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Sok pénz. 
Székelyudvarhely, febr. 17. 

Mellőzve a politikai csürést-csavarást és 
pártérdek szerint való értelmezését, ugyancsak 
szembeszökő paradoxon, hogy ex-lex, kiegyezési 
vaj adás és teljes közgazdasági interregnum mel-
lett Magyarországon halomra gyül a pénz, a 
takarékpénztárak a leszállított kamatláb mellett 
is alig győzik befogadui a betéteket s alig tud 
nak mit csinálni velők. 

Tehát takarékoskodnánk és vagyonba gyüj-
tenők a megmaradt keresetfölösleget. Gyarapo-
dunk erényben és erőben egyaránt. A külföldről 
visszaáramló értékpapirok bőséges elhelyezést ta-
lálhatnának a magyar tőkében s a takarékpénz-
tárak egyéb befektetés hiányában el is helyezik 
őket. De hogy honnan támad ez a sok „megta-
karított" fillér s ennyi tőketermés mellett miért 
hogy mégis szünetel a nemzeti produktív munka, 
ez rébusz volna, ha nem volna oly nagyon is 
szomorúan érthető természetesség. 

Ez a magyar pénz nem megtakarítás, nem 
jövedelemfölösleg és nem gazdagság, hanem ter-
méketlen, elhelyezhetetlen tőke. Az a pénz, mely 
másutt belefekszik a vállalatokba s még csak 
ezentúl teremtené azt, amit közgazdaságilag 
hasznosan és természetszerűen takarékba lehetne 
helyezni. Ez a pénz azonos a nyári vendéglős 
gazdagságával, aki jól lakhatík, mivel az egész 
étel és ital készlete a nyakán maradt. Sok pénz: 
semmi posztó ! Ez a szomorú valóság. 

A magyar pénz munkahiánya ez, nem pe-
dig a fölöslege. Az emberek takarékba teszik 
tőkéjüket, mert nem mernek házakat építeni, 
gyárakat alapítani, vállalatokba bocsátkozni. A 

nagy munkátlanság és a nagy bizonytalanság a 
koczkázattól való jogos iszonyt kelti a tőkés 
emberekben. Megelégszenek 4°/0-kal, mert többre 
pályázván, magát a tökét koczkáztatják. Ellen-
ben virul a puszta és meddő pénzforgalom. A 
tőkésnek a 4°/0-a megkerül a nélkülöző és fo-
gyasztási kölcsönre szoruló emberek 6 és 7 per-
czentjéből. Nagyon sok ember váltóból él és 
váltóadósságból bukik el. A pénz ma nem dol-
gozik és nem produkál, hanem kalmárkodik és 
abszorbeál. 

Persze, ez csak olyan ideig óráig megma-
radó állapot. A pénz eszik, eszi a pénztelennek 
erejét kamatokban A kereskedő, akinek nincs 
forgalma, az ügyvéd, akinek uincs kliense, a 
tisztviselő, akinek nincs elég fizetése, a szabad 
tőke rabjává válik, hogy a maga deficzitjét 
ideiglenesen fedezze. A tehetetlenek és éhesek 
adják meg a tőkéseknek ezt a 4 %-os kamatot, 
melyet a magyar gazdasági produkezió nem tud 
neki megadni s melyet a levegőben lógó viszo-
nyoknál fogva nem is mer tőle várni. Ez a sok 
takarékbetét voltaképeu egy óriási pauperizáló 
folyamat, melyet a gazdasági és politikai veze-
tők nem vesznek észre, mórt nem akarnak ész-
revenni. 

Pedig amit ma nyitott szemmel sem látnak, 
azt holnap csukott szemmel is észlelniök kell 
Egy ország nem élhet meg a váltó-forgatásból 
és a pénzforgalom csak üres garattal járó malom, 
ha egyszersmind nem jelent produkezió t, ipari 
és kereskedelmi forgalmat. Tény, hogy nem lehet 
mindent az obstrnkezióra fogni : az obstrukezió 
előtt is jó néhány esztendőn át ugyanaz a med-
dőség mutatkozott Magyarországon, mint most 

