő szónok is és a delegáczióban 
pompásan képviselte a haditengerészet nem mindig 
rokonsítnves követeléseit. Most a sorhajóhadnagy 
ur odahagyta a katonai pályát. Eljött haza, Buda-
pestre, a hol műszaki igazgatója lett a Magyar 
folyam-  és tengerhajózási részvénytársaságnak. A 
társaság bizonyára nagy erőt nyer személyében, de a 
tengerészet is veszített. A delegátusok csoporlja 
erősen tanakodik, hogy jövő juniusban Bécsben ki 
fogja  képviselni a haditengerészet előirányzatát. 
Sényi Péter nem lesz ott többé. Ám Sényi bizalmas 
jó embere volt Spaun admiralisnak. Ebből rájutuuk, 
hogy Spaun admirális sem lesz ott többé. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, szopt 30. 

A konnánytanács befejezte  munkáját. Tisza 
István gróf,  a főminiszter,  visszautazott a bir-
tokára és visszautaztak a képviselők is, kiket 
a kormányelnöknek Budapestre rándulása hozott a 
fővárosba.  A néhány napra felpezsdült  klubélet 
megszűnt, és október 10-ig teljes szélcsend ál-
lott be. 

A képviselőház október 10-én ül össze. 
Az első ülésen, a ház határozatához képest, a 
legközelebbi ülés napireudjét állapítják meg. 
Ugyanezen a napon azonban a kormány tör-
vényjavaslatot nyújt be, amelyben arra kér meg-
hatalmazást, hogy Olaszországgal a kereskedelmi 
provizóriumot megköthesse egyrészt, másrészt 
pedig, hogy a régi provizóriumnak hatályát 
1904. október hó 15-ig kiterjeszthesse, mert 
az uj provizórium október hó 15-én lép ha-
tályba, mig a régi szeptember 30-án jár le. 

Ami Ausztriát illeti, ott a provizóriumot 
császári dekretummal intézik el. A császári dek-
retum a 14. szakasz alapján miudenekelőtt el 
fogja  rendelni, hogy a régi provizórium 1904. 
évi október hónap 15-ig marad érvényben, az uj 
pedig e hó 15-én lép hatályba. Ez az Olaszor-
szággal megkötött provizórium politikai oldala, 
közgazdasági részről majd az október hónap 
10-én beterjesztendő törvényjavaslat megokolása 
számol be, amelynek megszövegezésével most 
foglalkozik  az illetékes minisztérium. 

* 

Miniszteri vendége volt Kolozsvárnak. Ber-
zeviczy Albert vallás és közoktatásügyi minisz-
tert üdvözölhette falai  között. A miniszter ott-
léte alatt megtekintette a központi egyetemi 
épületet, az abban elhelyezett intézeteket és a 
Karolina orsz. kórházat, megtekintette topábbá 
a Szentferenczrendiek  klastromának restaurált 
refektoriumát,  nemkülönben az egyetemi könyv-
tár számára vásárolt telkeket, meglátogatta 
Mátyás király szülőházát, az Emke palotában 
megszemlélte az Emke iroda mintaszerű beren-
dezését. Megelégedését és örömét fejezte  ki a 
látottak felett  és tapasztalva Kolozsvárnak min-
den téren való nagy haladását, hangsúlyozta, 
hogy méltó szerep jut e városnak a magyarság 
dicsőségének kivivásában. 

* 

A kis szebeni képviselőt, az országos nevü 
Hódossy Imrét, aki hosszú éveken át volt a 
régi nemzeti párt egyik nagyrabecsült vezér 
egyénisége, előkelő férfiakból  álló szabadelvű 
párti tábor kísérte el vasárnapi beszámolójára. 
Ez a disz és tisztelet megillette az államférfit, 
de méltó volt egyben az alkalomhoz is. Mert 
Hódossy Imre kis szebeni beszámoló beszéde 
tartalmánál fogva  és nevezetes politikai kijelen-
téseivel egyaránt kiemelkedett a szokásos be-
számolók jórészt helyi érdekű keretéből és jog-
gal nevezhető országos jelentőségű kinyilatkoz-
tatásnak. 

Elsőbben az a nyilatkozat teszi rendkívül 
értékessé, mely a hazaszeretet magaslatáról bí-

rálja a politikai dolgokat és bátran kimondja, 
hogy a nemzet javát komolyan szivén hordó 
államférfiú  feladata  nem az, hogy mentől ma-
gasabb és fényesebb  nemzeti czélokat zászlójára 
tűzve és hangoztatva parádézzon. Hanem igenis 
az a valódi nemzeti szellemű államiéifiu  köte-
lessége, hogy higgadtan mérlegelje, hogy az adott 
időpontban a rendelkezésre álló nemzeti erővol 
és eszközökkel, mely nemzeti czélokat lehetséges 
tényleg megvalósítani. A hazának használni 
akaró komoly államférfiú  csakis ily czélokat 
irhát lobogójára 

Ez a nyilatkozat őszintén és meggyőzően 
világítja meg: miért nem követhette Hodossy 
Imre régi vezérét, Apponyit az uj nemzeti 
pártba. 

* 

Hajrá ! nosza rajta ! Megiudult a haragos 
ellenzéki csatározás Hódossy Imre kis szebeni 
nevezetes kijelentései ellen. Fújják Lehel kürt-
jét, hadonáznak Botond bárdjával és természe-
tesen, mivel érvekkel nem tudják megdönteni 
Hódossy igazságait, még azt is szemére lobbant-
ják, hogy fényes  nagyszámú gárda kisérte őt 
Kis-Szebenbe. 

Ám az nem gátolja meg az ellenzéki ki-
kiáltókat, hogy egy füst  alatt fel  ne sorolják 
â t a harminczkét nemest, aki Kossuth Feren-
czet Nánásra kiséri. 

Hiába! már ez igy van. Hódossy mig el-
lenzéki volt, mint Aladin bűvös lámpája vilá-
gított a uemzeti lovagok előtt. De mivel most 
szabadelvű párti, hazaáruló a neve, aki minisz-
teri bársonyszékért eladta a nemzeti pártot, 
Apponyit és Bánffyt  és a szegény magyar ha-
zát, mely az ellenzéki hazafiak  szerint oly gyak-
ran és oly könnyen — eladó. 

* 

Dr. Nosz Gyula országgyűlési képviselő 
nyilt levélben számolt be választóinak. Ebben 
a levélben a nemzeti párt és az uj párt egye-
sülését hangoztatja. 

Ennek az egyesülésnek valójában semmi 
sem állja az útját — a személyi ellentéteken 
kiviil. Az csak látszólagos eltérés, hogy Ap-
ponyi inkább közjogi, Bánffy  pedig inkább gaz-
dasági önállóságot hangoztat, A közjogi önálló-
ság, szabadság, a gazdasági önállóság függet-
lenség. Különböző felfogása  egyetlen dolognak 
különböző nyilvánulásai szerint. Még nem volt 
nép, mely szabadságát meg tudta volna tartaui 
függetlensége  nélkül, s viszont, amelyik elvesz-
tette függetlenségét,  elvesztette szabadságát is. 
Mindkét párt ugyanegyet tűzött ki czélul, csak 
hogy az egyik az eszközöket, a másik pedig a 
cansa finalist  vette programmjába. 

Talán a személyi okok sem képeznek aka-
dályt az egyesülésre. Apponyi ugyanis tehet-
ségével, tudásával, jellemével roppant szellemi 
erőt képvisel, mig Bánffynak  inkább erős elha-
tározása, gyors cselekvése, activitása képezi elő-
nyét. E két emberben megvan minden tulajdon-
ság, külön-külön, a mi államférfiúi  erénynek 
mondható s nem valószínűtlen, hogy egyesülni 
fognak  és unitis viribus iparkodnak programm-
juk megvalósításáért küzdeni, mrgkorrigálva a 
természet intézkedését s kiegyenlítve egymás 
hiányait. 

* 

Az erdélyi románok pártalakulásáról czik-
keznek most nagy sűrűen a bukaresti lapok. 
Panaszkodnak pgyértelmüen, hogy amig a faj-
magyaroknál mint a gomba teremnek a külön-
féle  pártok, a magyar kormány a románoknak 
nem engedi meg külön uemzeti párt alakítását. 
A magyar kormány szerintük tévesen értelmezi 
a kiegyezési törvényt és azt vitatja, hogy Ma-
gyarországon a pártok alakulása nemzetiségek 
szerint tilos. 

Amig a románok a képviselőválasztásokkal 
szemközt passiv magatartást tanúsítottak, a tör-
vénynek ily értelemben való értelmezése hide-
gen hagyta a nemzetiségeket; de most, hogy a 
románok is részt akarnak venni az általános 
képviselőválasztásokon, a magyar kormány jel-
zett felfogását  nagyon sérelmesnek tartják. 
Mindez azonban nem riasztja vissza a magyar-
országi románságot, hogy mindenütt, ahol csak 
tehetik, jelöltet állítsanak. 

