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A jövő gondjai. 
Székelyudvarhely, jan. 27. 

A választások a tegnapi napon Udvarhely-
megyében bevégződtek, a csatazaj elmúlt, a kor-
teszászlók lekerülnek a házak fedeleiről,  az alkot-
mányos mozgalmat befejezettnek  lehet tekinteni. 

Gond szállja meg a kedélyeket, a szemlé-
lődő révedező szemmel tekint a jövőbe: az 
ország aligha nem nagy változások előtt áll, 
melynek kimenetele még most kétséges. 

Ezelőtt pár nappal még a legzavarosabb 
helyzetre nyílott a prespektiva. Egy párt sem 
volt tisztában a maga erejével. A szabadelvű-
pártban magában is alig párhéttel korábban 
ellentétek mutatkoztak. Agráris, merkantilis, 
régi szabadelvű, uj szabadelvű, volt nemzeti 
párti, tisztviselőpárti, önálló vámterület hive és 
közös vámterület pártolója darabolták szét a 
szabadelvüzászlót, s csak a választások izgalmas 
heteiben tömörült egygyé a párt, hogy a meg-
vivandó harczban a maga igazának szerezzen 
érvényt. Azt lehetne mondani, hogy engedékeny 
volt az ellenféllel  szemben, mert tőlük nem igye-
kezett kerületeket bódítani, holotf^jtz  ellenzék 
elve az volt, hogy a hol csak lehet a vidéki 
szabadelvű választók között keressen diadalt. 

Tagadhatatlan tény, hogy a mostani küz-
delemben a kormány krze nem bizonyult annak 
a sokat emlegetett erŐ3 kéznek, sha rekrimináczió 
ról szó eshetik, abban leginkább a szabadelvű 
párt panaszkodhatnék, hogy tőle koites eszkö-
zökkel végig az országon nevezetes kerületeket 
elvettek. 

Midőn e sorokat írjuk, az eredményt rész-
leteiben nem ismerjük, csak arról van tudomá-
sunk, hogy a szövetkezett ellenzék, a nemzeti-
ségüeket is beleszámítva, talán túlsúlyban áll, de 
maga a kormányelnök győztesen került ki a 
valóban kétséges fővárosi  negyedik kerületből. 
Azonban, mint említők, ennek daczára helyen-
ként valóban szenzácziós fordulatok  állottak elő, 
s biztosra vett kerületektől eselt el a kormány-
párt. Kétségtelenül megállapítható, hogy az a 
legtöbb helyen a hclji szervezet gyöngeségén, 
bizakodottságán rnult, s így történt, hogy Udvar-
hely vármegye öt kormánypárti kerületéből min^ 
dössze egy maradt meg a pártnak : az oláhfalusi. 

Egy-két nappal korábban már csaknem 
előielátható volt a küzdebm eredménye e me-
gye területén. Az ellenzék kortesei itt benn a 
városban és künn a járásokban igen sok esetben 
az erőszak fegyverével  léptek föl,  miről igen sok 
bevert fej,  még több összetört ablak tesz bizony-
ságot és bizony, nagyon elszomorit, itt-ott a 
vörös kakas is felütötte  a fejét.  A • sorsával 
amúgy is elégedetleu népet nem volt nehéz szép 
szavakkal kiforgatni  nyugalmából, s az ügyet 
aztán a faluk  fiatalsága  és asszonynép? is ma-
gáévá tette, a mi eleve biztosította a kormány-
párt legyőzését. A tisztviselői kar igen számos 
tagja csak azt tudta, hogy mit nem szabad tenni, 
de nem azt, hogy mit szabad tenni a szabadelvű 
zászló érdekében. Ide kell számítani az elégedet-
leneket, akik tömegesen mentek szavazni az el-

lenzéki jelöltekre, demonstráni az illető képviselő 
ellen, aki esetleg egyik-másik kérelmük teljesí-
tését nem tudta volt a kormánynál kieszközölni. 
A kerületekben a nép békéje felzavartatott  s 
ez által a választók joguk gyakorlásában akadá-
lyoztattak vagy pedig ellenkező pártállásra 
kényszerittettek, viszont vannak számosan olya-
nok is, kik szent joguk gyakorlását árubabocsátot-
ták, s igy ezt, vagy azt a pártot csalták meg, 
kiveszvén lelkűkből még a zsiványbecsület is. 

Elszomorító jelensége e választásoknak : a 
parasztszocziálizmus. A Székelyföldön  ez eddig 
ismeretlen fogalom  volt, s ma, ime, meg van a 
jelszó : mindent az urak ellen. Nem a meggyő-
ződés, nem a nov. 18-iki ülés, nem is a függet-
lenségi párt programja érlelték meg népünkben 
a kormánypárt iránt érzett ellenszenvét, hanem 
igenis az elterjedt krajezáros újságok maszlagos 
Ígéretei, a téves eszmék fejtegetése,  mely min-
den bajért az urat teszi felelőssé.  Mert azt hit-
ték, hogy itt az alkalom megbőszülni magukat 
a nehéz megélhetésért, s ha a balpártra szavaz-
nak, mely ellenez, hát akkor nj ómban orvosol 
tatnak a bajok. 

Nagy az aggodalmunk, hogy számításukban 
csalódnak. A kormány e megye közönsége ré-
szére az utóbbi négy év alatt több mint egy 
milliót folyósított  útépítésekben, ipari segélye-
zésekben és kedvezményes áruterményekben. Adott 
kamatmentes kölcsönt az iparosoknak, ingyen 
gépeket, alkalmat nyitott nagyobb állami szál-
lításokban való részvételhez, a gazdáknak vetó-
magvakat osztatott ki, marhákat, sertéseket 
bocsátott olcsó pénzért rendelkezésükre, a város 
fejlesztését  kilátásba helyezte, amik most aligha 
fognak  olyan bőviben e megyébe özönleni Tehát 
az urak elleni bosszú visszafelé  is elsülhet ami 
kiszámíthatatlan károkat eredményezhet. Ez ter-
mészetesen részünkről csak hipotézis, amit azon-
ban mindig jó mérlegelni, mert elvégre is a jövő 
kormány sem tehet hamarjában többet a népért. 

Az utóbbi obstrukezió s évek belpolitikai 
viszonyai éppen nem voltak alkalmasok gazda-
sági fellendülésünk  előmozdítására. Pedig hát a 
keresetképessség fokozása  rendkívül nagy fontos-
sággal biró nemzeti érdeküuek, s ha a nyugati 
nagy államok sorába óhajtuuk lépni, akkor ne-
künk is vagyonosodásra kell törekednünk, mert 
a nemzeti vagyon éltetője a nemzeti erőnek 

Ezzel szemben mit látunk Parlamentünk 
közel tisz esztendő óta válságba bukdácsol. 
Az uj nemzedékből, a mely nem értette meg 
s nem érezte át, a miért apái küzdöttek 
és szenvedtek, könnyelmű és fölületes  egyének, 
jó- és rossz ndulatu stréberek jutottak a tör-
vényhozásba. Kiforratlan  jellemük, szenvedélyük 
és a feltűnési  viszketeg oly szerepre vitte őket, 
a mely a parlamenti tradicziókkal merőben ellen-
kezik. S a mily mértékben rombolták e tradi-
cziókat, oly mértékben nőtt vakmerőségük magá-
nak a parlamenti intézménynek felforgatására. 
A durva hang, az illetlen modor, a tekintély 
ledöutése után csakhamar elkövetkezett a parla-
menti rend felforgatása.  A kisebbség, a melyhez 

ez a generáczió tartozott, eleinte szemérmesen 
tagadta, hogy visszaél a maga jogával, mert ak-
kor még az öregebbek visszariadtak az ifjak 
anarchikus törekvéseitől. De a mikor ezek gya-
núsítással, ócsárlással és terrorizmussal igába 
hajtották a megfontoltabb  elvtársakat, egész 
nyíltan ütötte fel  a fejét  a parlamenti lázadás. 

Mert az obstrukezió, ugy a hogy nálunk 
jelentkezett, a többségi jog megakasztásával, a 
házszabályok kijátszásával, kormányválságok ki-
erőszakolásával és a parlamenti munka lehetet-
lenné tételével, nem egyéb parlamenti lázadásnál. 

Minden kísérlet, hogy békés uton, normá-
lis eszközökkel, közös elhatározással vége vettes-
sék ez anarchikus állapotoknak, hiúnak bizonyult. 
Le ört Bánfi'y  elkeseredett ellenálása, letört Széli 
Kálmán paktuma, s kikaczagták Khuen-Héder-
viryt, a miért az ellenzék szavában bízott.. 
Az ellenzék görcsösen ragaszkodott erőszakkal 
éi jogtalanul kicsikart hatalmához, hogy ő 
parancsoljon kormánynak és törvényhozásnak és 
opeziót gyakorolhasson még a korona kormány-
kinevezési jogánál is. A kisebbség magához ra-
gadta a többségnek minden jogát s a többség 
arra v o l t kárhoztatva, hogy tétlenül nézze, mint 
foszlik  szét nap-nap után a nemzettől nyert 
hatalma, a parlamentárizmusban gyökerező min-
den joga. 

Ha ez ál<apot megmarad, vagy az követ-
kezik, hogy minden kormány és az egész több-
ség örökkön-örökké a kisebbség akarata és 
tetszése szerint él és cselekszik, vagy állandósul 
az obstrukezió, a parlament gépezete teljesen 
elakad, a kormány és többség örökös passzív 
rezisztencziára kényszerül s a törvényszerű, nor-
mális és alkotmányos kormányzás teljesen lehe-
tetlenné válik. A parlamentárizmus ezzel nyíltan 
csődöt mond s egész rémületességében mered 
elénk az alkotmány válság. Ez a tétel áll az 
esetre is, ha — a mostani válságos időben — 
csakugyan az ellenzék kerül is a kormányra. 

Mikor e sorokat írjuk, mondjuk az ország-
ban lefolyt  választások eredményét biztosra tudni 
nem lehet, azonban az kétségtelen, hogy a par-
lament nem imponáló színben jelenik meg a 
világ előtt. A jósok egyike vihart jelez, másika 
fuvolázó  békét., a harmadik baljóslatú apátiát. 
Akár az első, akár az utolsó jóslat teljesedik 
be, a frissen  összeülő képviselőház enervált mi-
voltán az abszolúte uem változtat. Mirden tet-
tére, vagy minden alkalmazkodására már előre 
ránehezedik a nagyon is érthető gyanú, ez a 
ház nem az országnak, hanem magának fog  dol-
gozni. Az önzés szelleme ül be a nemzet épü-
letébe, a féltékenység,  a pártok hatalom iránti 
sóvárgása fog  minden munkát meggátolni. 