Amerikai munkisviszonyok. 
Azok, akik eddig a magyar lapok hasábjiin az 

amerikai munkásviszonyok ismertetésével foglalkoz-
tak, részint csak felületesen ismerték a tárgyat, 
iészint hazafias intencziókból származó, megbocsátható 
tudatos tendencziával igyekeztek a helyzetet akként 
ecsetelni, hogy elvegyék a magyar ember kedvét az 
Amerikába való kivándorlástól. Ez a törekvés azon-
ban — amint a téo3ek bizonyítják — nem vezetett 
czélhoz, azaz a kivándorlási kedvet legkevéábbé sem 
csökkentette. Semmi sem bir akkora bizonyító erő-
vel, mint a pénz, hogy p?dig a kivándoroltak jelen-
tékeny pénzösszegeket küldenek haza, azt otthon 
ezrek és ezrek tudják, de a statisztika is nyilván 
hirdeti, minélfogva az elijesztő szándékhal megirt 
hírlapi czikkek hatását már ez az egy argumentum 
is lerontja, uem is szólva arról, hogy á kivándorol-
tak otthon lévő rokonaikkal körülményesen közlik 
a való tényállást. Ismerek a többek közt olyan ki-
vándorolt magyart, aki már háromszor utazott haza 
abból a czélból, hogy élte fogytáig szülőföldjén 
marad, de negyedszer is kivándorolt, visszacsalogatta 
az itt megszokott jólét, melyet a munkásosztályhoz 
tartozó honfitársaink, sajnos, otthon ném találhatnak 
fel. Sokkal czélszerübb volna tehát az amerika 
munkásviszonyokat a maguk valódi mivoltában meg-
ismerni és megismertetni. Hadd látnók, mi vonzza 
ide és mi köti itt le annyira a magyar embert, hogy 
lassankint a haza szeretete is kihalt lelkéből. Meg-
ismerve a valódi helyzetet, talán képesek leszünk 
az itteni intézményekhez és szokásokhoz hasonlókat 

otthon is meghonosítani, miáltal sokkal inkább el-
érnők a kivándorlási kedv csökkenését, mint min-
denféle ijesztgető, a helyzetnek C3upín árnyoldalait 
feltüntető hírlapi czikkekkel. Ezt a czélt tartja szem 
előtt egy Akronból (Ohió állam) kelt levelünk, mely 
az amerikai munkásviszonyokat ismerteti a maguk 
valóságában. 

A világ egyetlen államában sem valósultak mag 
a szocziáldemokráczia követelményei akkora mérték-
ben — úgymond — m i n t az északamerikai Egyesült-
Államokban, hogy a munkaszabadság, a munkás-
osztály jóléte, függetlensége, más osztályokkal való 
egyenjogúsága ma már nem ideáli3 fogalmak és hol 
a munka az ipari produkezió terén, a tőkével egyen-
rangú tényezőnek van elismerve. Csakhogy a szoeziál-
demokraták eme követelményeinek nagyrészben való 
megvalósulását a munkások itt éppanséggel nem a 
szocziáldemokraták Európában szokásos agitácziói-
nak, azok vezérei politikai stréberkedéséaek, nép 
gyűléseknek, tüntető körmeneteknek stb. köszönhe-
tik. Szocziáldemokrata politikai párt itt is létezik 
ugyan, sőt az e párthoz tartozók száma folyvást 
növekszik, de a párt, mint ilyen, rendsze int csak az 
elnökválasztás alkalmával adja jelét létezésének. A 
munkások jogos követelményeinek megvalósítása, a 
munká̂ ügy szervezése terén azonban a szocziál-
demokrata párt korifeusainak Amerikában vajmi 
kevés szerepük van, az amerikai munkások nem iá 
tűrnék meg, hogy legsajátosabb belügyeikbe velük 
nem egy kenyeret evő, közzéjük nam tartozó, eset-
leg a munkások keresményéből éld agitátorok, pláne 
irányadólag beavatkozzanak. Egészen más erőforrás-
nak köszönhetik az amerikai munkások a nagy-