Gyönj örü irodalmi viszonyok ezek a mi 
magyar irodalmi viszonyaiuk ! 

Pierre Véb?r, a párisi félvilág,  a szemér-
metlen disznólkodás elsőrendű irója, sok arcz-
piritó színpadi bűne után irt egy érzelgős tisz-
tességes színdarabot. M;>st mutatta be a Vig-
szinház. És ime a közepes értékű idegen mű-
ről rajongó hangon himnuszokat zeng, hasábos 
dicséreteket ir a magyar sajtó. Összeolvastam 
a hosszú czikkek tömegeit összesen 8.0^0 sor-
ban magasztalják az önfejére  hamut hintő 
franczia  irót. 

No de legközelebb majd egy eredeti ma-
gyar színműre kerül a sor: kivégzik öt sorban, 
így aztán természetes, hogy szépen fejlődik  a 
magyar szinmü irodalom 

* 

Az a rettentően nyomott, fülledt  szélcsend, 
amely a legpusztítóbb viharokat megszokta előzni, 
az uralkodott, most jóidéig a mandzsúriai harcz-
téren. A mióta elült a liaojangi ordító vihar, 
azóta e napok alatt nem pállottunk, nem lát-
tunk, nem is sejtettünk semmit. Csak azt tud-
ják, hogy az egész czivilizált világ szégyenére, 
Liaojang körül leöltek legalább 50.000 katonát, 
szétmarczangoltak, lemészároltak, megsemmisí-
tettek olyan embereket, akik legtöbbjének bi-
zonnyal sejtnlme sem volt arról, miért kellett 
olyan irtózatosau elpusztulnia, miért kellett 
neki a túlsó táborból olyan iszonytató módon 
leölnie annyi testvérei, amennyit esek bir. 

De hát mit beszélünk czivilizáczióról ? Mit 
sóhajtozunk emberszeretet, testvériség után ? Mit 
ér minden beszéd bárminő igazság is, azzal a 
fénnyel  szemben, hogy az orosznak győzni kell 
bármi áron, akár hány százezer ember életébe 
kerül is, akárminő gyászt teremt is otthon, 
özvegyek éz árvák, anyák és testvérek mond-
hatatlan siralmára 

És ime, a szélcsendnek csakugyan vége van. 
Port-Arthurra ismét hull a gyilkos bomba zá-
por. Mukden körül újból mészárolják egymást 
orosz és japán. És kitudja, meddig fog  még 
tartani a szörnyű vérontás! 

Gondolatok a nevelés köréből. 
Az anya. 

Foglalkozzunk egy kissé a kicsiny néppel: a 
gyermekekkel, kik nélkül oly sivár lenne életünk. 
Azzal a néppel, melyről mindeu idők legnagyobb ne-
velője, tanítómestere oly szépen mondja : „Engedjétek 
hozzám jönni a kisdedeket mert övék a mennyeknek 
országa." 

Igazán megézdemli, hogy a gyermekek világá-
val foglalkozzunk.  Valóságos aranybánya a kicsinyek 
világa, a kiknek lelkében minél mélyebbre hatolunk : 
annál tündöklőbben ragyognak föl  azok a lelki eré-
nyek, a melyeket Isten keze az emberi lélekbe oltott, 
de a melyeket aztán a környezet, a példa, az önzés 
szép lassacskán kipusztít lelkünkből. 

Midőn az életnek e virágos kertjébe tekintek, 
ott látom a mosolygó arczu, szorogoskodó jó anyát: 
a kicsinyeknek első nevelőjét. Isten rendelte u»y: 
hogy e zsenge teremtést, a női gyöngédség, a jó anya 
lelkében élő, fölülmulhatatlan  szeretet vegye gon-
dozás alá. 

Különös! de mégis érthető. Az újszülött gyer-
meket a jó anyi nyomban keblére öleli; melengeti, 
ápolgatja. Mintha tudná, hogy szeretet nélkül, 
az anyai csók nélkül olyan a gyermek élete, mint a 
fagyos  dér-csapta, dér-ütötte virágszálé, mely elhal 
elpusztul, a nélkül, hogy illatát, színpompáját ki-
fejthetné. 

Boldog ggyermek! a ki első álmaidot ott alud-
hatod az édes anya szeretetétől izzó keblén. Elgon-
dolom, hogy ilyenkor mily titokzatosan szövődik az 
a soha el nem muló szeretet, mely az édes anyát 
még a siron tul is gyermekéhez füzi.  Aztán rágon-
dolok azokra a szerencsétlen gyermekekre is, a kik 
az anyai szeretet melegét soha sem érezték. Sivár 
marad az ilyen gyermekeknek a szive, a lelke. Hisz 
a ki még az élet első örömeit sem izlelé, a kinek 
ajkát sohasem érintette az éde3 anyai csók: — azt 
pótolhaija-e valami az életben ? Figyeljük meg csak 
az ilyen gyermekek életét. Bizonyos fájdalmas  vonás 
ömlik el arcz tikon. Valami fájdalmas  sóhajtás kél 
ajkaikon. Keresik szegénykék az élet legnagyobb ál-
dását : — az anyát. Valóban a bőlcső keserve : — 
az élet legnagyobb boldogtalansága. 
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S hány ilyen szeiencsétlen gyermek van a vi-
lágon? . . . 

Nem is ezólok az árvákról. Szólok azokról, a 
kiknek van anyjok, de nincs „édes" anyjok. Azokra 
tokintek, a kiket valóságos tehernek tekint a szülő. 
Az árváknak még csak rendel a jó Isten egy-egy 
gyámolitót, jó szivü embert, a ki gondjai alá veszi. 

Ám azoknak, a kiknek pólyáját az anyai sze-
retet soha sem melengette: annak igazán keserű az 
élete. Nem ismerik ŐR azokat az édes álmokat, a 
melyeket a gyermeki lélek édes anyja ölelő karján 
szö. Nem ismerik azokat a kedves, gyöngéd szavakat, 
a melyekre egymásután sarjadzanak a lelki élet leg-
szebb hajlamai. 

Keserűen tapasztaljuk, hogy az igazi, édes jó 
anyák száma napról nipra csökken. A hovatovább 
szaporodó bimbóhullásokban, nekem ugy tetszik, hogy 
része van az aDyai kebel ridegségének is. Isten bü-
nül ne vegye, de ugy gondolom, hogy azoknak a kis 
koporsóknak virágkoszoruit, a melyeket elhantolnak ; 
nem mindig öntözi az igazi bánat könnye. Eltemet-
jük . . . hamar elfeledjük.  Egyel kevesebb gond, 
kevesebb baj a világon! . . . Angyalá vált, van a 
ki imádkozzék érettünk. Külsőleg nagyon is tetszetős 
mondás. Hiányzik belőle azonban a tartalom, a lélek: 
— az anyai szeretet mélysége. 

S vájjon miért is tér el napjainkban egy-egy anya 
attól a szent hivatástól, a mely a női életnek leg-
szebb ékessége? . . . Miért nyűg ma napság a gyer-
mek, a kitől szabadulni kell mindenáron? 

Talán idegen vágyak lopózkodtak be az anyai 
kebelbe? . . . A női sziv egy és oszthatatlan, arra 
teremtve, hogy abban acsalád nyugalmat, édes ottbont 
találjon. Találjon pihenőt, vigasztalást a nehéz mun-
kától, a súlyos gondtól gyötröt féifiu;  találjon gon-
dozást, ápolást, öüfeláldozó  szeretetet a család sarj i : 
a gyermek. 

Boldog anya, a ki életét családja boldogitására 
szenteli. Az ilyen anyának élete viruló tenyészet; 
áldás kél itt is, áldás ott is; áldás mindenütt. Adj 
ilyen jó anyákat hazánknak Istenem I Akkor élni, 
virítani fog  e hon ! — er. 

ÚJDONSÁGOK, 
Sí.-udvarhely, okt. 2. 