S azon czim alatt, hogy más mindenkinek 
a házszabályreviziót megadják, azonban a jelen-
legi kormánynak, nem : folyni  fog  a harcz, s az 
ország gazdasági tekintetekben minden vonalon 
hátra felé  megy, önvesztében rohan bele. 

Mit hoz a jövő ? Nehéz kérdés, melyre a 
választ aggodalommal lesi a magyar. r . 



A képviselőválasztások. 
Székelj udvarhely, jan. 28. 

Udvarhelymegye székvárosában: Székelyudvar -
helyea és négy választókerületében 26 ikán zajlottak 
le a képviselőválasztások. 

A megye öt pontján gyúlt ki a pártoskodás 
tüze, s az egész vonalon lángba borult a társadalom ; 
megtört a választásoktól választásokig tartó kényszerű 
fegyverszünet,  ame'y annyi elégületlenséget takart, s 
megindult a polgárok véres harcsa a polgárok ellen; 
felütötte  fejét  a tengernyi rágalom és gyanúsítás, 
mely anyi szerencsétlenségünknek volt előidézője; a 
pártszenvedély sok idegenkedést, visszavonást szült, 
s az egységes társadalom megbomlott, a politikai 
élet elfajult. 

Tisza miniszterelnök a nagy pörben a nemzet 
Ítéletére appellált, megkérdezte a nagy birót, mely 
ez ügyben csakis az egyetlen lehet, ki jogosan dönt-
het, s ha a nemzet Ítélete kedvezőtlen lesz a kor-
mányra nézve az egész országon végig, ugy a kor-
mány és szabadelvüpárt félreállanak. 

Udvarhelymegye öt szabadelvű kerületéből az 
ellenzék négyet elhódított, s ma csak az egyetleu 
Oláhfalu  az, mely eddigi képviselője mellett kitartott. 

Amit már tudni lehet az ellenzék nemcsak e 
megyében aratott győzelmet, hanem az egész ország-
ban. Az ország tehát eljutott ahoz a nagy kérdőjel-
hez, amikor a bekövetkezendőket sejteni sem lehet. 
Bukik-e Tisza? Vagy megtartatja őfelsége  továbbra 
is ? A parlament most munkaképes le3z ? Feloszlat-
ják a házat újra, vagy a király Kossuth-pártit desig-
nál ? Exisztálhat-e olyan többség, mely annyi elem-
ből egyesült a kormány megbuktatására? mind olyan 
kérdések, melyekre felelni  most nem lehet. 

A megyénkben lezajlott választások eredményét 
a következőkben adjuk. 

Székelyudvarhely. 
A Szabadelvüpárt jelöltje Dr. László  Mihály 

volt, mig az egyesült ellenzék Seakáts  Zoltán pol-
gármestert léptette föl,  ki Bánffynak  a hive. 

A mozgalom már hetek óta tartott. A szabadel-
vüpárt kétségtelen egy kissé későre ébredt fői,  s az 
alatt az ellenzék, mely igen agilis vezetőkkel birt, 
annyi előnyt nyert, hogy a polgárság ingadozó részét 
a maga számára megnyerte, amelyhez a szombatfalvi 
és szentimrei választók többsége is csatlakozott. 

A választás napján érdekes külsője volt a vá-
rosnak. Lobogós szánok csilingeltek utczahosszat 

szakadatlan, vörös tollas emberek, kíváncsiak nagy 
tömege lepte el a tereket, hol a huszárság czirkált 
alá s fel. 

Választás helyiségeül a vármegyeház díszterme 
szolgált. A központi választmány szótöbbséggel elnö-
kül Solymossy  Endrét választotta meg, ki a válasz-
tás napján már korán reggel megtette a szükséges 
intézkedéseket. Helyettes elnök Soó Gáspár volt. A 
Szabadelvüpárt bizalmi férfiakul  Dr. Vdlentsik  Ferencz 
és Pap-Zakor  Endrét küldte ki, mig az ellenzék 
bizalmi félfiai  Vajda  Ferencz és Dr. Pál  Ernő voltak. 
A város részéről jelen voltak Demeter  Dénes h. pol-
gármester és Dr. Soó Rezső tiszti ügyész. Jegyzők 
Gálffy  Endre, Holstein  Simon, Bogácsi  Imre és 
Szabó Gábor voltak. M .t azonossági tanú Ferenczy 
Ferencz volt jelen. 

A jelölésre az ellenzék tette meg elsőnek aján-
latát. Szakáts  Zoltánt Szeles  Pál, Gál  Sándor, Ifj. 
Dragomán Domokos, Kovács  Dénes, Keszler  János, 
Gyertyánffy  Gábor, Dr. Pál  Ernő, Vajda  Fereücz 
Kassay  Ákos, Szabó József,  Pap Z.  József,  Csillag 
József,  Szebeni Antal, Benedek  Béla Kézmárky  Mór, 
Ifj.  Rájk József  és Albert  Péter ajánlották. 

Dr. László  Mihály ajánlatát Koncz  Ármin 
Böszler  Károly, Spaller  József,  Tamás  Albert, Soó 
Gáspár, liiemer  Gusztáv, Gotthárd  János, Dolny 
Róbert, Pap Z.  Endre, László  Albert, Ferenczy  Fe-
recz, Haberstumpf  Károly, Dr. Nagy  Samu, lábián 
József,  Dr. Kassay  Albert irták alá. 

A szavazás sorrendjét sorshúzással döntötték 
e', amely szerint a Szakáts  pártiak kezdték meg a 
szavazást. Mindjárt az első órában 15l-re rúgott 
fel  a szavazatok száma, s tizenegy óráig megszakítás 
nélkül mind az ellenzék szavazott, amikor a szava-
zatok száma 205-nél állott. 

A László  pártiak nagy tömegben vonultak fel, 
s délelőtt már a 190-et elérték. A szavazatok ekkor 
gyérülni kezdtek, amikor az ellenzék tartalék embe-
reit vonultatta fel.  Csakhamar 45-öt külömbség tá-
madt. Az idő egyre rohamosan telt, a szavazók rit-
kultak. Kevés hiányzott a négyből amikor az elnök 
a záiórát 4 óra 35 perezre kitűzte. Ekkor a fenti 
külömbség még mindig tartotta magát. A pártok 
nőst még a hátralevő szavazóikat hozták fel,  s a 
zárórakor az arány ez volt 

Szakáts  Zoltánra  Dr. László  Mihályra 
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ember szavazott le. 
Az eredményt Solymossy  elnök 6 órakor hir-

dette ki a megyeház előtti téren, a mely szerint 

Szakáts  Zoltánt 51 szótöbbséggel Székelyudvarhely 
város megválasztott képviselőjévé jelentette ki. 

Az egybegyűlt közönség a kijelentést éljenzés-
sel fogadta,  mely után csakhamar ki-ki dolga után 
széledt el. Katonai, vagy rendőri beavatkozásra 
szükség nem volt. 

Az udvarhelyi kerületben. 
Ugrón  János szabadalvüpárti 171 szavazatával 

szemben Dr. Kállay  Tamás függetlenségi  1542 szó-
val megválasztatott. 

Az ellenzéki terorizmus alapján, mint értesü-
lünk a választás ellín peticzióval élnek. 

Oláhfaluban. 
Dr. Dániel  Gábor szabadelvüpártit egyhangúlag 

kikiáltották. 

Székelykereszturon. 
Küldöttségi elnök Dr. Solymossj  Lajos volt. 

Dániel  Lajos szabadéi vüpárti 616, Gyárfás  Endro 
Bánffy-párti  1064 szavazatot kapott. 

Az eredményt, mely szerint Gyárfás  458 szó-
többséggel a kerület képviselőjévé választatott az 
elnök késő este hirdette ki. 

H.-Oklándon. 
Heltai  Ferencz szabadelvüpárti 410 szavazata 

ellenében Dr. Hinléder  Fels Ernő függenlenségit, 
1022 szóval Sándor  Mózes küld. elnök választatott 
képviselőnek jelentette ki. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, jan. 28. 

Választási izgalmak" közepette, a politika 
lázas napjaiban a hire Magyarország egyik volt 
kormányelnöke halálának. Az aktiv politikában 
hosszabb idő óta nem vett részt, s az idők so-
rán már-már a homály födte  rövid ideig tartó 
kormányelnökségének emlékeit. 

Szapáry Gyula gróf,  királyi tárnokmester, 
Magyarország volt miniszterelnöke s még ko-
rábban belügyi, majd pénzügyminisztere Abbá-
ziában meghalt. Tisza Kálmán után és Wekerle 
Sándor előtt volt az ő kormányelnökségének 
ideje, amely nem volt gazdag nagy alkotások-
ban. Azóta, hogy lemondott, a miniszterválságok 
idején állandóan kombinálták, mint jelöltet, aki 
ellen egy párt se viselt haragot. Amikor utol-

Jánoska és Terike. 
Irta: Király  Aladár. 

Uram bocsáss meg, de kételkednem kell osztó 
igazságodban. 

Lám a felvégi  Molnár István erkölcsös, becsü-
letes életet élt, fáradhatatlan  szorgalommal dolgozott 
s mégis csapás csapás után érte, jég. tüz emésztette 
vagyonát, marháit megkárosította, tönkre tette. 

Hiába töprengett, gondolkozott, hiába tette 
éjjelét is nappalá, romlását megelőzni, megakadályozni 
nem tudta. Nyakára ült a nyomorúság, egyik darab 
földjét  a másik után kellett eladnia. 

Utolsó földjének  vételára temetésre ment fel. 
Sürü könyhullatás között két esztendővel ezelőtt tet-
ték a földbe  elköltözött hitvesse mellé. 

Alvégi Molnár János kezéhez áldás tapad. Pedig 
se ajaka nem mond, se keze nem oszt áldást, imád-
ságos dolgot. A mit ímmel-ámmal csinál meg, az is 
egészen sikerül neki. Határát, telkét jég, tüz elke-
rüli. NŐ a vagyon keze alatt évről-évre. A szive rossz. 
Kolduson nem könyörül. Nem könyörült édes test-
véren Molnár Istvánon se, a kit egy kis pénzzel meg-
menthetett volna. A mikor azonban szegény Molnár 
István földjét  kínálgatta, mézes-mázos szavakkal olcsó 
pénzen elharácsolta, megkapargatta. 

Felvégi Molnár István házában árván maradt 
a hét éves Jánoska és a négy éves Terike. Árván 
apa, anya nélkül, semmi nélkül. Koldulni bátorta-
lanok, dolgozni gyengék. 

Jánoskának- fekete  volt a szeme, mint az édes 
anyjáé, Ferikének kék, mint az édes apjáé. 

A temetés után meghúzódtak csendesen a sa-
rokban s onnan nézték tágra nyílt nagy szemekkel a 
vigasztalásukra odament szomszédasszonyt. A jámbor, 
Fekete Béniné úgy beczézgette őket csendes, szívből 
jött szavakkal. 