Jó néhány esztendőn át a nrgyar közgazdasági 
politika abszolúte nem csinált egyebet, mint 
csürte-csavarta a paragrafusokat, hogy ne csi-
nálja meg a gazdasági önállóságot anélkül, hogy 
a gazdasági közösség ügyét dűlőre tudta volna 
vinni. Mindezt holnapra tolva, a magyar pénzt 
is várakozó álláspontra késztette, arra a holnapra, 
mely immár évszám várat magára és még jó 
néháuy esztendeig sem fog felvirradni. Csakhogy 
mig ez a várakozás kezdetben, a hires Széli-féle 
formulát, mint utólag kitűnt, félremagyarázva, 
szinte ugrásra készen, optimitisztikusau várako-
zott a közgazdasági krízisnek Magyarország 
önállósításával való megoldására, addig most tel-
jesen pesszimisztikusan letargikus állapotban és 
a holnaptól rettegve folytatja a várakozást, azzal 
a jelszóval : nincs föltámadás ! 

Ez a megfélemlitettség, amennyire káros, 
annyira érthető. Ha nem lesz rend, megmarad 
a mostani sorvasztó bizonytalanság, ha lesz rend, 
akkor mégegyszer, de utoljára beáll az osztrák 
kiegyezés sorvasztó bizonyssága. Ami ezental még 
várható : az adóbehajtás, kíméletesen, részletek-
ben végrehajtva, mint a kutya farkának részle-
tekben való lenyesése és megint takarékosság, 
mely készül felhalmozni gyümölcsözetlen rezer-
vának azokat a tőkeerőket, miket bő kézzel széj-
jel kellene hintenie az országban, mint a vető-
magot, hogy termés járjon a nyomában. 

Az utolsó két termés valamiképen elodázta 
a végzetes gazdasági összeomlást: a mezőgazda-
közönség valamennyire felszabadult a kamatfize-
tés erhe alól Dj ha erőteljes ipari élet nem 
táplálja az országot s a mezőgazdaság nem talál 
segítő társakra a társadalom többi rétegeiben 

szabású vívmányokat: önmaguknak, intelligencziájuk-
nak, összetartásuknak, melyeknek segélyével hozták 
létre az úgynevezett munkásuniókat. Az amerikai 
munkás uniók jól megkü'.önböztetendők a szocziál-
demokrata pártszervezettől, valamint a nálunk is 
szervezkedni kezdő szakegyesületektől, melyek nem 
egyebek, mint a szocziáldemokrata szervezet expozi-
turái. Az amerikai munkásuniók kizárólag a munká-
sok és pedig az illető szakmabeli munkások anyagi 
érdekeinek elöbbrevitelével foglalkoznak, politikai 
czéljuk nincs, sőt szorosan vett társadalmi czélok 
elérése sem f oglaltatik munkaprogrammjukban. Az 
uniónak tagja lehet, sót sürgés szükség által kény-
szerítve tagjává is lesz mindeu szakmabeli munkás, 
bármely politikai párthoz tartozik, illetve bármely 
vallású vagy nemzetiségű. Az uniók szakmák Bzerint 
alakulnak és működésűk köre vagy csak egy gyárra, 
vagy ahol több hasonnemü gyár van, a gyárvárosra 
terjed ki. De *z azonos szakmához tartozó munkások 
uniói szerves összeköttetésben állanak egymással : 
van központi kormányzatuk, de ez C3ak a szakma 
általános érdekeit szolgálja, mig a helyi érdekek ki-
zárólag az illető helyi unió hatáskörébe ta.tozuak. 

Az uniók főleg a munkaidő és munkabér kérdé-
sével foglalkoznak és ezek tekintetében a munkások 
követelményeit igen egyszerű módon valósítják meg. 
Minden szakmabeli munkás tagja lévén az unióuak, 
munkát csak ott vállalhat, ahol a munkabérre nézve 
az unió által megszabbott követelményeknek a gyár 
eleget tett. Az unió követelményének ellenszegülő 
gyár tehát egyszerűen nem kap szakmunkást, mert 
az unió határozata folytán a munkában levők U ki-
lépnek, ujak pedig nem jelentkeznek. Ha valamely 



az állami terhek viselésében s ka végül a két 
jobb termés után nem áll be a harmadik is : 
akkor még a kölcsönből-élés képessége is kime-
rül s egyfelől rakásra gyül a pauperizmus, más-
felől a tőke hozzá lát a saját maga felfalásához. 
Valóban itt a tizenkettedik óra, hogy valami 
történjék, de mennél mélyebb a segítség szük-
ségérzete, annál radikálisabbnak kell lennie ma-
gának a segítségnek. Langyos háziszerek fel nem 
rázzák többé az elalélt bizalmat és a vállalko-
zás bátorságát, ott már csak a mindenképpen 
való létesítése a gazdasági önállóságnak képzel-
hető hatalmas és hatékony narkotikumnak. 