Október hatodika. Ötven esztendő borult immár 
szabadságharemtik dicső vértanúinak sírhantjára. És 
a szabad hazáért hevülök, akiket elragadott közülök 
az öijöngő erőszak, újra egészen a hazáé lettek. Po-
raik elvegyültek a drága honi földdel,  magasztos lel-
kük beleolvadt a nép lelkébe. Az idők múlása nem 
porlasztja emléküket, egyre tisztább lesz, az ragyogóbb 
és hatalmasabb. Polgároki Boruljatok le e félszázados 
évfordulón  hálás kegyelettel a megdicsőültek emléke 
előtt. Bennük az önkény a hazát, az alkotmányt, a 
népszabadságot akarta megölni, hogy szörnyű haláluk 
féle'raet  ébreszsen mindenütt és az egész ország gyáva 
megadásfal  viselje bilincseit. DJ ők a szentek önfel-
áldozásával fogadták  a hóhért, végső leheletükkel is 
a szabad hazáért rebegtek imát és halálukkal meg-
váltották a nemzetet. Boruljatok le és ünnepeljétek 
megváltóinkat büszke gyászszal, egész lélekkel, bátran 
az emlékezésben, miként ők voltak a halálban. Legyen a 
vértanuk napja igazi nemzeti ünnep, öl-jlje át forró 
szeretetünk alakjukat, hirdessük hangosan szent ne-
veiket. A seb, mit haláluk szivüukön ütött, beheged-
het, de soha sem enyészhet a hála, a íajongo kegyelet. 
Ők halálukkal megváltották a haza életét, adjatok 
hát nekik, polgárok örök életet az emlékezésben. — 
A helybeli tanintézetek mind lerójják kegyeletük 
adóját a 13 vértanú megszentelt emlékének. A fő-
reáliskola ifjúsága  d. e. 11 órakor a következő mű-
sorral ünnrpli meg a történelmileg oly nevezetes 
napot. Hymnusz Erkeltől; énekli az ifj.  énekkar ; Ima 
Váradi Antaltól; elmondja Péter  Líszló VIII. oszt. 
t.; Ünnepi beszéd ; tartja Horovitz  Sámuel VIII. 03zt. 
t.; Alkalmi költemény Pósa Lajostól; szavalja 
Baranyai József  VII. oszt. t.; Batthyáuy induló; 
előadja az ifj.  vegyetksr. 

Kitüntetés. A király nagysolymoui Koncz  Fri-
gyesnek, a 81-ik honvéd gyalogdandár ideiglenes 
vezetésével megbízott ezredesnek, ezredpirancsnoki 
minőségben teljesített igen jó szolgálatai elismeréséül 
a harmadik osztályú vaskoronarendet adományozta. 
A kitüntetett ezredes városunk szülötte s igy minket 
is örömmel tölt el ő felsége  elismerése, őszinte szív-
ből gia'u'álunk. 

Esküvő. Dr. Vass Lajos helybeli ügyvéd e hó 
8-án, szombaton tartja esküvőjét Porsián János hely-
beli tekintélyes kereskedő kedves leányával, Eizsikével. 

Kinevezések és áthelyezések. Az igazságügy 
miniszter Dr. Simó  Balázs marosvásárhelyi kir. tábl. 
elnöki titkárt táblai biróvá: a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Wirker  Ernő helybeli állami főreál-
isko'ai helyettes tanárt rendes tanárrá nevezte ki. A 
pénzügyi m. kir. miniszter Nagy  János helybeli m. 
kir. adóhivatali tisztet pénzügyi számellenőri minő-
ségben Kőhalomba; Barra Árpád kir. pénzügyi szám 
tisztet Nyárádszeredába; Medgyessy  Dezső helybeli 
kir. törvényszéki irodagyakornokot pénzügyi szám-
tiszti minőségben Algyógyra járási számvevőknek 
nevezte ki. Báts Károly hely beli kir. pénzügyi szám -
tisztet hasonló minőségben áthelyezte a fogarasi 
pénzügyi számvevőségi kirendeltséghez. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter Bodor  Miklós szé-
kelykereszturi áll. tanítóképző intézeti tauárnak 
öthavi szabadságot engedélyezett, Éber DJZSŐ segéd-
tanárt pedig jelenlegi minőségben a csurgói állami 
tanitóképzőhez és Macskásy  Zoltán csurgói segédta-
nárt ugyanazon minőségben a székeiykereszturi állami 
tanítóképző intézethez helyezte át. 

Tisztelgés. Ember János vármegyénk kir. tan-
felügyelőd  szeptember hó 27-én fogadta  irodájában 
a nála tisztelgő udvarhelymegyei tanitóegylet veze-
tőségét. Szász  Ferencz t. e a melleit, hogy sajná-
lattal utalt az egymásntán gyorsan bekövetkezett 
tanfelügyelői  változásokra, feltétlen  örömét fejezte  ki 
a felett,  hogy az állás betöltésének kérdése Ember 
kinevezésével ily telje len megnyugtató megoldást 
nyert. Ember biztos zálogot nyújt az iránt, bogy 
népoktatásügyünket czélirányosan és eredményesen 
fogja  vezetni. Szívből kivánja, hogy azért a kedves 
otthonért, a melyet elhagyott, kárpótlást találjon a 
székely tanítóság körében, mely szeretettel fogadja. 
Ember János tanfelügyelő  megköszönve az előlegezett 
bizalmat, örömmel üdvözli irodájában a tisztelgő ta-
nitóegylet vezetőségét. A tanítóság érdekeit minden-
kor a legnagyobb szeretettel fogja  felkarolni,  irodája 
mindenkor minden tanító előtt bár kicsinyesnek 
látszó ügyben is nyitva fog  állani. Becsvágya oda 
irányul, hogy vármegyénk népoktatásügyét a tanító-
ság támogatásával a lehető legmagasabb fokban  fellen-
dítse. — Áldást és sikert kívánunk mi is működésére. 

Bizottsági ülés a városházán. A villamossági 
telep létesítése ügyében a képviselőtestület által 
kiküldött bizottság első ülését f.  évi október 3-án 
hétfőn  délután 3 órakor fogja  megtartani Szakáts 
Zoltán polgármester elnöklete alatt. Ez alkalommal 
felülvizsgálat  alá kerületek az összes tervek és költ-
ségvetések, s a mennyiben elég idő marad, a szer-
ződés és szabályrendelet tervezet is. Most lesz meg-
állapítandó a felveendő  kölcsön nagysága is, bogy 
aztán a bankok ajánlattételre felszólíthatok  legyenek. 
Itt emiitjük meg, hogy Szakáts Zoltán polgármester 
és ifj.  Galter János városi mérnök az elmúlt héten 
két napot töltöttek Segesváron, hol részletes tanul-
mány tárgyává tették ugy a villamossági telep mint 
a vízvezeték berendezését, s hasznos tapasztalatokkal 
tértek vissza, melyeket bizonyára előnyösen fel  fog-
nak használni városunk javára. 

Főispáni vizsgálat. Hollaky  Arthur, vármegyénk 
főispánja  szeptember hó 29 én és 30-án vizsgálta a 
homoródoklándi járási főszolgabírói  hivatalt. A hiva-
tal a legteljesebb rendben volt, ugy, hogy a főispán 
a legnagyobb megelégedését fejezte  ki és Szabady 
Tivadar főszolgabírót  jegyzőkönyvileg megdicsérte. 

Eladott városi terület A régi marbavásártérnek 
a közkorházzal szemben fekvő  részét, mely mintegy 
1080 • öl területű, a városi tanács f  évi szeptem 
ber 25-én nyilvános árverezésen bocsátotta áruba 5 
telekre felosztva.  Az árverésen, mely élénk érdeklődés 
mellett folyt  le, 4 telket Fábián József  gyáros, 1 
telket pedig ifj.  Kelemen György vett meg átlag 20 
kor. 20 fillér  • ölenkénti árban, s igy a város az 
eladott területért mintegy 22000 koronát kap. Az 
adásvevési szerződések a törvény értelmében leendő 
tárgyalás végeit legközelebb a képviselőtestület elé 
fognak  kerülni, s csak a belügyminiszter jóváhagyása 
után lesznek végérvényesek. A megvett te kekre 
mint értesülünk csinos lakházak fognak  épülni, s igy 
a közkorház levegőjét nem fogja  többé fertőzni  a 
most még vásártérül használt területen összegyülemlő 
trágya é3 szemét. 

A vármegyei insógügyi bizottság f.  évi október 
hó 8-án d. e. 9 órakor a vármegyeház kistermében 
ülést tart, melynek tárgya az általános szárazság 
okozta takarmányhiány és az élelmiszerekben mutat-
kozó drágaság folytán  bekövetkezhető inség enyhí-
tésére alakított járási segitőbizottságok ezirányú 
megállapodásainak fölülbirálása  és az inség enyhí-
tésének módozataira nfzve  teeudő javaslattétel. 

Farczády K. Lajos meghalt. Városunk társasá-
gának előnyösen ismert rokonszenves fiatal  tagja, 
Farczády  K. Lajo3 rövid szenvedés után meghalt. 
A család a következő gyászjelentést bocsátotta ki. 
Alólirottak mélyen megszomorodott szívvel tudatjuk, 
hogy Farczády  K. Lajos a forrón  szerető gyermek, 
testvér, hü rokon és jó barát, élete 38-ik évében, 
rövid szenvedés után, folyó  évi szeptember hó 28 án 
elhunyt. A megboldogultnak hűlt tetemét folyó  évi 
szeptember hó 30-ik napján d. u. 4 órakor fogjuk 
az ev. ref.  egyház szertartása szerint bethlen-utczai 
lakásáról a helybeli ev. ref.  sírkertben őrök nyuga-
lomra helyezni. Álma legyen csendes, emléke áldott 1 
Székelyudvarhelytt, 1904. szeptember 28. özv. Far-
czády K. Lajosné édes anyja. Dániel Fereoczné szül. 
Farczády K. Katalin, Farczády K. László, Gáspár 
Balázsné szül. Farczády K. Róza, Mikula Antalné 
szül. Farczády K. Anna, testvérei. Dániel Ferencz 
és gyermeke Károly, Gáspár Balázs, Mikula Antal és 
gyermekei: Siegfried,  Fürchtegott. 