— Jancsika, Terike ennétek valamit? 
A gyerekek csendosen, szótlanul ültek. 

— No, no ne busuljatok édes fiam  Jó az Isten 
megsegít, nem hagy el titeket. 

Oda ül melléjük a padra. 
— Lámsza no, hát nem hagyunk el. Ha bátyád 

nem gondoskodik rólatok, majd eltartunk kézen-közön 
mi. Szegények vagyunk, de böcsületösök. Édes kis 
csibéim ne féljetek  no. 

Jancsika, Terike félénken  bújtak össze. 
Sötétedni kezdett. 
Megszólalt a kis Terike : 
— Mikor jön haza az édes apánk? Sötét lesz 

mindjárt, úgy félek  a sötétben. 
— Soká, későre, mesze ment — válaszolt rá 

a jó szomszédasszony. — Ha jól viselitek magatokat 
majd hazajön s hoz mézeskalácsot, falovat,  kakastéj-
jel sütött kenyeret. 

Jánoska kételkedve rázta meg fejét. 
— Akkor miért födték  be földdel,  hogy tud a 

föld  alól hazajönni? 
— Erős ember volt ő kelme, haza tud jönni, 

csak viseljétek jól magatokat. Hanem mikor elment 
megparancsolta nekem, hogy vigyelek magunkhoz ha 
eljön a sötét estve s lakjatok nálunk, mig a jó Isten 
máskép nem intézkedik rólatok. Jertek Terike, Jan-
csika, vár nálunk Jóska gyerek lovazni, bújósdit 
játszani. Édes apa örvendeni fog,  ha engedelmes 
gyerekek lesztek. 

A jó asszony megtörülte szemeit, összekeres-
gélte a kicsi ingecskéket, nadrágocskákat, szoknyács-
kákat; csomóba kötötte s kézen vitte a gyerekeket 
lakásába magához, Jóska fi  a hoz, a szomorú árvaság 
első éjszakájára. 

* 
* * 

A házat eladták, árvapénzt csináltak belőle, 
Jancsika és Terike pedig a vármegye jóvoltából ke-
nyérkeresetig az egyedüli rokon : Molnár Jáuos uram 
portájára került. így endelkezett sorsuk felett  a 
jó Isten. 

Itt megtanulták ismerni az életet. A mint sza-

porodott az ütleg, úgy nőtt a vágy szivükben édes 
apjuk után s úgy fogyott,  egyre fogyott  a mosoly, a jó-
szívű gyermekkaczagásbervadt arczaikon.Nem kaptak 
kenyeret szidás nélkül, éjszakai pihenő helyet szem-
rehányás nélkül. 

Libákat őriztek. A mint kitavaszodott késő 
őszig járták a határt Molnár János uram libáival. 
Jánoskánál vo't az elemózsiás tarisznya, kitelt abból 
a napi étkezés: egy-egy darabb száraz kenyér. És 
ekkor voltak valamennyire boldogok, mert ekkor nem 
voltak láb alatt otthon. 

Összetartottak, védték egymást természet, em-
ber s állatok ellen. A mig Jánoska pihent addig 
Terike vigyázott a libákra, ha meg Terike álmoso-
dott el, Jánoska fekhelyet,  árnyékot csinált neki s 
gondozta őt olyan nagy, megható szeretettel, mint 
édes anya gondozza gyermekeit. 

Délben egymás mellé ültek pihend és szárad 
kenyeret falatozni. 

Ilyenkor el-elnézték a kéklő eget, a kéklő égen 
úszó fellegeket  s szemükben kigyuladt a vágy a jó 
Isten után. 

Jancsika kezdette a szót: 
— Látod Terike, milyen jó lehet odafena  a jó 

Isten mellett, a kék ég mögött. A tisztelendő ur mon-
dotta a télen nekem, hogy a kik jól viselik magú-
kat, szinről szikre meglátják az Istent s boldogok 
lesznek. 

— Ott nem veri senki a szegény árvákat ugy e 
Jancsi ? — tudakolta Terike. — Vájjon János bá^si 
a mennyországba jut-e, én ott is úgy félnék  tőle. 

— János bácsi nem jut a mennyországba — 
mondotta mély meggyőződéssel Jánoska. — János 
bácsi rossz ember. Apát szidja, hogy szegény ember 
volt, minket meg örökké ver, hogy sokat eszünk. 

Elgondolkozott Jánoska, csendesen magához 
vonta Terikét, s úgy folytatta: 

— Én nem is bánom, ha engemet üt Mijd 
megnövök s a mikor nagy leszek nem mer hozzám 
nyúlni. De téged üt szegény Terike s oz olyan rósz-
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jára volt kombináczióban, az óra fóur  már be-
teg volt. A Riviérán keresett gyógyulást, de 
azt nem találta meg. 

* 

Farkasorditó hidegben tegnap talpon volt 
Magyaország több százezer választó polgára, a 
kik szavaztak, képviselőt választottak, hogy 
február  15-én a király hívó szavára ismét ösz-
szeülhessen az uj ház. Mindenesetre nevezetes 
napra. A kormány azt mondta : Ítéljen a nem-
zet, s több izben kijelentette, bogy az Ítéletbe 
belenyugszik. Az ellenzék azonban már eLeve 
hirdette, az uj ház sem fog  megalakulhatni. 

Azonban a sors ugy hozta, hogy ma 
az ellenzék van túlsúlyban. Vajon most sem 
alakulhat meg a ház? 

* 

Mennyivel veszedelmesebb játék folyik  most 
a fehér  czár birodalmábau f  Kétségbeejtő véres 
játék ! Egy nap alatt háromezer hallott és öt-
ezer sebesült. Pedig ez a szám még nem a tel-
jes valót tárja elénk. Valószínű, hogy a véreng-
zés még szörnyűbb volt. 

De a szerencsétlen, letiport, agyonsanyar-
gatott orosz nép nem törődik vele! Megy előre 
vakon, és meg nem áll többé! 

Kétségtelen, hogy Oroszországban forrada-
lom van. Ma százezrek, holnap már milliók 
fogják  harsogni a czár felé  : 

— Inkább szabad halál, mint rabszo'ga élet! 
De az ágyubömbölés reá a visszhang. 
Vladimir nagyherczeg azt mondja: 
— Zugj csak csőcselék, zugj ! kiirtalak! 
Nagy hatalmasság ugyan a nagyherczeg ur, 

de fenyegetését  nem válthatja be! 
* 

Körber bukásának irtóztatóan titokzatos a 
története. 

A király zárt ajtók mögött, négyszemközt 
beszélt Körberrel, és Bock báróval. 

Es azután leültek hárman egy asztalhoz 
és megírták a Pesti Hírlapnak, hogy mit be-
szélgettek. 

Azt is megírták nevezett lapuak, hogy 
Tisza István a kamarilla tagja, a herczegprimás, 

szul esik nekem. Kiáltanám én helyetted is. Ha édes 
apa visszajön, majd számon kéri tőle. 

— Édes apa nem jő vissza, azt mondta János 
bácsi nekem, — mondta Terike. — Egyszer kérdez-
tem tőle, hogy mikor jő vissza s azt mondta: „sza-
már vagy, a ki meghalt az nem jön többet vissza, 
ha tetszik keressétek fel."  Ekkor úgy kaczago t, olyan 
furcsán,  hogy megijedtem tőle. 

— János bácsi hazudott, hazudott — kiáltott 
Jánoska. — Megmondta a szomszédasszony, hogy 
visszajön s megmondta a tisztelendő úr is, hogy 
meglátjuk mi apát, ha jól viseljük magunkat. A 
tisztelendő úr pedig okos ember ám. Sokkal többet 
tud János bácsinál. 

— Többet biz a . . . bolintott Ttrike. — Ő a 
legokosabb ember a faluban. 

A libák eltűntek szemeik elől. Kézen fogva  fu-
tottak utánuk. Terike elől, Jánoska utánuk. Mintha 
angyalkák futottak  volna végig a földön.  Tarka réti 
virágok mosolyogva integettek feléjük. 

* 
* * 

Hosszas, tartós szárazság volt. A fald  megre-
pedezett, a kutakból, folyóvizekből  k fogyott  a viz. 
Emésztő forróság  ülte meg a házakat, a földet,  a 
levegőt. A kukoricza levelei feketére  sültek le, ta-
vaszi, őszi vetés kiégett. 

A nap izzó hévvel sütött. 
Jánoska, Terike a temető mellett legeltették 

libáikat. Eltikkadtan ültek le a temetőből kinyúló 
füz  lombjai a'á. Jól esett szegénykéknek az a kicsi 
hűvösség, mit a föléjük  boruló fa  lombjai adtak. 

Es gondolatuk ismét ott járt elköltözött édes 
atyjuk emléke köt ül. Hitük már nem volt olyan erős 
mint azelőtt a viszontlátásbao, de szeretetük napról-
napra nőtt az iránt, kinek jóságát olyan kevés ideig 
élvezhették 

Jánoska Terike kezét fogta,  Terike meg a 
Jánoska vállára hajtotta fejét. 

A közben kettőjük kétféle  gondolattal tépelődött. 

a győri, az erdélyi püspök nemkülönben titkos 
kamarilla kémek. 

Oly vakmerő hűséggel tudja mindezt leírni 
a Pesti Hírlap . . . 

De akad-e olyan féleszű,  aki elhiszi ? 
* 

Nagy szerencse a magyar nemzetre nézve, 
hogy nem minden esztendőben vannak követ-
választások 

Mert annélkül is, amikor csend van az 
országban, a politika, mint valami éhes csorda 
szörnyeteg, minden érdeklődést felfal  a közéletben. 

Egy politikai beszéd nálunk nagyobb ér-
deklődést kelt, mint bármily fönséges  irodalmi, 
művészeti, társadalmi, közművelődési világ-
esemény. 

Hát még az úgynevezett kritikus napok a 
tisztelt Házban, a viharok, az öblök torkok 
ádáz hatalmaskodása!! 

A magyar természetnek ez a politikai haj-
landósága növeszti aztán nagyra az üres szónak, 
a czi'ra beszédnek, a bömbölő hazafiságnak 
nagymestereit. 

Ilyenkor pedig, választáskor semmimással 
nem törődik a magyar, még a patikaszerrel élŐ-
tül is csak azt kérdezi, hogy ki éljen ? 

Nagy áldás tehát, hogy ritkán van ilyen 
országos zene-bona követválasztó zászlók alatt. 

* 

Ismerik nemde azokat a tréfás  képeket, 
melyek alá az vagyon irva, hogy: hol a macska ? 

Csak egy pillantást kell vetni a képecskére 
s a gyerek is megtalálja rajta a macskát. 

De egy élelmes alak most arra kért sza-
badalmat, hogy az ő képein lehetetlen megta-
lálni, hol a macska? 