BELFÖLD. 
Budapest, február 17. 

A dolog természetében rejlik, hogy a krízis 
megoldása c*ak vontatottan halad elóre. A normá-
lis lefolyást mindenekelőtt akadályozza, hogy ma a 
magyar parlamentben nincs olyan párt, mely abszo-
lút többséggel rendelkezzék. így hát egyszerűen a 
közismert programmja alapján egyetlen pártot sem 
lehet megbízni a kormányzással. Több frakczió egye-
sülésére van szükség parlamenti többség alko'ása 
czéljából. Ez pedig csak uj, ad hoc megalkotott kor-
mányzati programm alapján lehetséges. Mindenek-
előtt is kons'atálni való, hogy frakcziók összevoná-
sára a mai adott belyzetben sokféle kombináczió 
lehetséges. így szó lehet a 67 es alap híveinek cso-
portosulásáról, az egész ellenzék szövetkezéséről 
kormányzati czélra, szó lehet a liberális elemek 
sorakozásáról és sok egyéb szempont szerint való 
alakulasról. Az kétségtelen, hogy minden párt sze-
retne részt venni az aktív kormányzatban, a mi 
meglehetős tülekedést eredményez, mely ha nem is 
látható nyiltan, de egy és más jelenségből észlelhető. 

* 

A kialakulást végre is az fogja eldönteni, hogy 
lehet-e többséget verbuválni egy olyan kormányzati 
programúinak, mely gazdasági téren is, katonai té-
ren is számol e kivihetőség és lehetőség feltételeivel. 
A belpolitikai téren mi sem akadályozza az átalakító 
reform-munkát. Ám gazdasági téren uemzetkfzi hely-
zetünk, katonai téren Ausztriához való, ma még fenn-
álló közjogi viszonylatunk a 67-es jogalap a radikális 
átalakítást lehetetlenné teszi. A függetlenségi párt 

obligóji a választókkal szemben kétségtelen mind e 
kérdésekben. Nekik tehát bajos az engedékenység. 
A korona viszont nem tekinthet el az Ö szempont-
jaitól, melyek végre is országos szempontok. A né-
met szerződés a közös vámterület alapján köttetett, 
a 67-es kiegyezést eltörülnünk ugyan lehetséges egy-
oldalulag is, ám uj közjogi rendezést Ausztriával — 
kölcsönös megálhpodásokról lévéu szó — csakis 
Ausztria hozzájárulásával hozhatunk létre. Mindez 
bonyodalmakhoz vezet, melyek végső eredményben 
az országot károsítanák. Bűnt követ hát el, aki azt 
mondja, hogy ebben a válságban a király és a nem-
zet állanak egymással szemben. Nem igaz. Itt a 
különböző nemzeti életerdekek összeegyeztetésétől 
van szó, mely nehéz munka és sok bölcseséget, híg 
gadtságot kíván. 

* 

Egy előkelő, objektív gondolkodású államférfiú 
szájából hallottuk a napokban a következő igen ta-
láló megjegyzést: 

— Nem akarom kicsinyelni Tisza  István gróf 
kvalitásait, melyek balsikere daczára is kétségbe-
vonhatatlanok. De a mai helyzetet különösen egy 
tényével tette ilyen vigasztalanná. Természetesen 
akarti ellenére, csak a viszonyok sajátságos alaku-
lása folytán. Ez a ténye az a vívmány, mely a hon-
védségnek tüzérséggel és müizakicsapatokkal való 
ellátását jelenti. Ha ezt a vívmányt most kapja az 
ellenzék, a katonai nehézségeket egyelőre leküzdöttük 
volna. Akkor pedig semmi üdvös hatása nem volt a 
a vívmánynak. Éa azt gondolom, ha egy államférfiu-
nak ilyen nagy adut van a kezében, avval ütést kell 
csinálnia. Tisza gróf avval az aduttal nem csinált 
ütést 1 . . . 