Színház. A szinkerületi szerződés értelmében B. 
Polgár Béla a szinkerület igazgatója e hó közepén 
fog  társulatával városunkba érkezni egy havi szezonra, 
mely a tapasztalat szerint éppen elég idő arra, hogy 
egyfelől  a közönség ki ne fáradjon,  másfelől  pedig hogy a 
társulat magát fentarthassa.  Éppen ezért óhajtandó 
volna, hogy a közönség ezen idő alatt minél lelke-
sebben pártolja színészeinket, kik bizonyára magu-
kat erre érdemessé fogják  tenni. A bérletgyüjtés leg-
közelebb megkezdődik. 

Értesítés. H.-Oklándon az október 10-re 
hirdetett állatkiállitás, a kiütött száj és körömfájás 
miatt, további intézkedésig elhalasztatik. 

Állandó választmányi ülés. Udvarhelyvármegye 
'-vényhatóságának állandó választmánya szept. 27-én 

tartotta gyűlését. Az október 13-ra kitűzött II. ren-
des közgyűlésnek 280 pontból álló tárgysorozata a 
gyűlést a késő délutáni órákig foglalkoztatta.  A kor-
mányrendeletekre, alispáni és árvaszéki elnöki jelen-
tésekre, a jövő évi költségvetésekre, a szabályrende-
letekre, melyek közül érdekes a temetőkről es temet-
kezésekről, valamint a községi jegyzői fizetési  alapról 
szóló szabályrendeletek, községi ügyekre tudomásvé-
telt hoz javaslatba. A törvényhatóságok átirataira 
nagy részben szintén ugyanazt javasolja. Csupán 
Hevesmegye átiratára, a köztisztviselők szolgálati 
pragmaticájának megalkotására, Tolnamegye átiratára 
a vasúti sztrájk jövőben történhet > megismétlődésének 
megakadályozására, az orsz. magy . gazdasági egyesület 
átiratára a bevándorlás megakadályozására, és Győr 
szab. kir. város átiratára s a váro3Í kölcsönök tárgyá-
ban indítványozza, hogy a közgyűlés feliratot  intéz-
zen e kormányhoz és az országgyűléshez. 

Halálozás. Szeptember hó 29 én hunyt el Id. 
Iioesondai  József  zsombori evang. ref.  lelkész, életé-
nek 73-ik, házasságának 46-ik évében. Temetése f, 
hó 2-án, ma lesz Zsomboron. 

Ingyenes tanfolyam.  A gyakorlati ipari könyv-
vitel és üzleti levelezés elsajátítására f.  évi okt. hó 
8-ától kezdve a szakiskola elméleti termében heten-
kint 2 órában, szerdán és pénteken, este 8—9-ig 
iparos mesterek és segédek részére ingyenes tan-
folyamot  nyitok. Nem kétlem, hogy a korral haladni 
kivánó iparosok minél tömegesebb számban igyekez-
nek ezen, az iparosság javát czélzó tanfolyamra, 
akár az intézet igazgatóságánál, akár pedig alol-
irottnál (Árpid utcza, 33. sz.) beiratkozni. SpaUer 
Józ ef,  előadó tanár. 

Ki lehet tanoncz? A kereskedelmi miniszter f. 
évi 53.9<47. sz. elvi határozatával kimondta, hogy 
tanoncz lehet bárki, ha életének 12-ik évét betöl-
tötte, minélfogva  a tanonezszerződés megkötése ma-
gasabb életkortól vagy iskolai képesítés kimutatásá-
tól függővé  nem tehető. A tanoncz gyakorlati hala-
dásának megviszgálása nem az ipartestületi vizsgáló-
mestereknek, hanem az iparhatósági megbízottnak 
feladatát  képezi. 

A pénzköltés lélektana. Pénzt szerezni és pénzt 
költeni, két egymástól teljesen különböző fogalom,  de 
azok a kritikus elmék, kik az emberek jellemét 
tanulmányozzák, azt állítják, hogy az ügyes üzlet-
embert azonnal föl  lehet ismerni arról, hogy a pénzét 
milyen módon költi. Aki mindjárt nagy pénzt vesz 
elő, anélkül, hogy előbb megvizsgálná, nem futja-e 
ki az aprópénzéből, rendszerint rossz számoló és 
könnyelmű ember. Nagyon gazdag embernél ez persze 
előkelőség jele, de biztos, hogy az ilyen ember, ha 
rossz viszonyok közé jutna, nem volna képas a létért 
való küzdelemben helyét megállani. De még ennél is 
rosszabb dolga van az olyan embernek, aki hol az 
egyik, hol a másik zsebéből szedi elő a pénzt foly-



tonos kotorászás között. Az ilyen ember egyáltalán 
nem tud számolni és még ha véletleuül nagy örök-
séghez jut is, folytonos  pénzzavarokkal küzd. De nem 
lehet jót mondani az olyan emberről se, aki minden 
krajczárt a fogához  ver, mielőtt kiadja és inkább 
kölcsön kér, semhogy egy nagy bankót fölváltson.  Az 
ilyen ember a spekulácziókkal járó üzletben sohasem 
boldogul, mert állandóan sakkban tartja a félelem, 
hogy egy pár forintot  elveszthet. Legtöbb kilátása az 
életben annak van, aki mindig tudja, hogy mennyi 
pénze van, nem pazarló, de nem is fösvény  és kia-
dásait pontosan följegyzi. 

Megyei virilisták. A legtöbb adót űzető megyei 
bizottsági tagok 1905. évre érvényes névjegyzékét az 
igazoló választmány Dr Nagy  Samu elnöklete alatt 
a következőleg állította egybe: 1. Horváth Károly 
3159 kor. Flórián Bogdán 2432.32. Szöllősi Sámuel 
2203.93. Fábián József  1751.64. Úgron Zoltán 1699.88. 
Dr. Dániel Gábor 1692.44. Borbáth Dániel 1420.16. 
Lengyel Samu 1277.62. Dániel Lajos 1231.68. — 10. 
Heitz Vilmos 1227.43. Ugrón Ákos 1224.07. Szabó 
Ferencz 1193.24. Dr. Solymossy Lajos 1159 60. Dr. 
Lukácsffy  István 1110 74. Embery Árpád 1039.76. 
Gyarmathy Ferencz 881. Dr. Válentsik Ferencz 868.32. 
Ktdei György 851.69. Gáspár Endre 804.72. — 20. 
Orosz Lajos 793.52. Persián János 785 56. Rosz-
mann Jakab 773.75. Teichner Jakab 771.24. Dr. 
Gyarmathy Dezső 745.64. Pálfty  Dénes 744.57. 
Koncz Ármin 733.80. Haberstumpf  Károly 591.35. 
Dr. Lengyel József  675.48. Bajnoczki András 671.09. 
— 30. Dr. Nagy Samu 656 50 Lántzky Sándor 642.79. 
Kassai Ákos 598 80. Gyertyántfy  Gábor 580 86 Dr. 
Soó Rezső 562.86. Kovács Dénes 527.16. Ajrász 
Kristóf  527.05. Jung-Cseke Lajos 507.48. Sperker 
Ferencz 504.62. Kassay Ignácz 500.64. — 40. 
Jaeger F. József  500.34. Fernengel Gyula 498.49. 
Flórián Kristóf  493.78. Jánosi Gyula 482.20. Sándor 
János 479.60. Gergely Ferencz 478.06. Becsek 
Aladár 466.50. Farkas Izsák 46023. Dr. Török 
Albert 459.20. Betegh Pál 459. — 50. Bodolla 
Gábor 459. Farkas Lázár 455 07. Pap Ödön 455. 
Pálffy  Károly 453 38. Balássi Ignácz 443.48. Dr 
Simó Balázs 432.30. Ugrón Gábor 429.23. Fekete 
Benlámin 425.62. Bakk Albert 415.36 Benkő Mihály 
408.54. — 60. D.emár Károly 405. Hein Pál 396.96. 
Orbán Dénes 395.42. Soó Gáapár 382.48. Sándor 
Mózes 375.2n. Biró Áron 373.12. Hlatky Miklós 
371.46. Lőriucz Lajos 355.35. Székely Lajos 354.06. 
Molnár Károly 343.42. — 70. Pávelka Márton 341.57. 
Valter Vilmos 338 83. Nóvák Károly 337.86. Lootz 
Frigyes 335.15. id. Galter János 334.49. Szenkovits 
János 331.28. Feddi Tamás 426.76. Ferenczi István 
315 58. Székely Mózes 315.32. Nagy Gyula 298.18. 
— 80. Hann Károly 297. Apáthy Gyula 297. Bor-
bély Samu 297. Sándor Djmokos 297. Dr. Tőrök Pál 
293.04. Biró Sándor 289 14. Szenti Bálint 287.72. 
Tibád Lajos 287.72. Nuszbaum Ignácz 286 12. Lukács 
Domokos 286 01. — 90. Tamás Albert 285 18. Reiner 
János 284.93. Zappé Béla 284.80. Dr. Mezei Ödön 
284.46. Siguaond József  282.07. Csanádi Zalán 280.80. 
László Domokos 280.80. Dr. Voith Gerő 280.80. 
Kovács Domokos 279 38. Kohn Izsák 273 10. — 
100. Haurich Alfréd  271.78. Csép Ignácz 271.36. 
Ugrón János 269.88. Nagy L. Mózes 269.61. Sterba 
Ödön 269.48. Bedő Dénes 264.60. Biró Mihály 257 98. 
Póttagok:  1. Zakariás Antal 257.69. Valter Ferencz 
252.77. Gönczy Lajos 252. Barcsai Károly 247.17. 
Ferencz György 242.48. Rlczkövi Sámuel 240 kor. 