Ő ugyanis képben és Írásban összeállította 
a választó kerületeket és képei alá azt irta, 
hogy: Hol a nemzeti párt? 

A meglepő eredmény pedig az, hogy a 
nemzeti párt nincs sehol. 

Ne tessék mosolyogni. Tudjuk, hogy a 
nemzeti párt beleolvadt a 48-as pártba. Azután 
pedig kiléptek a volt kerületeikbe és keresték a 
választóikat De a nemzeti párt egyszerűen el-
tűnt a föld  szinéről. Már most hát ki válasz-
totta meg őket 48-as követekké? 

Terike lehunyta szempilláit s úgy gondolko-
dott. Milyen furcsa,  hogy apa egy nap egy szót sem 
szólott hozzá. Arcza, kezei jéghideggé váltak. Aztán 
elvitték fehér  ládikóban s betették a főidbe.  A jó 
szomszédasszony azt igérte, hogy vissza fog  jönni. 
Minden reggel, minden este imádkozott azért az 
Istenkéhez, de csak nem jő, nem jő vissza. Ha visz-
szajönne, nem verné annyit a nagybátyjuk. Magával 
vinné, bábut, falovat  venne, kakast^ijel sütött czi-
póval etetné, édes csókkal, forró  öleléssel elringatná, 
dédelgetné. Vájjon visszajön-e ? 

Jánoska eszébeu más volt. 
Elhatározta, hogy még csak egyszer nyúljon 

Terikéhez bátyja, nem fogja  engedni. Összetűz vele. 
Beltfogódzik  karjaiba, rúgni, harapni fogja,  ha más-
kép nem lágyul meg a szive. Aztán elmennek messze, 
messze. Boldoggá teszi, apja helyett apja lesz neki. 
S ha egyszer sok-sok idő múlva találkozik apával, 
ha másutt nem, hát a jó Istennél, akkor bizony édes 
apa megöleli s azt mondja majd neki: „jó fiu  voltál 
Jánoska, helyettem vigyáztál Terikére jól vigyáztál, 
hűségesen vigyáztál, áldjon meg az Isten." 

Az égen barna felhők  gyülekeztek. Számuk 
egyre sokasodott, mint a gondterhelt ember homlokán 
a ránezok. A szél eleinte csendesen, majd élénkeb-
ben fújni  kezdett. Közbe egy-egy esőcsepp hullott az 
árvák arczára. 

. A ludak gágogni kezdettek. Jánoska felnézett 
az égre. 

— Eső lesz Teri, hajtsuk haza az állatokat, 
nehogy erősen megázzunk, — szólott húgához. 

Terike készséggel engedelmeskedett. 
Megindultak lassan czammogva a temető kerí-

tése mellett. 
Egyszerre vad erővel tört ki a vihar. A két 

gyermek őrzésére bizott nyáj szétszaladt. Terike és 
Jánoska tanácstalanul állottak meg. A zuhogó zápor 
egész erővel csapdosta végig. Villámlott, menydör-
gőtt rettenetesen. 

Ezeknek csinálta meg az élelmes alak a 
legújabb tréfás  találós képet. Tessék meglelni : 
hol a nemzeti párt? 

* 

A nemzet és király munkabíró pártja a 
szabadelvüpárt keletkezése óta mindig erős volt. 
Mert gyökereit a tiszta szabadelvüség, a félre 
nem magyarázható, világos, határozott politikai 
elvek termő talajába vetette. 

De talán sohasem volt a szabadalvüpát elvi 
erőssége oly nagy, mint a mostani küzdelemben, 
amikor a vele éles, szenvedélyes harezot vivó 
ellenfél  a szabadelvüpárt elveinek bástyáját sze-
mélyi harag fegyvereivel  ostromolta. 

A további fejleményeknek  nem akarunk 
elébe vágni. Az eshetőségekkel számolnia kell 
mindenkinek. Egyet azon an már most hang-
súlyozunk : a nemzet minden irányban határoz-
hat, de a nemzetnek kárt szenvedni nem szabad. 
S a fordulat  után, mely váratlanul érte ugy a 
szabadéivüpártot, mint az ellenzéket, inupn is, 
tul is most csak egyre kell vigyázni: ha a for-
dulat beállt, meg kell valósulniok azoknak a 
várakozásoknak is, miket a nemzet hozzá füzö'.t. 

A városok közterhei. 
Székelyudvarhely, jan. 28. 

Hála Istennek tul vagyunk az országos izgal-
mon, a szavak tengerén, a szónoklatok dagályán, a 
hazabeszélések örömén, a képtelen Ígéretek soha el 
nem érhető földjén.  — most már a korteskedésnek, 
az üres politizálásnak minden gyanúja nélkül beszél-
hetünk arról az általános érdekű kérdésről, melyet 
Tisza István gróf  vetett föl:  a városok közterheiről. 

Némely város csak papiros szerint város, város-
nak mondják papiron czimtárak és kalandáriumok. 
De városi életet nem él. Nem hogy hiányozna, de 
nincs is meg semmi intézménye, a mely város jelle-
gét m<"gidná. Az hogy közigazgatásának élén polgár-
mester ügykörrel fölruházott  vezető-tisztviselő áll, 
— az még nem adhat városi jelleget egy városnak 
sem- Városi jellegét intézményei, fejlett  kulturája, 
virágzó ipara és kereskedelme, góczpontra törekvése, 
ebben egészséges politikája biztosítják. A mi legtöbb 
városunk csonka és béna. Közigazgatása nincs ki-
épülve. Városi képviselőtestületének nagysziuezete 
utat nyit a demagógiának, vagy legalább is a szük 

— Jer Terikém — ragadta meg Jánoska buga 
kezeit. — Fussunk be a temetőbe. Itt bőrig fogunk 
ázni. A hol édes apát föld  alá tették, nagy-nagy 
szomorufüzfi  áll. Megvéd az eső ellen. 

— Jó Jánoska, jó, úgy félek  a nagy dörgéstől, 
menjünk, — válaseolt Terike. 

És megindultak sebesen a temetőbe. A kapun 
át besuhantak, odafutottak  apjuk sírjához s ott a 
nagy füz  alatt félénken,  fázósan,  összebújva meg-
húzódtak. 

Szegénykéknek csak úgy vaczogott a foguk  a 
félelemtől. 

Villámlás villámlást, menydörgés meuydttrgést 
ért. A föld  összerázkódott a nagy robaj miatt. A 
környéken fákat  csavart ki tövestül a szélvihar s 
házak, csűrök fedeleit  vitte magával. 

— Ugy félek  Istenem édes jó Istenem — pa-
naszkodott Jánoska. 

Oh Istenem küld ide édes apát, hogy segítsen 
rajtunk. Mi lesz velünk, mi lesz velünk. Édes Istenkém 
add vissza apát. 

Terike zokogni kezdett. 
— No ne félj  Terike majd megsegít az Isten 

— szepegett Jánoska — inkább imádkozzunk. 
Átölelték szorosan egymást, úgy rebegték, hogy 

hisznek az egy élő Istenben . . . 
Ekkor vad, irtózatos dördüléssel vágott le a 

sírra a villám. Kettészelte az árvák fejére  boruló 
füzet,  s úgy futott  le a földbe. 

A mikor a vihar elmúlt, Jánoska és Terike 
nem állottak a siron . . . 

* 
*  * 

Uram Istenem bocsásd meg, hogy kételkedtem 
igazságodban. Áldom nagy jóságodat, hogy az árvák-
nak atyjukat visszaadtad, őket földi  szenvedéseiktől 
megváltottad s a viszontlátás reményét szivükben 
kihalni nem engedted. 



látkörnek. Ismerünk sok várost, a mely éppen a 
miatt nem haladhat, mert városi szervezete szerint 
száz tagu képviselőtestületével irányozza a közü-
gyeket és összetoborzcdott a falusi  fölfogás,  a hala-
dás ellent való gyűlölet, a maradiság és minden üd-
vös alkotás ellen a kerék kötés. 

Ezzel szemben van falu,  melyben húsz ember 
falusi  kupaktanácsból testület irányit és kormányoz. 
A faluban  egészséges szellem, mondjuk városi szel-
lem van, mely haladásra inspirálja a lelkeket. Ez a 
városi szellem elsősorban jól megválasztja, kiket küld 
a képviselőtestületbe s ott aztán minden egészséges 
szép terv számithat lelkes fogadtatásra.  Nincs kerék-
kötő, nincs maradiság, niucs obstrukezió és nincse-
nek Börcsök Gergelyek, bősz interpelláló alakok. 

Azért abban a faluban  városi intézmények 
vannak, sok város pedig falu  és lesz mindaddig, a 
mig kerékkötő város közigazgatási szervezetén gyö-
keresen nem segítenek. 

Ám nemcsak azért nem tud kialakulni egy 
város intézményeiben, mert magistratusóuak, képvi-
seletének hiányozna hozzá az érzéke, hanem — és 
a legtöbb helyen az, — hogy a város roskadozik a 
városi közteher alatt. Azért van, hogy például Szol-
nokon 94, Mezőtúron 104°/0, nálunk 3O°/0 községi pót-
adót fizetnek  és 5°/0 községi adónál jiincs kevesebb 
egy törvényhatósági városban sem, egy rendezett ta-
nácsú városban sem. A város pótadókkal javarészt 
olyanok vannak megterhelve, melyek e mellett tete-
mes egyházi és iskolai teher alatt nyögnek. Váltig 
hangoztatják itt, hogy a városi közjövedelmeket kell 
fokoznia.  De pangó ipari és termékei viszonyaink 
között melyik város épitsen malmot, téglaégetőt, alakít-
son városi beruházásokat a melyek nehézkes közigazga-
tásiszervezetünkben oly ellenőrzési apparátus és oly hi-
vatalnoksereg alkalmazását teszik szüksé&essé, hogy 
elvész a haszon és megsemmisül. E mellett a városi 
közvagyon, ipari vállalkozások koczkázatait nem 
vállalhatja. Számba jön az ÍJ, hogy ha köztekintetek 
miatt a szövetkezeteket uzurpáljuk, ha a városok 
közjövedelmei gyarapítása végett ipari vállalkozáso-
kat kezdenek: miből éljen meg az ipar és kereske-
delem és mibSl luessen adót. 

A városoknak momentán szükségük, hogy köz-
terheit egyrészét az állam vegye át. A városi köz-
tehernek tetemes része a rendészeti- és közbiztonság 
fentartására  fordított  összeg : ezt ha az állam leveszi 
a városok válláról, akkor a városi közadók terhe 
megenyhül s talán nem lesz oly apatikus közöny a 
városi közintézmények iránt s nem leszrek a kedé-
lyek minden ellen hangolva, ami pénzkérdés, de a 
mely szükséges. 