Politikai jegyzetek. 
Síékelyudvarhely, feb. 17. 

A szabadelvüpárt egészen átadja a hatalmat, 
a kormányzást azoknak, a kik győztek és alkot-
mányos értelemben az ország ügyeinek vezeté-
sére hivatottak. 

Ezt a felfogást világosan kifejezte a párt 
lakomáján Tisza István, a párt vezére. 

A lakomát valóságos politikai eseménynyé 
Tisza István gróf beszéde avatta. Azt a volt 
miniszterelnök személyes ellenségei is kénytele-
nek elismerni, hogy Tisza Istváu egyénisége soha 

sem ragyogott olyan tisztán, olyan államférfiúi 
nagyságban, a mikor meghajtotta lobogóját a 
győztes ellenfél előtt és nemcsak azt jelentette 
ki, hogy az ellenzéknek kell most már kormányra 
jutnia, hanem még lelkes védelmébe is vette az 
alattomos támadásokkal és k'csinylésekkel szem-
ben a közjogi ellenzéket vagyis a függetlenségi 
pártot. 

Ez a cselekedet azt bizonyítja, hogy a kor-
mányzása alatt tapasztaltak után Tisza István 
gróf is szive mélyéből, minden erejével hozzá 
akar járulni ahhoz, hogy politikai életünk meg-
tisztuljon. 

* 

Még semmi sincs : se jó, se rossz fordulat 
nem állott be. A király még senkit sem bízott 
meg az ország kormányzásával. Arról pedig ép-
pen szó sincsen, hogy a függetlenségi párt immár 
csorbittatlauul megvalósíthatja minden elvét. 

És ime maris öklöt ráznak a nemzetközi szoczi-
álistákés fenyegetőznek. Vasárnap a fővárosban 
tömeges gyűléseket tartottak és egyértelműen ki-
mondták, hogy minden munka megszűnik, ha a füg-
getlenségi párt hatalomra jutva, legeslegelőször 
mindenekelőtt egészen a nemzetközi szocziálisták 
szájaize szerint rögtön meg nem csinálja az álta-
lános titkos szavazati jogról szóló törvényt. 

Szükség esetén a fenyegetőzök a legmesz-
szebbmenő áldozatoktól sem riadnak vissza. 

Ezek közt a lelkes áldozatok között sze-
repel az a tervük is, hogy szétverik a képvise-
lőházat, feldúlják, összerombolják a törvényhozás 
palotáját. 

Lám, milyen szépen hangzik: Jogot a 
népnek ! 

Csak az a kár, hogy ők ekkor azt is hoz-
záértik : Jogfosztást a magyar nemzetnek ! 

* 

Vasárnap délelőtt fogadta a király Bécsben 
Kossuth Ferenczet. A király mély bölcsessége, 
atyai szeretete éj tántoríthatatlan alkotmányos 
érzülete nyilatkozik meg ebben a tényben I. 
Ferencz József megint ragyogó példáját adta az 
uralkodói kötelesség ideális felfogásának, a mikor 
mindent megtesz, hogy a korona és a nei 
közt az összhangot fenntartsa, az együttérzést 
ápolja és magyar népének a nyugodt és békés 
fejlődés feltételeit biztosítsa. Bizonyára históriai 
momentum volt az, a mikor a bécsi Burgban 
megjelent Kossuth Lajos fia, hogy meghallgassa 
a tapasztalatokban megőszült, a kötelességtel je-
sitésben kifogyhatatlan és a szivnemességben 
páratlan uralkodó bölcs szavait és elmondja a 
maga véleményét és óhajait. De csak egy pil-
lanatra, a letűnt múlt egy kései felvillanásának 
fényében hat meglepőn, csodaszerüen ez a moz-
zanat. Valójábau — s ez teszi legbecsesebbé — 
nem egyéb ez sem, mint a magyar király alkot-
mányos kötelességteljesitése, a parlamen'árizmus-
nak igaz értelmezése és gyakorlása. 