Korcsolya egyleti közgyűlés. A helybeli kor-
csolyázó egyesület évi rendes közgyűlését fólyó  évi 
október hó 8-án szombaton d. u 5 órakor a várme-
gyeház kistermében fogja  megtartani, melyre az ösz-
szes tagokat ez uton hivja meg az elnökség. 

Az egészséges város. Nem hiába folyt  a harcz 
a vízvezetékért a városi közgyűlésen, mert már a 
hírétől megrémültek a bacziluíok, s búcsút mondtak 
városunknak. A közegészségügyi nyilvántartás veze-
tője boldogan hirdeti, bogy az elmúlt héten váro-
sunkban egyetlen ragályos beteg sem volt. 

Furfangos  betörő. Izsák  Sándor szilágymegyei 
születésű, bizonytalan foglalkozású  rovot multu egyén 
szeptember 25 én éjjen 12 órakor betört a Bethlen-
utczában a Bartos-féle  vendéglő feletti  lakásba. Két 
szobán ment keresztül s egy szekrényből 4 arany 
gyürüt, több pénzt és ékszert kivett A lakásban 
Ungvári  Anna lakik, ki figyelmesé  lett a betörés 
okozta zajra, lármát csapott és a betörőt megfogta, 
a ki azonban arczul ütötte s erőszakosan igyekezett 
a lopott holmi tulajdonát megtartani. Menekülésében 
a lépcsőn elesett s ő maga kiabált a legszorgalma-
sabban : fogjátok  meg, tolvaj I Ravaszsága nem hasz-

nált, s a vakmerő rablót Vas  András szűcsmester 
elfogta.  Azonnal letartóztatták s jelenleg vizsgálati 
fogságbau  hűsöl. A vizsgálóbíró előtt eleinte cinikusan 
viselkedett, de a fogságot  elrendelő végzés kihirde-
tésekor megtört és sirt. 

Gépbemutató a Székelyföldön.  Az Országos Ma-
gyar Gazda-:ági Egyesület, hogy a Székelyföldnek  a 
mezőgazdasági kulturában kevésbbé előrehaladott 
lakóival a modern mezőgazdasági gépeket megismer-
tesse, az idén már másod izben rendezett a Székely-
földön  gépmutatót. Az idei bemutató a csikmegyei 
gazdasági-egyesület meghívására Csíkszeredán m. hó 
27-én és 28-án volt. A rendezésben tevékeny részt 
vesz a csikmegyei egyesület is, továbbá a marosvá-
sárhelyi székelyföldi  kirendeltség. A mult évben 
500 - 600 kisgazda hallgatta végiga bemutatott gé-
pekhez fűzött  magyarázatokat, a melyeket két napon 
aira fölkért  szakemberek tartottak. Az idén szintén 
szakszerű előadások keretében mutatták be a gépe-
ket, úgyszintén működésben is. A rendező bizottság 
ezúttal is a talajmivelő eszközöket tartotta fófontos-
ságunak, és e részben a bazai gépgyárosok vetél-
kedve állították ki gyártmányaik legjavát, A földmi-
velésügyi minisztert a bemutatón Balogh  Vilmos mi-
niszteri tanácsos képviselte, az 0 G. E.-t Bolla 
Mihály, a műszaki bizottság elnöke, Jeszenszky  Pál 
titkár és Karkoványi  Ágost műegyetemi tanár. 

Az elhagyott gyermekek vármegyei segélyalapja. 
A belügyminiszter egy konkrét eset kapcsán hozott 
elvi jelentőségű miniszteri határozatban kimondotta, 
hógy oly váimegyei törvényhatósági bizottsági hatá-
rozat, melyben valamely község részére az elhagyott 
gyermekek vármegyei segélyalapjából segély szavaz-
tatik meg, kormányhatósági jóváhagyást Lem igényel, 
mert sem törvény, sem kormányrendekt nem rendeli 
az oly intézkedésnek hivatalból való felülvizsgálatát, 
amelylyel a tőrvényhatóság községeket segélyez az 
elhagyott gyermekek vármegyei segélyalapjából. 

Reform  az ország ipari szakiskoláiban. A ke-
reskedelemügyi miniszter az oktatás gyakorlatiasabbá 
tétele czéljából teljesen új tantervet bocsátott ki: Az 
új tanterv szerint a IV. évfolyamon  csupán mübelyi 
gyakorlatok tartatnak. Az elméleti tantárgyak a 
megelőző évfolyamokon  adatnak elő. A szakiskoláknak 
mindenesetre legfőbb  czélja az; hogy munka biró, 
edzett munkások kerüljenek ki az élotbe, a kik ki-
zárólagosan az ipari pályán keressék boldogulásukat. 

Egy jeles oklevéllel biró tanítónő jutányos áron 
ad magán órákat polgári isko'ai növendékeknek; 
valamint az óvó- és tanítónői vizsgára készülőknek 
is. Bővebb felvilágosítást  nyerhetni e lap kiadóhi-
vatalában, vagy az illető lakásán Árpád utcza 33. sz. a. 

Villamos szabályrendelet. A városi elektromos 
mü felépítésével  kapcsolatosan, annak használatára 
s főképp3n  a magánfogyasztás  szabályozására külön 
szabályrendelet alkotása válik szükségessé. Az elké-
szített szabályrendelet tervezet a közbiztonság szem-
pontjából a fogyasztó  közönség érdekeinek megóvá-
sára és a telep üzembiztonsága érdekében több fontos 
intézkedést taitalmaz s részletesen folsorolja  az áram-
szolgáltatási faltételeket  a tervezett árszabással 
együtt. A fontosabb  részleteket a következőkben is-
mertetjük : A fogyasztó  közönség érdekeinek megóvása 
czéljából a magán fogyasztok  berendezései bármely 
iparengedélylyel biró iparos által ugyan, de teljesen 
az elektromos mű vezetőjéaek felügyelete  alatt ké-
szíthetők és az electromos műhöz csak akkor kap-
csolhatók, ha azok felülvizsgálás  után jóváhagyattak. 
Az elektromos ncű áramot szolgáltat a város egé?z 
területén és pedig a vezeték hálőzat mentén minden 
jelentkezőnek az áramfejlesztő  telep és a vezetékhá-
lózat mindenkori teljesítési képességtől megszabott 
mértékben Ha a fogyasztó  hely a városi vezetékháló 
zattól 100 méternél távolabbra esik, a fogyasztó  a 
bekapcsolást csak ugy követelheti, ha 3 éven át 
minden 100 méter új vezetékre évi 200 koroua fo-
gyasztást biztosit. Ha a jelentkező az árammal ellá-
tandó helynek nem tulajdonosa, az esetben a beje 
entés a tulajdonos beleegyező nyilatkozatával is 

ellátandó. Az áramszolgáltatás megvonható, ha a 
fogyasztó  az áramért esedékes részleteket pontosan 
be nem fizeti  Késedelmes fizetés  esetén az electromos 
bűü vezetője az illetőt Írásban meginti, s ha ennek 
daczára a részletet be nem fizeti,  az intés kézbesí-
tésétől számítandó 8-ik napou az áramszolgáltatást 
megszüntetheti. Megszüntethető az áramszolgáltatás 
azon esetben is, ha a fogyasztó  az áramórát és ve-
zetéket szándékosan megrongálja vagy a fogyasztás 
tekintetében megbízhatatlannak bizonyult. Az áram 
szolgáltatásra vonatkozó viszony mindkét fél  részéről 
egy havi előzetes felmondással  bontható fel,  amennyi-