A haladás iránt való egészséges érzéknek két-
ségtelenül helyet kell kapnia a képviseletünkbea, 
mert nem szabad a falu  színvonalán lenni azoknak, 
melyek a városi fejlődés  minden föltételeivel  bírnak. 

K-t. 

ÚJDONSÁGOK, 
Székelvudvarhely, jan. 29. 

A bíróságok köréből. A király Demény  Ferencz 
székelyudvarhelyi törvényszéki bírót a VII. fizetési 
osztályba sorozott törvényszéki bíróvá kinevezte. 

Nőegyleti közgyűlés. Vasárnap, e hó 22-én tar-
totta a Nőegylet idei rendes közgyűlést, a melyen a 
tagok a szokottnál nagyobb számmal jelentek meg. 
Az ülést Bamokos Andorné elnök nyitotta meg. 
Megnyitó beszédében szépen vázolta azt a zajtalan, 
de eredményes szeretet munkásságot, a melyet egye-
sületünk végez. Szavai mindenkire nagyhatással vol-
tak, főleg  midőn az egyesület volt alelnökének, Mezei 
Ödönnének haláláról emlékezett meg. Az elnöki 
megnyitó után, mely egész terjedelmében jegyző-
könyvre vétetik, Nagy  Elemér, olvasta fül  titkári 
jelentését az egyesület 1904. évi működéséről. Tömör 
vonásokkal vázolta a működést, a mely a mellett, 
hogy az alapszabályok értelmében a tőke gyarapí-
tására is iráuyul, főleg  a munkátlan sorsüldözött 
Ezegénvek segélyezését czélozza. S e tekintetben 
valóban áldásos a Nőegylet működése, mert a mult 
évben segélyezésekre 1800 koronát fordított;  árva 
lányokat taníttatott, 33 fiu  és 24 leány elemi isk. 
tanulót ruházott 280 korona erejéig. Szegényeket 
ünnepi segélylyel látott el, sőt még az égetteket is 
segítette. A ki nem figyeli  meg társadalmunk ez 
egyedüli szélesebb alapokon működő hamanus intéz-
ményének beléletét, a ki csak azt nézi, hogy az 
egylet a fillérestélyek-,  s más mulattságokból mindig 
szerez, ha nem is sok de némi bevételt, de ezzel 

szemben nem gondolja meg, hogy vagyonához mérten 
mily sokkal segiti a szegényeket, az nagyon köny-
nyen kérdezheti, hogy hova teszi az egylet a pénzét ? 
Nincs láttatja. Az ilyen forduljon  előbb a város sze-
gényeihez, a kikre a nyomorban és szenvedésben 
bizony csak a nőegylet gondol. Megtudja e szegé-
nyektől, hogy a nőegylet nem arra törekszik, hogy a 
vagyonát csak meggyüjtse hanem, hogy takarékos 
gazdálkodás mellett, éreztesse a felebaráti  szeretet 
melegét ott, a hol szükség van rá. Az egylet mult 
évi bevétele 2652.04 fill.  kiadása 1886.80 fill.  így a 
tőkéhez is járult bizonyos összeg, mely már ez, idő-
szerint 19771.27 fillér.  A titkári jelentés és Fél-
egyházi  Antal pénztáros számadásának felülvizsgálása 
után következett az elnöki és rendező elnöki állás 
betöltése. Az előttire az egyesület egy régi, lelkes 
buzgó tagja, özv. Szábady  Ferenczaé választatott meg 
közfelkiáltással,  kinek az egyesület érdekében eddig 
is tett munkássága, mindenkitől szeretett egyénisége, 
feltétlen  garancziát nyújtanak arra, hogy benne a 
legméltóbb tölti be a Mezei Ödönné helyét. A ren-
d'ző elnöki állásra szintén közfelkiáltással  Demény 
Ferencznét választották meg. Oly állás ez, hogy a 
velejáró kötelezettség pikeres elvégzése egy az egylet 
érdé: éért lelkesedni tudó tagot igényel, s erre De-
méuy Ferenczné személyében jó választást tett az 
egylet. Ezután indítványok következtek s ezek elin-
tézése után az ülés véget ért. 

Bajok a telephon körül. Lapunk egyik megelőző 
számában a telephon körül felmerült  bajokat tettük 
kifogás  tárgyává, s különösen azon intézkedést ki-
fogásoltuk,  hogy az interurbán telephont az előfi-
zetők saját gépjük utján még az esetben sem vehetik 
igénybe, ha a 3 perczenkint járó 2 koronát a posta-
hivatalba beküldik. Felízó'amlásunkra vonatkozólag a 
távírda igazgatóságától most a következő magyarázó 
sorokat vettük: Az Udvarhelyi Hiradó tekintetes 
szerkesztőségének Székelyudvárhely Becses lapjuk mult 
évi 49 ik számában „Bajok a telephon körül" czim 
alatt foglaltakra  vonatkozólag értesítem a tekintetes 
czimet, hogy szabályaink a távbeszélgetések módját 
ugy irják elő, hogy a távbeszélgetések vagy a posta 
és távírda hivataltól azonnali díjfizetés  vagy az elő-
fizető  állomásról biztosíték ellenében hitélre váltha-
tók. Az igazgatóságnak tehát az iránt való rendel-
kezése, hogy a hitelezett beszélgetések dija 50 kor. 
létminimum erejéig biztosittaösék, miniszteri rende-
leten alapszik és általános szabályt képez. Hogy 
azon előfizetők,  a kik a beszélgetések dijainak fede' 
zésére biztosítékot nem tettek le az említett szabály 
értelmében nem részesíthetők oly kedvezményben, 
mint a kik a biztosítékot kifizették,  önként értetődik. 
A mi pedig azon megjegyzést illeti, hogy a távbe-
szélő nagyobb távolságnál az igényeket nem olégiti 
ki, megemlítem, hogy az igazgatóság a vezeték üzem-
képessé tétele érdekében mindent meg tesz és a 
segesvári-székelyudvarhelyi vonalszakasz jelenleg is 
vizsgálat alatt áll. Kérem a tekintetes szerkesztő-
séget, hogy ezen soraimnak a közönség tájékozódása 
szempontjából is becses lapjában helyet adni szíves-
kedjék. Kolozsvár, 1905. január hó 18-án Vuchetich 
posta- és távírda igazgató. 

A Széke'ytakarók csödiigyéhez. Mult szamunk-
ban n ár jelentettük, hogy a helyi kir. törvényszék 
vádtanácsára, a Székelytakarék igazgatója és igazgató-
sága ellen csalárd  bukás czimén emelt vádat megszün-
tette, ellenben gondatlanság által okozott bukás miatt 
emelt vádat. Az ügyről utólagosan a következőket 
irják. A székely-egyleti első takarékpénztár bukásá-
ból folyó  monstruózus bönpör lassú léptekkel közele-
dik a végső lebonyolodás: a főtárgyalás  felé.  A 
marosvásárhelyi kir. főügyészség  vádirata, a napok-
ban foglalkoztatta  a székelyudvarhelyi kir. törvény-
szék vádtanácsát. A terheltek és köz'ük az első-
rendű terhelt, Ugrón Gábor kifogásodat  tettek a 
reDgeteg vádirat ellen. A főügyészség  e vádiratában 
első sorban Ugrón Gábor ellen emelt vádat csalárd 
bukás büntette és vétkes bukás vétsége miatt; a 
vád tárgyává tett bűncselekményeket tüzetesen fel-
sorolja és bő tényállás előadásával uieg is okolja. A 
főügyészség  arra alapítja vádját, hogy: „Ugrón 
Gábor a takarékpénztár hitelezőinek megkárosítására 
irányuló szándékkal az igazgatóság néhány tagjának 
közreműködésével, a takarékpénztár pénztárából 
200 000 koronát  meghaladó  összegtt  az igazgatóság 
engedélye  nélkül  s megfelelő  biztosíték nyujtá*a nél-
kül saját czéljaira használt fel  és szintén minden 
biztosíték és igazgatósági engedély, illetőleg utólagos 
jóváhagyás nélkül nagyobb összegeket oly egyének-
nek utalt ki, a kikről tudhatta, hogy azt vissza nem 
fizetik,  tehát a takarékpénztár  pénzkészletének  leg-

nagyobb részét  minden  ellenérték,  illetve  biztosíték 
nélkül  elidegenítette.  Ugrón továbbá egyetértve a 
takarékpénztár igazgatóságának több tagjával, 100.000 
forintos  tartozása fedezésére  neje által is aláirt hét 
darab váltót — habár a takarékpénztár a követelése 
tekintetében semminemű más biztosítékot nem nyúj-
tott, — az igazgatóság által magának kiadatta, 
illetőleg azokat a takarékpénztár birtokából vissza-
vette és ezzel, mint a takarékpénztár igazgató-
elnöke közreműködött arra, hogy a takarékpénztár 
ezen összegnek Ugrón Gáborné irányában való 
követelési jogáról, — tehát egy aktív követelésről 
lemondjon s illetőleg azt elengedje. Mint a takarék-
pénztár igazgató elnöke a kereskedelmi törvény 198. 
§.-a értelmében a társasági könyvek rendes vezetésé-
ről gondoskodni kötelessége is volt, hozzájárult ahhoz, 
hogy éppen az ő tartozásainak egy része (úgynevezett 
ideiglenes kölcsönei) ue azok kifizetésének  idején, 
hanem mindig csak év végén, illetőleg a következő 
év elején könyveitessenek el, oly módon, mintha a 
pénzt akkor egy összegben vette volna fel  — és hogy 
az egyes évek folyamán  különböző időpontokbán fel-
vett pénzek összege az ellenőri naplóban a valóság-
tól eltérőleg az intézet pénztárában meglevő kész-
pénzként tüntettessék fel,  azért hogy az évközben 
felvett  pénzösszegekért az alapszabályok értelmében 
előre fizetendő  kamatok lefizetését  kikerülhesse és 
az időközben részben visszafizetett  s részben váltó-
val fedezett  ideiglenes kölcsön czimén felvett  pénzek 
után felmerült  kamatok egyáltalában ne könyveitesse-
nek el, tehát hogy a takarékpénztár vagyoni állását 
feltüntető  könyvek a takarékpénztár, illetőleg annak 
hitelezői  kárára a valóságtól  eltérőleg  vezettesenek. 
A takarékpénztár igazgatósági ülésein Ugrón 
Gábor oly részvények megvásárlását hozta javas-
latba, a melyek megvásárlása az alapszabályok 
47. § -a értelmében a takarékpénztár üzletköréből 
ki volt zárva — és az ő indítványára fektette  be a 
takarképénztár igazgatósága a részvénytársaság 
tartaléktőkéje egy részét nehezen értékesíthető ingat-
lanokba. Bár a takarékpénztár székelyudvarhelyi 
anyaintézete minden üzleti évet Veszteséggel zárt le, 
Ugrón Gábor, mint igazgató-elnök közreműködött 
abban, hogy az igazgatók és kinevezett hivatalnokok 
fizetései  ismételten  feleméltessenek.  A főképp  az általa 
megállapított zárszámadást, mérleget, nyereség- és 
veszteség számlát Ugrón a kereskedelmi törvény 
199. §. 5. pontjának figyelmen  kívül hagyásával 
ál ittatta össze. Ugrón Gábor általában mint a 
takarékpénztár igazgató-elnöke a kereskedelmi tör-
vény és takarékpénztár alap zabályainak rendtlkezését 
első sorban maga sértette meg és a kötelességét 
képrző vezetést és ellenőrzést a kölcsönök engedé-
lyezése, azok biztosítása tekintetében gondatlanul 
teljesítette és ezzel is előidézője  volt  a takaréki  énz-
tár  fizetésképtelensége  s illetve  bukása bekövetkezésének. 
Végül a midőu a takarékpénztár fizetésképtelenségét 
már tudnia kellett, a csőd bejeleutését elmulasztotta 
és a fizetésképtelenség  beállta  után is a takarékpénztárba 
betéteket  fogadott  el,  tehát  mint  a takarékpénztár  fő-
vezetője  uj adósságokat  csinált."  Az igazgatóság tagjai, 
s kik a vádirat szerint közreműködtek abbin, bogy 
e cselekmények elkövethetők voltak, ugyancsak 
csalárd  bukás bűntettével és vétkes  bukás vétségével 
vádoltatnak, mig a lelügyelő bizo:tság tagjai ellen 
csupán vétkes bukás vétsége miatt emel a főügyé.-z 
vádat, azért, mert hanyagul teljesítették az ellen-
őrzést. A vádtanács a csalárd bukás czimén emelt 
vád tárgyában a további eljárást megszüatette. 
Ellenben gondatlanság  által  okozott  bul»ás  miatt  a 
Btk. 416. §.-ának 1—5. pontja alapján az iga?gató-á-
got vád  alá  helyezte.  Ugrón védője Edvi Illés Károly 
dr. volt. Az ügyész felebbezett. 