ben külön megállapodás nem jött létre. Az electromos 
mű a berendezések számára szükséges áramórákat 
díjmentesen szolgáltatja. A csatlakozási főbiztositó-
kat a electromos mü adja és szereli fel  a fogyasztás 
színhelyén. A szerelési költségek valamint anyagi 
költségeinek megtérítése fejében  a fogyasztó  az 
áramszolgáltatás megkezdAse előtt az áramóráért 
egyszer s mindenkorra 15 koronát a főbiztositékért 
pedig 5 koronát tartozik fizetni.  A fogyasztott  áram 
havonkint utólegosan fizetendő.  A magánosok szá-
mára szolgáló electromos áram egységárát a szabály-
rendeletet tervezet világítási czélokra hektovatt-
óránként (száz vattonként és óránként) 6 fillérben 
állapítja meg. Ha valamely fogyasztó  az electromos 
áramot egy évben átlag 500 órán felül  használná az 
500 órán túl eső résznek az ára hektovattóránként 
5 fillér.  Az évi átlagos használati órák száma úgy 
állapittatik meg, hogy az óra által mutatott egész évi 
hektovattóra fogyasztás  elosztatik az egész berende-
zésben foglalt  áramfogyasztó  készülékek egyidejű 
hektovatokban mért áram fogyasztásával.  Olyan vilá-
gítási berendezések vagy világítási berendezések oly 
részei, melyek csak nappal reggel héttől este négy 
óráig vagy csak nyári időben (ápril 1-től szept. 15-ig) 
használnak áramot, árkedvezményben részesülnek; 
csak nappali időben használt áramért, hektovattórán-
ként 4, csak nyáron használt áramért hektovattórán-
ként 3 fillér;  500 órán tuli átlagos ár fogyasztásnál 
pedig az 500 órán tuli évi fogyasztásért  mindkét 
esetben 2 fillér  az egységár. Az elektromos műnek 
jogában áll a felekkel  átalány szerződéseket kötni, 
vagy az előbbi egységáraknál kedvezőbb egységárakat 
engedélyezni. Az elektromos áram ára motorok haj-
tására vagy más ipari czélokra — tekintet nélkül a 
nap szakára, melyben az áram használtatik hekto-
vattóránként 3 fillér;  aztsetben, ha az áram évi át-
lag ezer órán túl vétetik igénybe, a többletfogyasz-
tásért hektovattóránként P/g fiüér.  Azon megszorí-
tással, hogy az áram az esti órákban a télihónapok-
ban, vagyis szept. 15-től márcz. 31-ig esti 4 órától 
reggeli 6 óráig a nyári hónapokban p;dig esti 7 
órától reggeli 5 óráig ne használtassák, az áram ára 
hektovattóránként 21/, fillér,  1000 órán !úl a többlet 
l'/s fillér.  A motorikus czélokra fogyasztott  áram 
maximális átalányára a fenti  időkorlátozással lóerőn-
ként 150 kor., időkorlátozás nélkül 250 korona. Egy 
lóerőnek vétetik a motor által felvett  900 vatt. Ezek 
a szabályrendelet fontosabb  intézkedései, s joggal 
remélyük, hogy ily előnyös feltételek  mellett a nagy-
közönség tömegesen fogja  a villamos áramot igénybe 
venni. 

Üszö-eladás. Október 4 éa d. e. 10 órakor a 
gazdasági egyesület 2 drb. üszőt ad el árverésen a 
várö3i baromvásirtéren, a melyek vételára 2 év alatt, 
utólagos féléves  részletekben lesz befizetendő. 

Vásár. Tegn p volt az őszi vásár első napja. 
A jó idő daczára a várakozásnak nem felelt  meg. A 
szarvasmarha felhajtása  a szokásos felhajtásnak  alig 
egyharmada volt. A vételkedv aránylag jó volt, több 
marhakereskedő jelent meg s mintegy 25 kocsival 
szállitöttak el. A takarmánybiánya nagyon leuyomta 
az árakat, 700—450 korona között váltakozott a 
szarvasmarha ára páronként, miuöségük szerint. 

* 

Herczeg Ferencz Album leszaGajári Ödön szerkesztésé-
vel megjelenő-. Az Újság" cz független  pol napilap legközelebbi 
húsvéti ajándéka. — Karácsonyra pedig gyönyörű naptárral 
kedveskedik minden előfizetőjének  — kivétel nélkül. Az Újság, 
melynek állandó főmunkatársai:  Herczeg Ferencz, Kendi Géza, 
Kóbor Tamás, Kozma Andor, Mikszáth Kálmin, nemcsak 
értékes ajándékokkal lepi meg előfizetőit,  hanpm kitűnő lapot 
is ad, mely értesültség, hirszólgálat, és bő tartalom dolgában 
a legfokozottabb  igényeket is kielégíti: Eunck tudható be Az 
Újság nak páratlanul gyors elterjedése és közkedveltsége az 
egész országban. Az Újság előfizetési  ára: 1 hóra 2 kor. 40 
fill.  negyedévre 7 korona. — Megrendelő czim: Az Újság 
kiadóhivatala, Budapest. VII., Kerepesi-ut 54 szám. 

Minden konkurrenczia ellenére legelterjedtebb, tehít leg-
olvasottabb lapja ez országnak ma is a Pesti Ilirlap Mert 
politikája népszerű; minden irányban független,  szókimondó, a 
nagykőiönség igaz érdekeit szolgálja s a közvéleménynek min-
dig hü tolmácsa. Czikkirói tárcíairói, szaktudositói, humoristái 
az ujságiró-világ jelesei. Tartalma — komoly és mulattató — 
az összes napilapokét felülhaladja  s mégis rendkívüli kedvez 
ményekben is részesiti előfizető  t Igy minden előfizető  kará-
CBOuyi ajándékul kapja a Pesti Hirlau nagy képes naptárát s 
kedvezményes áron rendelheti meg a Divat Szalon czimü kitűnő 
divatlapot. Az uj évnegyed alkalmiból azért felhívjuk  az ország 
legkedveltebb lapjára t. közönségünk figyelméi,  megemlítve, 
hogy az előfizetési  ár (negyedévre 7 korona, a Divat Szalon-
nal együtt 9 korona) a Pesti Hírlap kiadóhivatalába (Buda-
pest, V, Váczi-körut 78) küldendő. 

Hazánk. 1904. október hó elsejével uj előfizetés  nyilik 
a Budapesten megjelenő egyedüli magyar agrárpolitikai napi-
lapra a Hazánkra, melyét Buday Barna szerkpszt. Különösen 
most ajánljuk a magyar gazdaközönségoek a Hizánk olvasá-
sát, mert ez a lap közli legkimeritőbben és legjobban azokat 
az intézkedéseket és határozmányokat, melyek az idei nagy 
szárazság folytan  előállott nagy takarmányhiány és az idei szük 
termés minél könnyebben való elviselhetését czélozzák. A 
Hazánk eléfi'.etési  ara negjedévrp 7 k. Ingyrn kapják meg a 
Hazánk előfizetői  hetenkint a Vasárnap czimü szépiródalmi 
heti mellékletet, melyet Prém József  és a Szövetkezés ezimü 
gazdasági és szocziálpolitikai folyóiratot,  melyet Bernát István 



40. szám. Udvarhelyi Hiradó. (5) 1904. oóktber 2 
dr. a Magyar Gazdaszövetség igazgatója szerkeszt. Az év 
végén pedig az Agrár Albumot kapja meg a Hazánk minden 
előfizetője.  Mutatványszámot kívánatra 6 napon át ingyen 
készséggel küld a kiadóhivatal: Budapest, VIII, Szentkirályi-
utcza 28/a. 

Az orosz-japán háborúról több mint ötzsáz kisebb-
nagyobb illusztrációt közölt már eddig a Bud'peat pol. napi-
lap ; nemcsak szövegben, hanem helysziui hü képekben is meg-
ismertetvén a véres mérkőzés vezérembereit, a küzdelem szin-
terét, népeit, szokásait, stb. Tagadhatlau tény, szivesen elism-r-
jük, hogy ez időszeriut a Budapest az egyetlen napilapunk, 
mely, nem holmi idétlen karczolatokban, hanem művészies 
kivitelű kepekbeu hozza a napieseményeket, a külföld  és az 
ország nevezetesebb embereit. Sokszor valóságos képes album, 
nyolez-tiz alkalmi illu9ztráczióval. De a Budapest más tekintet-
ben is valóban érdemes arrá a ritka népszerűségre és széles-
körű pártolásra, melyben majdnem h&rmincz év óta részesül. 
Vezérczikkeit legtöbbnyire orzs. képviselők irják , tárczarovatá 
élék és változatos; birei fiissek  és megbízhatók; regényei 
érdekfeszitőek;  közgazdisági rovatában az önálló vámterület 
kivívásáért küzd. A Budapest közkedvelt naptárai, mint 
értesülünk, már saitó alatt vannak. Ezen naptárakból tudva-
levőleg a lap minden rendes előfizetője  ajándék-példányt kap. 
Aki tehát a téli estéken egy jó és változatos képes napilapot 
akar olvasni: annak bátran ajánlható a Budapest, melynek 
előfizetesi  ára egy hóra 2 korona, negyedévre 6 korona, fél-
évre 12 korona. Mutatványszámot kivanatra bárki ingyen kap-
hat. Megrendelések, előfizetések  a Budapest kiadóhivataláhzo 
(Budapest, IV, Harkantyus-utcza 3. sz.) intézendők. 