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miijisz-
ter Morascher  Hugó zenetanárt a csáktornyai állami 
tanítóképző intézethez segédtanárnak kinevezte. 

Egyházi estély. A székelyudvarhelyi ev. ref. 
egyház ma, jan. 29.-én d. u. 5 órakor az ev. ref. 
kollégium tornacsarnokában tartja negyedik egyházi 
estélyét. Az érdekes műsor a következő: 1. A gyü-
lekezet éneke: Te benned biztuuk 1 vers. 2. Eluöki 
megnyitó. 3. A nővér. Irta Inczédi László, szavalja: 
Nosz  Ilonka. 4. A XC Soltár. Felolvasás, tartja 
Doros Györgyné 5. Egyházi ének, Mendelssohntól; 
énekli Bod  Etelüa, harmoniumon kiséri Morascher 
Hugó. 6. Szavalat. 7. Zárszó. 8 Áld meg Ur Isten, 
énekli a gyülekezet. Belépés ingyenes. Kegyes ado-
mányok a leányiskolái szegény tanulók javára kö-
szönettel fogadtatnak.  Rendezők: Bod  Emma és 
Csanády  Margit. 



5. szám. Udvarhelyi Híradó. (5) 1905. január 29 

Nöegyleti fillérestély. A febr.  1-i fillért  Dózsa 
Sárika és Lányi Rózsika rendezik. Programm : Nosz 
Ilonka szaval, Pécsi  Jenő főispáni  titkár, felolvas, 
Burger  Arthur tanár, monologizál, a kollégium 4 
Lövendéke kvartettet ad elő, 

Iparosok fillérestélye. A Polgári önképzőegylet 
holnap, hétfőn,  a következő műsorral tartja meg 
fillérestélyét:  Felolvas Birtalan  Sándor aljegyző. 
Szaval Dózsa Sarolta. Monologot ad elő Sándor  Fe-
rencz. Hegedűn szólót játszik Lozsdorfer  Jenő. Dia-
logot adnak elő Berszán Juliska és Birtalan  Sándor. 
Az estélyt Rudolf  Irénke és Giza, Nagy  Kamii és 
Lozsdorfer  Jenő rendezik. 

Diák-báf. A kollégium ifjúsága  által rendezendő 
diák-báltól csak egy pár nap választ el. A rendező 
ifjúság  már megtette mindazon intézkedéseket 
melyek a siker érdekében szükségesek. A közönség, 
mint megírtuk, az estély iránt általános érdeklődés-
sel van, s igy az méltó követője lesz a kedélyes-
ségükről híres diák-báloknak. Az estélyt a Budapest-
szálló termeiben e hét szombatján tartják meg, a 
mikor a rendezőség a hölgyeket igen szép táncz-
rendekkel lepi meg. 

Ügyészségi megbizott. Az igazságügyminiszter 
János  Domokos oklándi lakos, ügyvédjelöltet a szé-
kelyudvarhelyi kir. ügyészség kerületébe ügyészségi 
megbízottul rendelte ki. 

Amerika felé. A kivándorlás városunkból is meg-
kezdődött. A mult vasárnap mintegy kilencz székely-
gazda indult el, s van útbau az idegen világrész 
felé.  Elszegényedett emberek valamennyien, de van 
köztük nyolcz-marhás gazda is. Tudjuk, hogy nem 
elhagyták e szeretett hazát, hol születtek, melynek, 
földjében  őseik csontjaik porladnak s a melynek 
szeretetére s gondjaira szülőiket, családjukat — 
legféltettebb  kincseiket — itthon hagyták; csak va-
gyonosodni, szerencsét próbálni indultak. Tudjuk, 
hogy nem örökre, de a viszontlátásra búcsúztak 
övéiktől és imádott hazájuktól, — mégis elfog  a 
sajgó érzés; hej 1 mert oly kevés fogja  közülök erdős 
bérczeinket viszontlátni, és egyetlen egy sem lesz, ki 
keserves csalódással, alig elviselhető fájdalommal  ne 
bánkódnék az ittbagyott „otthon" után . . . Elmentek 
a kétes bizonytalanságba. Eladósodott, agyonterhelt 
barázdáik, megcsappant kisiparuk vékonyan fizető 
jövedelme nem fedezte  adósságuk kamatait; ősi va-
gyonuk megtartását, családjuk fentartását  veszélyben 
forogni  látták. Hallottak az amérikai mesés gazdag-
ságról, dúsgazdag nagybácsikról, a könnyű pénzke-
zelésről — s elfogta  őket is a jobb lét utáni vágy, 
a terheik alóli szabadulhatás reméoye; s a helyett, 
hogy itthon korlátolták volna túlfeszített  igényeiket, 
lankadatlan erős munka árán törekedtek volna 
helyreállítani az egyensúlyt: elmentek; futnak  a 
délibáb után, kergetik a szerencsét idegenben. Nehéz 
útra tértek ; más ott, a hová igyekeznek, az éghajlat, 
a nyelv, más a nép, mások a szokások — más be-
rekben máskép szól az ének —; de egy van, amivel 
sorsunk közös: az erős munka ! Hej.! pedig a munka 
az — itt is, ott is — ami létjogosultságot ad; a 
munka az, mi örömet nyújt, mi nemesit.. A munka 
nem elitélés, de megbecsülás tárgya, a munka az 
egyén értékének fokmérője.  És ők mégis félmüvelt-
ségökben nem látták meg a munka üdvözitő ba'ását, 
itthon nem szerették, nem keresték; de elmentek 
idegeube, ho{iy a hontalanság keserves fájdalmával 
is nehezítsék a reájuk váró még durvább, még ne 
hezebb munkát. Tanuljunk tehát mi a szomorú pél-
dából. Tanuljuk meg, hogy ősi erkölcseink elhagyása 
első lépés a romlás felé.  Tanuljuk meg, hogy a munka 
nemesit, melyhez a visszatérés tiszteletet és elisme-
rést érdemel. És tanuljuk meg, hogy egyedül az itt-
honi erős és lankadatlan munka — melyet szeretteink 
odaadó gondja tesz könnyebbé — az, ami embertár-
saink s véreink szeretetére s becsülésére érdemesít; 
csak ez tesz magyar hazafiakká,  kiknek „számunkra 
e földön  e'kivül nincs hely, itt élnünk-halnunk 
kell" ! . . . 

Az ipari munkások szabad lyczeuma a :mul 
vasárn p a Hymnus eléneklése után Fejes  Áron kol-
légiumi tanár tartott gyönyörködtető előadást t 
„Nemzeti  énekeink  a 19 ik században"  cz. tételről, 
ismeretese mindazon, nemzeti közkincscsé vált költői 
müveket, melyek a 19 ik század első felében  életre 
hivott haladásnak nemcsak visszatükrözöl, de egy-
szersmind lelkesítő buzdító is. Az előadás minden 
mondatát nagy élvezettel hallgatta a 120 fóré  menő 
hallgatóság, mely után Lörincz  László szavalta el 
Szabó Zoltánnak : A kedves  temetése  cz. költeményét, 
Solymossy  Endre elnök megköszönve a tanulságos 
előadást, a Szózatot énekelte el végezetül az egybe-
gyűlt hallgatóság. Ma délután Szabó Árpád tanár 
fog  előadni. 

Értesítés. A következő sorok közlésére kéret-
tünk föl:  Az ev. ref.  egyházi községi adókivető bi-
zottság munkálatát befejezte  és az 1905. évi egyházi 
adót kivetette. A névsor a lelkészi hivatalban jan. 
29-től 8 napon át közszemlére van kitéve és hiva-
talos órák alatt bárki által megtekinthető. Székely-
udvarhely, 1905. jan. 28. Ref.  lelkészi  hivatal. 

Álarczos-bál. A farsang  legtarkább, legelevenebb 
mulatságától, a kereskedő ifju-ág  álarczos báljától a 
figyelmet,  még a választási izgalmas napok sem 
tudták eltéríteni. A rendezőség, mely állandóan 
permanencziában van mindent megtesz, hogy a 
bálon megjelenő közönségnek egy valóban kedélyes 
víg estét szerezzen. A bál ll-én lesz a Budapest-
szálló nagytermében. 

Képviselői programbeszédek. A székelyudvar-
helyi Szabadelvüpárt jelöltje Dr. László  Mihály 23-
ikán, hétfőn  délután tartotta meg programbeszédét* 
Az ellenzék jelöltje Szakáts  Zoltán kedden, 24 ikén 
mondotta el programját. Mind két alkalommal a ter-
met zsúfolásig  megtöltötte a választó közönség. 