KÖZGAZDASÁG. 
—. A pálinka. — 

Székelyudvarhely, szept. 30. 

A vasárnapi munkaszünetről szóló törvény 
tudvalevőleg megengedi, hogy a vendéglők, korcs-
mák, pálinkamérések vasárnapokon és ünnepnapokan 
is egész nap nyitva lehessenek. 

Sok tinta fogyott  már el annak a kérdésnek a 
megvitatásában, hogy helyes-e ez az intézkedés és 
nem kellene-e a vasárnapi munkaszünetet ezekre is 
kiterjeszteni, a mint sz például Angolországban van. 
A törvényhatóságok is sokszor foglalkoztak  már 
ezzel az ügygyei és közülök többen egyenesen a 
belügyminiszterhez, meg a törvényhozáshoz fordultak 
azzal a kérelemmel, hogy a vasárnapi munkaszünetet 
az italméréssel foglalkozó  üzletekre is terjeszszék ki. 

Mátok nem kívánják ezeknek az üzleteknek az 
egész vasárnapon való zárva tartását, hanem meg-
elégednének azzal, ha legalább az istentiszteletek 
ideje slatt lenne kötelező a korcsmák és pálinka-
mérések bezárása. 

Vannak ismét olyanok, a melyek vasárnap 
délután óhajtanák az italmérő üzletek zárvatartását, 
hogy a munkás nép, mely most a vasárnap délutánt 
ezekben a helyiségekben tölti, másutt legyen kényte-
len egéí-zsi'gesebb és hasznosabb szórakozást keresni. 

Mindezekre a fölterjesztésekre  az imént adta 
meg a választ a belügyminiszter, értesítvén a 
törvényhatóságokat, a többi közt a következőket 
mondta. Az összes italmérő üzleteket vasárnap és 
ünnepnapokon való kCteles zárva tartását el-
rendelhetőnek nem tartja. 

A munkás-osztály ugyanis egyedül csak az 
ünnep- és vasárnapokat fordíthatja  pihenésre és 
szórakozásra s igy az italmérő üzleteknek épp az 
étkezés ideje alatt való zárvatartása magának a 
fogyasztó  közönségnek az érdekeivel sem lenne 
östzecgyeztethető. 

M nthogy azonban a belügyminiszter, a hozzá 
intézett jelentésekből arról értesült, hogy nem 
tartják meg ezt a rendőri intézkedést, hogy isten-
tisz1 eletek és körmenetek alkalmával, a templo-
mok közelében levő korcsmákat és pálinkamérése-
ket zárva kell tartani, fölhívja  a belügyminiszter 
a hatóságot, hogy a rendőrség figyelmét  erre a 
tilalomra a legnagyobb myomatékkal hivja föl  s a 
rendelkezésnek szigorú végrehajtására, felelősség 
terhe alatt utasitsa. 

Kijelenti a belügyminiszter, hogy a köz-
erkölcaiség szempontjából kiváló súlyt helyez arra, 
hogy ezt a rendőri tilalmat a legnagyobb szigorú -
sággal végrehajtsák. 

Hát hiszen igen helyes, ha a miniszter erre 
súlyt he'yefc.  Kötelessége is, hogy azt tegye. De 
maga az egész rendelet csak azt mutatja, hogy a mi-
niszter a kincstári jövedelem szempontjából nem 
akar a fontos  kérdés gyökeres megoldásához szólni 
s fél  és negyedrész szabályokkal igyekszik gyógyít-
gatni azt a veszedelmes tátongó sebet, mely a szesz-
fogyasztás  korlátlan szabadsága folytán  egyre jobban 
elharapózik a nemzet testén. 

A tudomány bajnokai, a társadalom vezető 
elemei évtizedek óta küzdenek már a szesz elleu s 
mert a kormányhatalomtól segítséget hasztalan vár-
nak, az egyre satnyuló nemzedékek értelmére, lelkére 
igyekeznek hatni, azt próbálgatják felvilágosítani  a 
szesz mértéktelen élvezetének testot-lelket ölő hatásá-
ról, rémséges pusztításáról. 

Ámde a uagy tömegeket s épen azokat, melyek 
a pálinkának legbuzgóbb fogyasztói,  a tudomány 
eszi özeiről felvilágosítani  igen nehéz, csaknem 
lehetetlen feladat.  A kormányhatalom egész erejé-
vel kellene a tudomány embereinek támogatására 
síelnie, hopy az emberiség eme rafiy  átkát meg 
lehessen törni, vagy Kgalább is korlátot vetni ember-
irtó pusztításának. 

A belügyminiszter mostani se hideg, se meleg 
rendelete nem támogatás. Ezzel a szesznek egyre 
jobban elhatalmasodó uralma le nem győzhető. Azért 
hát ne is elégedjenek meg a hatóságok a miniszter 
rendeletével, hanem sürgessék szakadatlanul továbbra 
is a szeszfogyasztás  erős korlátozásának törvény ut-
ján való rendezését. 

A társadalom felvilágosodottabb  rétegei is ve-
gyék ki részüket a küzdelemből s az eddiginél na-
gyobb erővel, több buzgalommal igyekezzenek a 
tudomány fegyvereivel  a szeszfogyasztó  tömegek 
lelkéhez, értelméhez közelebb férkőzni  s megnyerni 
őket a mértékletességi egyesületek eszméjének. 

Ezen az uton bizonyára jóval lassabban, de 
talán mégis sikerül a szesz mértéktelen fogyasztását 
nak gatat vetni s annak gyilkos erejét megtörni. 

Olyan czél ez, amelyért érdemes küzdeni, S ha 
hatóság és társadalom összefog,  akkor talán sikerülni 
fog,  hogy a kormány a maga egész hatalmát 
rendelkezésére bocsássa a pálinka ellen való harcz-
nak, amely ha győzelemre vezet, felér  egy nagy had-
járat összes dicsőségével I 

Szerkesztői üzenetek. 
Névtelen levelekre cera vilazolunk. — Kéziratok nem adatnak vissza. 

B A. Abbazia. Szeretnénk pár sor irást kapni. Egereid 
nem ezinezoguak. Kíváncsiak vagyunk véleményedre, hogy a 
sok szakács nem sózta-e el a levest. A jövendő anyaga készen 
lesz biztosan, légy tehát nyugodt és előkelő, m. a. t gr. 
Viszontlátásra I - S. J , N. G., Sz. Z., T. P. 

TAVIrtATOK. 
B u d a p e s t , okt. 1. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

Tűzvész New-Yorkban. 
New  Yorkból  sürgönyzik, hogy a kikötő köze-

lében a continens egyik legnagyobb húskonzerv gyá-
rában vigyázatlanság folytán  tüz támadt. Az összes 
ammóniákkal telt tartályok felrobbantak  A robbanás 
oltásközben történt, Ötven tűzoltó szörnyet halt, szá-
mosan megvakultak. E pillanatban háromezer tűzoltó 
emberfeletti  erővel igyekszik a tüzet lokalizálni. 

Egy város pusztulása-
Londonból sürgöuyzik, hogy Colorado államból 

érkezett jelentés szerint Trinidad  városban egy víz-
cső megrepedt s ennek következtében hir szerint 
majdnem az egész város elpusztult és lakossága, mint 
egy 5000 ember életét vesztette. 

Postarablás. 
Privigye Handlovai postahivatalban tegnap éjjel 

betörtek, a pénztárt feltörték  és a pénzkészletetet 
elrabolták. Az egyik rabló csizmáját ott felejtette, 
melyről felismarték  Markó János postakocsis szemé-
lyében, kit azonnal letartóztattak. 

A vasúti sztrájkhoz. 
A szegedi kir. Ítélőtábla három napig tárgyalta 

a vasúti sztrájkból kifolyólag  hét hivatalnok bünü-
gyét, mai napon a törvényszék felmentő  ítéletét 
helyben hagyta ugyan, de az indokolást megváltoz-
tatta s a vasúti hivatalnokokat közhivatalnokoknak 
mondotta ki. 

Japán háború. 
Mukden közelében egy japán lovascsapat ösz-

szeütközött egy csapat orosz kozákkal, kiket utolsó 
emberig leöltek. 

Port-Arthur. 
Csifuból  jelentik, hogy Port-Arthurt á japánok 

tegnap óta ujolag hevesen bombázák. Az oroszok 
helyzete nagyon válságos. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
Az sz -udvarhelyi kir. törv. mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Székelyudvarhely város 
közönsége felperesnek  Gábori András végrehajtást 
szenvedő elleni 80 kor. tökekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében előbb végrehajtást szenvedőnek, 
jelenleg Barabás János tulajdonát képező a sz.-udvar-
helyi 325. sz. tjkvben A + 629a/l hrsz. ingatlan 
épület tulajdon és térhaszonélvezetével 3293 kor, 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 

^nebb megjelölt ingatlanok 1904. évi október hó 
12-ik napján d. e. 9 órakor a kir. törvsz. telekkönyvi 
hatóságnál megtartandó nyilvános árverésen meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben vagy óvadékképes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvszék mint telekkönyvi hatóság. 
Sz.-Udvarhely, 1904. augusztus 15-én. 