A székelyföldi legelök feljavítása. A székely-
földi  kirendeltség eredményesen munkálkodik a 
legelők javításán. Az elért eredmények most már az 
érdekeltséget is ösztönzik, ugy, hogy ez évben már 
34 tervet kellett a kirendeltségnek készítenie a 
közbirtokosok legelőinek javításáról. Magyaró, 
Baróth, Nagyborosnyó, Ilyefalva,  Csikmátéfalva, 
Csík Csicsó, Csikszentkirály és Szentegyházas-Oiáh-
falu  hozatta rendbe közlegelöjét. Utóbbi három 
kilométeres vízvezetéket is berendezett és a tavalyi 
száraz nyáron öntözte legelőjét A székelység gaz-
dasági fölébredését  dicséri az is, hogy Felső-Rákos 
székely község közlegelőjén 25 hold gyümölcsös 
ültetését kezdette meg. 

Kertész Albert k. tanító által irt: „Udvarhely-
vármegye földrajza  földrajzi  előfogalmakkal  a nép-
iskolák Ill-ik osztálya számára" megjelent; ára 60 
fillér.  Kapható a könyvkereskedésekben, valamint a 
ezerzőnél Áttila-utcza 5. szám. 

KÖZGAZDASAG. 
— Mezőgazdasági házi-iparunk. — 

Székelyudvarhely, jan. 27. 

Mezőgazdasági házi-iparunk tisztán azért nem 
lendülhetett, mert a készítményeket gyorsan értéke-
síteni nem lehetett. Kik foglalkoznak  rá'uok mező-
gazdasági házi-iparral ? Azok a földmivesek,  a kik 
nyáron át napszámból élnek, a kiknek télen semmi 
keresltük nircs, a kiket a szükség hajt, hogy még 
azokat a munkaalkalmakat is megbecsüljék, a mi-
ből nem csurog, cak csepeg. És ilyen a mezőgazda-
sági házi-ipar, melyhez nem kell más mint igen pri-
mitív kézügyesség, nem kell hozzá tőke, mert a 
nyers anyag készen van s a műhelyt egy koronából 
fői  lehet állítani. Kapva kapnának is rajta a dolog-
szerető falusi  családok és áldva emlegetik, a ki jobb 
sorsukért való szeretetből ennek az országnak tér-
foglalását  oly lelkesen segiti. Mit ér mégis az akár, 
ha a szüksége-munka révén a friss  kenyér nem 
gyorsan sül ki. Éppen erre a téli foglalkozásra  illik 
rá, hogy bis dat, qui cito dat, — mert az a szegéoy 
napszámos, a ki hétfőn  azért font  kosarat, hogy 
keddre betevő falatot  adjon magának és családjának : 
nem raktározhatja el, a mit elkészít. És ki gondos-
kodik arról, hogy a munkáskéz nap-nap mellett a 
maga szorgalmának habár mily kevés, de bérét ve-
gye. Senki. A háziipar tömegáru kereskedő, vállal-
kozó, mely belefekteti  tőkéjét, a munkás kezeket 
foglalkoztassa  hét szimra fnesse,  nincs és nem is lesz. 
Ez a primitív népipír természetszerűen oly tárgya-
kat gyárt, a melyek hosszabb raktározásra valók. A 
szőlőkosirra nincs siükség csak télen. A gyümö'cs 
csomagoló ládákat se veszi meg az exportőr télen, 
mert először nincs pénze rá, nem is akar ráköltení, 
de másodszor helye sincs rá. Már pedig a házi-ipar 
fellendü'ésének  csak egy eszköze lehet, hogy az az-
zal foglalkozok  hétszámra pénzt lássanak belőle. 
Házi ipari szövetkezetek nem alakulnak, mert a szö-
vetkezet a tagokra uj terheket ró, egy-egy község-
ben elegendő tag se kerülne, a regie fölemészteni  a 
várható hasznot, de főként  nem alakulna meg, mert 
minden házi-iparos, minden üzletrész befektetés  nél-
kül akar az első időben háziiparból téleu élni. A 
pauperizmus ily fokán  öszsegélyre nem lelkesithetők 
az embjrek. El fog  jönni e téren is a szövetkezés 
ideje, mikor specziáíis népiparuuk lesz a mai tömeg-
termelés helyett, mikor a háziiparosoknak nem mo-
mentán insígmunkájuk lesz, ez a téli kereset, mikor 
a háziipar nem oly foglalkozás  lesz, mely csak egye-
seket csábit, de egy-egy faluban  nagy arányban 
bontakozik ki. Ezt segiti elő Tallián  földmivelésügyi 
miniszternek intézkedése. 

Mint a Magyar Nemzet is közölte a miniszter 
a következő nsgyjelentőségű rendeletet adta ki: 

A mezőgazdasági munkás nép között a tél fo-
lyamán előreláthatólag beálló nagyobb munka és 
ezzel keresethiány csökkeutésére kiváló eszközül kí-

nálkozik a gazdasági háziipar, mely foglalkozás  alatt 
az egyszerű kosárkötés, szalma-, sás-, fonás,  s p-ü 
kötés és faragási  tárgyak háziipar utjáu való előál-
lítását értem, a mely munkával csaknem kizárólag 
a munkásnép legszegényebb rétege foglalkozik. 

A mezőgazdasági munkásnép ilyen irá- yu fog-
lalkoztatása czéljából kész vagyok megfelelő  ösnz-get 
rendelkezésre bocsájtani, hogy Jezen ősszegből a tél 
folyamán  a vármegye területén háziiparral foglalkozó 
munkásoktól a fogyasztásban  is nagyban keresett 
háziipari czikkek rendeltessenek meg. 

A megrendelt tárgyak a munkásoktól hetenként 
k:fizetve  átvétettnek és az értékesítésig beraktározva 
biztositattnának 

A megrendelés alkalmával minták adandók, 
melyek szállításairól gondoskodni fogok,  s a bevál-
tásnál ellenőriztetnek, hogy a beadott tárgyak a 
mintáknak és a kívánt minőségnek megfeleljenek 

A raktározás a készítési helyen vagy valamely 
alkalmas központban történne. 

A megrendelés, beváltás és raktározás iparka-
marák és szövetkezetek, vármegyei gazdasági egye-
sületek, esetleg községi elöljáróságok utján történ-
hetik. 

Ha a készült czikkek helybeli szükségletet nem 
képeznének, azok értékesítéséről vállalat utján fogok 
gondoskodni. Az értékesítés után befolyt  összeg az 
államnak visszafizettetik. 

Súlyt helyezek arra — mondja a miniszter, — 
hogy csakis a fent  megjelölt gazdasági háziipari 
ágakból s csakis tényleg báziiparral foglalkozó  mező-
gazdasági munkásoktól rendeltessenek meg a tárgyak. 

A megrendelt tárgyak csakis január, február 
és márczius havában készülhetők. Végül a miniszter 
a fentiek  figyelembe  vételével javaslatot vár. hogy 
a megye területén, mely községekben és milyen czik-
kekből mennyi megrendelés volna eszközölhető és 
hogy ezen intézkedés milyen össszeget igényelne V 

A miniszteri rendelet lehetővé teszi, hogy a 
hogy jobb munkakereset hiányában, a mezőgazdasági 
háziiparral foglalkozó  munkás ember kezébe vegye 
a sirkot, kukoricza csuhét, a sást, a fűzfavesszőt  és 
a praktikus szükségletek számára minden aggodalom 
nélkül dolgozhat, mert a rendelkezésre álló hitel 
terhére tőle a készítményeket megveszik, raktározzák, 
értékesitik. Tisztán az altonismus alapján egy nép-
jóléti alapot létesít a miniszter, a melyet arra for-
gatnak, hogy a nép télen át mezőgazdasági, házi-
ipari készítményeiért a munkabért azonnal megkapja. 
Ez az állami akczió arra is jó, hogy az a háziipari 
készítményeket tömegáru jellegéhez tőmegesiti, oly 
helyeken konczentrálja, hol az értékesítés föltélei 
megvannak. Ha a miniszternek jelentős szocziális 
kérdését átérzik mindazok a körök kiknek segítsége, 
lelkes fáradozása  nélkül a szép szándék teljes sikert 
nem láthat: akkor méltán van okunk ez intézkedést 
az első nagy lépésnek tartani, hogy a nép teli ezis-
tencziája jövőben nem lesz oly siralmas, sokszor ín-
séges vidékeket tengetni, hogy a ponperizmus kivá-
lóbb sebeinek orvoslásárá kell egyesíteni a jobbakat. 
Az szereti a népet legjobban, a ki annak munkát 
ad, ki a becsületes munka révén jobb gondmentes 
napok elé segiti őket. 

TAVIKATOK. 
B u d a p e s t , jan. 28. 

(Érk. d. u. 5 6.) 

A mai választások. 
A mai napon a kővetkező választások foly-

tak le : 
Körösbányán Demján nemzetiségi 2065 

szótöbbséggel, Vidonbákon Schmidt Károly 
szabadelvüpárti egyhangúlag, Szászhernoá-
ny on Lurtz Károly szabadelvű egyhangúlag, 
Dicsőszent iaártonban Apáthy Péter egy-
hangúlag, Balavásáron Kabos Elek szaba-
delvüpárti megválasztattak. 

Az ellenzék győzelme. 
Ma délutánig a pártok számaránya a kö-

vetkező : 
Szabadelvüpárti 153. 
Kossuthpárti 159. 
Diszidens 24. 
Bánlfy  párti 11. 
Néppárti 25. 
Pártonkivüli 5. 
Nemzetiségi 7. 
Demokrata 1. 

öszesitve az eredményt: 
Szabadelvű 153. 
Ellenzéki 232. 

Vagy i s az e l lenzék többsége 79. 
Tizenkét kerületben pótválasztás lesz. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdija. 
l e le fon izáu i :  14. 



Dupla villany delejes 

Kereszt Csillag 

DH K.G.. 88503. 

gyógyit, (plüdit jótállás mellett: köszvény, 
reuma, asthma (nehéz légzés) álmatlanság, fül-
zúgás nehéz hallás, epilepsia (eskór), Ideges-
ség. étvágytalanság, sápkór fogfájás,  migrén, 
ehetetlenség Influenza,  valamint minden ideg-
betegségnél Azon betecr. aki 88503. sz. ké-
szülékem által legfeljebb  45 nap alatt meg 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét. 
Abol már semmi sem használt, ott kérem az 
én készülékemet megkísérlem, meg vagyok 

győződve, készülékem biztos hatásáról. 

A nagy készülék  ára 6 korona, 
idült betegségeknél alkalmazandó. 

A kis késsiilék  ára 4 korona, 
könnyebb betegségeknél alkalmazandó. 