I>r. Székely, 
egyes bíró. 

Sz. 4317-1904. vh. 

Árverési hirfletmény. 
A székelykereszturi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Székely-
egyleti első takarékpénztár csődtömege végrehajtató-
nak Nemes Juliánná visszvégrehajtást szenvedő 
elleni ügyében a székelyudvarhelyi kir. törvényszék 
a székelykereszturi kir. járásbíróság teréletén levő 
körispataki lOő. sz. telekjegyzókönyvben foglalt  305. 
306. és 307. sz, ingatlanra 793 kor. 10 fill  meg-
állapított kikiáltási árban, a visszaárverést elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan az 1904. évi 
október hó 27-én délelőtt 9 órakor Körispatak 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0 át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én, 3333 sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbirÓ8ág mint tlkvi hatóság. 
Székely keresztúr, 1904. szeptember 3-án. 

Teres , 
kir. albiró. 

Szám. 2049—1904. b. 

Á r l e j t é s t h i r d e t m é n y . 
közigazgatási erdészeti bizottság a Bucsinban felépítendő  erdőőri 
költségeit 1500. koronában állapította meg 310—1903. számú 

A székelyudvarhelyi 
lakóház és melléképületek 
határozatával. 

Az épités kivételének biztosítása czéljából 1904. évi október hó 19-én d. e. 10 órakor 
Parajdon a községházánál versenytárgyalás tartatik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy az épités végrehajtásának elvállalására vonat-
kozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 10 órájáig az árlejtés vezetőnek annál is inkább ad-
ják át, mivel a később érkező ajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 

Az ajánlathoz a fenti  összeg 5°/0-ának megfelelő  bánatpénz csatolandó. 
Az építésre vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek  a korondi m. kir. járási 

erdőgondnokságnál és a főszolgabíró  hivatalnál Székelyudvarhelyen a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Székelyudvarhely, 1904. évi szeptember hó 15-én. 
I D r . I D e r a e t e r , 

főszolgabíró. 



Szám ad. 6353 — 1904. Udvarhelyvármegye alispánjától 
alisp. 

Árlejtés! hirdetmény. 
Udvarhelyvármegye székházában lévő helyiségek fűtésére  szükséges 350 köbméter 

tűzifa  beszerzésére 6353 — 1904 alisp. sz. alatt kibocsátott árlejtési hirdetmény ered-
ménytelen lévén, a szükséges tűzifa  beszerzésére uj árlejtést tűzök ki, mert a beérkezett 
egy ajánlatban kitett ár felülhaladja  a vármegye költségvetésében ily czimen előirányzott 
összeget. 

Vállalkozni óhajtók kötelesek 1 koronás bélyeggel ellátott ajánlataikat folyó évi 
Október 15-én déli 12 óráig annál bizonyosabban beadni, mert a később étkező ajánlatok-
figyelembe  vétetni nem fognak. 

Az ajánlatban világosan kiteendő, hogy ajánlattevő a szállítási feltételeket  isineri 
és azoknak magát aláveti, a feltételek  a hivatalos órák alatt a vármegye gazdájánál bár-
mikor megtekinthetők. 

Székelyudvarhelyen, 1904. szeptember 29-én. 
D r . D a m o k o s , alispán 

Árle j tés t h i r d e t m é n y . 
A székely udvarhelyi közigazgatási erdészeti bizottság a Szeneseden felépítendő  erdőőri 

lakóház és melléképületek költségeit 1500. koronában állapította meg 310—1903. számú 
határozatával. 

Az építés kivételének biztosítása czéljából 1904. évi október hó 17-én d. e. 10 órakor 
Oroszhegyen a községházánál versenytárgyalás tartatik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy az építés végrehajtásának elvállalására vonat-
kozó zárt ajánlataikat a kitüiőtt nip d. e. 10 órájáig az árlejtés vezetőnek annál is inkább ad-
ják át, mivel a később érkező ajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 

Az ajánlathoz a fenti  összeg 5%-ának megfelelő  bánatpénz csatolandó. 
Az építésre vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek  a korondi m. kir. járási 

erdőgondnokságnál és a főszolgabíró  hivatalnál Székelyudvarhelyen a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Székelyudvarhely, 1904. évi szeptember hó 15-én. 
HDr. D s m e t e x , 

főszolgabíró. 

ízletoiegnyitás! 
A nagyérdemű közönség szives 
tudomására adjuk, hogy a helybeli 

„Hungária-szállodát" 
átvettük és azt némi átalakítással 

folyó  hí 6-án, c s M H o n 
a helybeli zenekar közremüködé-

r sével megnyitjuk. = 
A vidéki közönséget tisztelettel 
értesítjük, hogy kocsival való be-
állás és lovaknak istálló díjmentes. 

Kitűnő KiiHiilISmtnti boroH! 
Jó konyha, pontos kiszolgálás. 
A n. é. közönség szives párt-
fogását  kérik kiváló tisztelettel 

S Z A L M Á S Y é s G R Ö L L E R 

igen előnyös feltételek  mellett közvetitek 

a O T 1 0 - 5 0 é v i t ö r l e s z t é s r e . 
Megkeresésre bővebb felvilágosítással  azonnal szolgál 

I f j .  Szemer jay Káro ly . 

Szám 5613-904. tlkvi. 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Persián János 
végre hajtatónak Miklós Juliánná, Cáski Ferenczné és 
társai végrehajtást szenvedők elleni 100 kor. tőke-
követelés és jár. iránti ügyében, tekintettel az 
1881. évi LX. t.-cz. 156. §.-ára, végrehajtást szenve-
dők tulajdonát a/,0-ed részben és társtulajdonosok 
C-omor Mihály,. Orbán Rozália szül. Csomor Juliánná 
szül. Csomor Áron (kinek neje Tóth Zsuzsa). Csomor 
György (kinek neje Botorik Zsuzsánna) tulajdonát 
8/io részben képező és a bögözi I. rész 356. tjkben 
felvett  612. 747. 766. 2359. 2718. 3031. 3038. 3771. 
3928. 4648. 4728. 5208. 5301. 5365. 5395. 7013a, 
és 3198/2 régi illetve a tagosítás folytán  ezek helyett 

Előzetes költség nélkül! 

4°|O-05 
törlesztéses HölcsönöHít = 
nyujtunk budapesti és kü földi  első-
rangú pénzintézetektől a földbirtok 

és ingatlan "/4 értékéig 1. és II. helyre 15- 60 évig terjedöleg. 
v l l i t t f l t  I papoknak, katonatiszteknek, állam. 

y i t l H U j I I H l l l • és mágáuhivatalnokoknak, keres-1 

kedöknek és iparosoknak kezes és jótálló nélkül 1—15 évig 
terjedő időre g y o r s a n é s d i s z k r é t e n . 

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

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

(Törvényszékileg bejegyzett czég) 

1422. 2094. 2560. 2561. 2562. 2647. 2816/1. 2816/2. 
2820. 2491. 3150/5. 3303 3450. 1761. 1824. hrsz. 
alatti ingatlanokat együttesen 952 korona kikiáltási 
árban a Csomor György (kinek neje Bencze Sala-
monné) javára C. alatt bekebelezett életfogytiglani 
haszonélvezeti jog fentartásával  az árverést el-
rendelte és hogy a fennebb  megjelölt ÍDgatlanok az 
1904 évi december hó 2-ik napján d. e. 9 órakor 

Bögöz község házától megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fogeak. 

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

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóságtól. 
Székelyudvarhely, 1904. szept. hó 9-én. 

Dr. Voitli , 
kir. törvényszéki egyes biró. 

Világhírű 
a P I T | f n D n < <  festészeti  müintézet, 

, . n t l \ u n u a kiválóan sikerült 
életnagyságú arczképeiről, melyeket elismert 
művészek által készíttet. Számos (kir. köz-
jegyző által hitelesített) eliamerőlevél a világ 

minden tájáról. 
FJsőrangu képek ára i : 

Olaj-, aquarell- és pastellfestésben  fénykép 
után 48—63 cm. nagyságban ára 20 korona 

Legfinomabb  kivitelű Blom-, Platin- és kréta-
rajz ára 5 korona. 

Részletes árjegyzék bérmentve . 
Egy életnagyságú nagy képet készítünk 
mindenkinek te l jesen ingyen, ha ré-
szünkre 3 rendelést szerez, és azokat egyen-

kint vagy egyszerre beküldi. 

r - d 
festészeti müintézet 

Budapest , VII. , Kottenhi l ler-u. 4 6 . 

384—1904. Versenytárgyalási hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi m. 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 méunyiségben. 
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. Ajánlkozók zártajánlataikat f.  évi o k t ó b e r h ó 3 - á n 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 0 / 0 " 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 küldendő be. 

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