A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel 
vagy előleges fizetéssel  bel- és kültöld részére1 

Scheffer  D. Sándor 
Budapest, V I I I . , Beaserédy-uteza 

Egészen ingyen 
z o m á i i c z o z o t t e d é n y t 

nem kapnak Bého!, de O főrőlábost  és 6 fflzőfazékot  kü-
lönféle  nagyságban 12 d a r a b o l 1 frt  75 krért én szállí-

tok ingyen csomagolás és utánvétel mellett. 
A többi tárgyak feltűnő  o'csó árban. — Árjegyzéket 

ingyen küldök. 

K O I I N , G y á r i r a k t á r o s 
B u d a p e s t , VI., Csengery-utcz? 51. 

I R J K G V/ -É I Í 
minden hangszerről kivá-
vánatra ingyen és bér-

mentve külde:ik. # # 

Első kézből, agyárban 
vásárol Ön o csón és 

legjobban! 
E l s ő m a g y a r v i l l a -
m o s e r ő r e Itei e n d e -
z e l t l i a n g s x e r g y á r 

S t o w a s s e r 
királyi udvari hangszergyáros, hadsereg-szállító, 
a Rákóczi-tárogató és a hangfokozó  gerenda feltalálója 

B I D A P E S T , I I . , L á n c z h i d - u . 5 
A jánlj: -íl küli .a Haját gyárában kéaztlt általánosan elismert kuÍAoleges (ppeczialitás) fa-,  réz-, faró  és vonós hangszereit, cziinbalraokat stb. 
Legnagyobb raktár és gyár. 
JUgcdnk 
KangfoHozó  gerenda ^ V " ^ 
•okkal jobb, eröaebt és lágyabb hangot nyo 

3. 4, 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb felszerelésben. 
mel y által bármely hegedű vagy gordonka jobb," eröaebF és lágyabb hangot nyí r (biztos kikér); hegedűbe ja-itassal 4 frt. M9»mAMÍIrilr legjobb, erős, elpusztíthatatlan Ttdnnonityal) hangokkal, 2.50, 3, 4, 6 forinttól feljebb,  hfilónlegéa  acaélhangu hangTerseayharmoni-kák, saját minták. 

Tárogató 
KarmtittiuwoH, 

rózsafából  ujezüst bil-
lentyűvel és iskolával 
30.— forinttól  feljebb 
Tilíghirfl  legjobb giárt-mány, 65 forinttól  feljebb 

7flHflVa»Ab  teljes felszerelése  rlőnyós 4*11*̂ 010̂  feltetelek  mellett, jntányos ár-bun, elismert jó minAség. a hadsereg és a legtöbb katonai zenekaroknak szállítója vagyok. 
llllfilicAk  a z ósszes hangszereken, kOlónle-JtlllA)VI) ges szakszerű pontossággal, jn-tányos árban eszkózöltetnek. 

Kezesség minden egyes 
= hangszernél 
K í v í f p l  ««K3t»au é s I V I V l l C l k i c s i n y b e n 

Védjegy: „Horgony". 

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka 
egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 35 év óta legjobb fájdalom-
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
csiiznái és meghűléseknél bedörzsölés-
képpen használva. > 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
oga k olyan üveget fogadjunk  el, a mely a 
„Horgony" védjegygyei és a Richter czég-
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér,  1 kor. 40 f.  és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy-
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József  gyógyszerésznél, Budapesten. 

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Prágában, 

Elisabethstrasse 5 neu. 
Mindennapi izétkOldéi. 

A leghíresebb kötőgépek 
házi és ipari czélra 

I. styriai kötö-gépgyár magyar képviselete 
B u d a p e s t , VII . . E r z s é b e t » k ö r A t 2 3 . s z á m . 
Részletfizetésre  is kaphat'' — Árjegyzék ingyen, bérmentve. 

Varrógépek, kerékpárok raktára. 
F O G L J Ó Z S E F L A J O S . 

Csak 5 korona 
4'/, kiló (köriilbelől 50 darab) kevéssé megsérül 

eDvbe, finom 

PIPERE-SZAPPAN 
rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin és 
gyöngyvirágból szépen összeválogatva. A pénz előze-

tes megküldése, vagy utánvéttel küldi: 
S C H E F F E R D . S Á N D O R 

Budapest, Vili. ker., Bezerédy-uicza 3. szám. 

The Lucifer The I.ueit'er 
Budapest, VII., Erzsébet-körtitSS. 

A gycrmeH legnagyobb öröme! 
Összeállítható büvészdobozok. 

Tartalmaz: 7, 9, 15, 18, 21, 24, 28 féle  mutatványt 
Ára: 1,2, 3, 5, 7, 9, 12.50 kor.dobozonk. 

Ezen bűvészdubozok ügyes összeállításuk folytán  a 
gyermeket gondolkozásra serkentik és észbeli tehet-
ségét fejlesztik.  Minden doboz pontos magyarázattal 
és ábrákkal van ellátva. Árjegyzék ingyen és bér-
mentve. — Postai szétküldés utánvét mellett pontosan 

eszközöltetik. 

Remek 6 szem ká-
v é s készlet minden 

színben csak 
9 5 kr. f.  1.90 1.40 

Finom ajour 6 sz. 
kávés készlet min-
den színben csak 

f.  2.20 
f.  2 .90 3 .45 

Minden család pénzt 
WF* takarít! 

Reg ®k 6 szem. vá-
szon Damaszt Gar-

nitúra csak 
f  2.10 2 .90 3 .40 

f  3 9 0 

Szép mintázott 
vászon törülköző 

6 drb csak 
f l . 25  1.72 1.90 

f  2.10 

30 rőfös  vég 
csodavászon csak 

f  3.65 
3 0 rőfös  v é g 

bőrvászon osak 
f  4 95 

3 0 rőfös  vég 
irlandl vászon 

csak f  4.15 
3 0 rőfös  vég 
Gyöngyvászon 
csak f.  5 .45 

3 0 rőfös  vég 
rumburgl vászon 

csak f.  5 .60 

3 0 rőfös  vég I-a 
rumburgl va&zon 

csak f  6 .40 

5 0 rőfös  VÓ8T 
bőrvászon csak 

f  8 .25 
5 0 rőfös  végr 

irlandl vászon 
csak 9 .45 

5 0 rőfös  vég 
rumburgl vászon 

csak f  10.40 
3 0 rőfös  v é g 

jó min. chiffon 
Csak f  4 ,65 

3 0 rőfös  v é g 
R. Chifon  csak 

f  5 .40 
3 0 rőfös  v é g 

R. R. Chiffon  csak 
f  6 .85 

3 0 rőfös  vég 
csíkos Kanavász 

csak f  3.25 

3 0 rőfös  v é g 
csikós és koczkás 

I-ma kanavász 
csak f  4 .55 

3 0 rőfös  végr 
flnom  kanavász 

csak f  5 . 4 0 

35 rófös  v é g 
kanavász kőlön-

l egesség 
csak f  6 4 0 

30 rőfös  vég 
fehér  csikós 

csinvat ágyhu-
zatra csak f  6.35 

30 rőfös  v é g 
virágos fehér 

cs invat ágyhu-
zatra csak f  7 . 4 0 

Remek női ing 
vászonból, kézi 

hímzéssel 
csak 8 6 kr. f  1.15 

f  1.55 

Remek női Chiffon 
ing1 schwetzl hím-

zéssel 
csak f  1.10 f  1.42 

f  1-74 

Remek női háló 
Corseta nagry vá-

lasztékban 
csak 98 kr. fl.25 

f  1.56 

Remek női chiffon 
nadrág 

csak 9 0 kr. f  1.18 
f  l 45 

Remek Chiffon 
alsó szoknyák 

hímzéssel 
csak f  1.35 f  1.75 

frt  2.25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szók-

nyák 
csak frt  1.66 f  2.15 

frt  3 22 

Varrás nélkül vá-
szonlepedő 2 mtr 
hossza ós másfél 

mtr széles 
csak 92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászonlepedő 
2 mtr hosszú és 

másfél  mtr széles 
csak frt  1.05 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
Budapest, Kerepesi-út 65. 1. em. 

Remek selyem 
Cloth paplan min-
den szinben csak 

frt  :t (15 

Remek Caschmir 
paplan minden 
szinben csak 

frt  3.55 

1—1ÍK5 végh. 

Árverési hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. bírósági végrehajtó 

közbirré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. járás-
bíróságnak V. 735/2. 1904. polg. számú végzáss által 
budapesti Htcht Lipót czégnek képviselve Dr. Soó 
Rezső ügyvéd által, sz.-udvarhelyi Zakariás Antal 
ellen 1904 korona tőke s járulékai iránti ügyben, 
alperesnél Sz.-udvarhely községben összesen 3550 
koronára becsült következő javai, u. m.: négyszázhúsz 
darab nyers és szárított czáp bőr, ötven zsák 
8zemerc?e és háromszáz darab kikészített fekete  czáp 
bőr, ezen ingók Székel}udvarhelyen alperes Z ikariás 
Antal bázáoál 1905. február  hó 8-án délelőtt 9 óra-
kor nyilvános árverésen el fognak  adatni, melynél az 
egyes javak vételáron azonnal fueteudők,  esetleg a 
bccsáron alól is a többet igérőknok el fognak  adatni 

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

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz. udvarhelyit, 1905. január hó 18-án. 

B i r ó Sándor , kir. bírósági végrehajtó. 

Egy amerikai gyorsfözö vagy 
h á z t a r t á s i mérleg 

Mesésen olc3Ó árak mellett küldöm s?ét tulhalmozott raktáram-
ból világhírű 8 kiválóságukért általánosan kedvelt 

ingyen. 
Imozott raktáram 
dvelt 

tnexUtfi  ezüst-áruimat 
és pedig: 

fi  dib m'xikói ezüst asztali kést, 
, „ evővillát, 
. , evőkanaht, 
„ „ kávéskanalat, 

kivá'ó de3szertkést, 
kiváló dessertvillát, 
mtxikói ezüst levesmeritő kanál, 
mixikói e?üst tejmeritő, 
eleg. szalon aeztali gyertyatartót 

46 drb ÖT.7 6 frt 50 krajezár. 
Minden megrendelő ezenkit ül jutalomképen egy amerikai gyors-
fözö  vagy szavatosság meilett gyorsan működő 1 v*/a bordké-
p sségü háztartási mrrlrget kap trljesen díjtalanul. A mexikó 
ezüst egy teljpsm fehér  fém  (be'ül is), melyrek tartósságárt 
25 évi jótállást vállalok Szétkü'dés a pénz előleges beküldése 

esetén vagy utáavéttel történik az cu-ópai raktárbói 

S C H E F F E R D . S Á N D O R 
Budapest, VII I . , Ilezerédj-utc/.a 3. se. 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú porttand ezementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI mTtANÖ CEMENTGYÁR 
Brassóban SẐ HclyttdVarhclytt Kapható flÖSUt  C5 GábOt uraknál. 