Lehet, hogy ez a találkozás adja meg a 
döntő lökést a kibontakozásra. Az is lehet, hogy 
a válság még egy ideig elhúzódik, de azt már 
ma is világosan látjuk, hogy nincs oly tényező 
az országban, a mely konfliktusok vagy csak 
bonyodalmak árán is meg akarná akadályozni 
a válság mielőbb való megoldását. Mindenki 
belátja, hogy az országnak nyugalomra, a ren-
dezett viszonyokra vau égető szüksége, hogy 
dolgozhasson és gyarapodhasson s mindönki be-
látja, hogy a hazafias kötelesség most első sor-
ban mérsékletet, türelmet és áldozatkészséget 
parancsol. 

* 

Nagyon érdekes, különös és jellemző volt 
a kedélyes bécsiek mohó kiváucsiaskodása Kos-
suth Ferencz személye iránt 

Elég magyar államférfiúi láthattak, láttak 
is a bécsiek 37 év alatt megjelenni a császári 
Burgban. Összes miniszterelnökeink és miniszte-
reink sűrűn feljárogattak Bécsbe és egyikükről 
sem híresztelte a népképzelet, hogy emberevők, 
nyereg alatt puhítják a hust és sör helyett ál-
lott kanczatejet isznak. 

Csodálatos azonban, hogy Kossuth Ferencz-
ről és a függetlenségi pártról azt hitték, egész 
most vasárnapig, hogy azok gyolcs ingben, ga-
tyában, sarkantyús czizmában, karikás ostorral 

munkás az unió tiltó határozata ellenére munkában 
marad, vagy a bojkottált gyárba munkásul belép, 
ezt rögtön és örökre kizárják az unió tagjai sorá-
ból, más unióba sem veszik fel, az ilyen munkás 
aztán örökre el vau zárva a keresettől, mert amely 
gyár az unióból kizárt munkást fogad fel munkásul, 
az maga is rögtön bojkott alá kerül. Helyi sztrájkot 
ritkán, általános sztrájkot még ritkábban rendeznek 
az uniók, ezt a fegyvert inkább a bányamunkások 
alkalmazzák, ahol minden egyes napi munkaszünet 
a vállalatnak óriási kárt okoz, ellenben a gyárakkal 
szemben a munkából való kilépés és a gyár bojko-
tálása a sztrájknál sikeresebb eszköznek bizonyult. 
Roosevelt székfoglaló üzenete rokonszenvcsen nyilat-
kozik az uniókról és csak az esetben tartaná 
szükségesnek az uniók ellen irányuló bizonyos rend-
szabályokat, ha azok az ipari termelés lehanyatlását 
eredményező tulköveteléseket állitauának fal. Ettől 
azonban az uniók óvakodni fognak, mert eddigi 
sikereiket a bölcs mérsékletnek és a társad»lmi és 
állami rend felforgatásától való tartózkodásnak 
köszöohetik. E szempontból az uaiók csak akkor 
válhatnak veszélyesekké, ha azok vezetése szocziálista 
vagy éppen anarkikus elemek kezeibe kerülne, ettől 
azonban egyelőre nem kell tartani. 

Lássuk most már röviden a munkásuniók által 
eddig elért vívmányokat. Ezek közt legfontosabb a 
napi munkaidőnek 9 órára való leszorítása és pedig 
az állami üzemekben is. Nálunk szokatlanul hang 
zik, hogy Amerika összes gyáraiba és egyéb ipar-
telepein este 6 órakor, illetve, mivel a gyári órák a 
sun-time (napidő) szerint igazodnak, már délután 
5Va órakor megszűnik a nappali munka. Ekkor a 
munkás kényelmesen megebédel és lefekvés előtt 
elég ideje van a szórakozásra, olvasgatásra vagy az 
estéli iskola látogatására is Rtggelö1/* órakor aztán 
teljesen kipihenten lép ismét munkába, melyet nap-
közben a lunch idején egy órai szünet szakit meg. 
Szombaton délben pedig a heti munka szűnik meg 
és a szünet hétfőn reggeli 61/? óráig tart; tehát a 
munkásnak minden héten l'/g napja van a pihenésre 

és szórakozásra, amihez még a törvényileg rendelt 
rendkivüli munkaszünetek járulnak, melyek az egyes 
államokban különbözők. A gyárak ugyan a rendes 
munkaidőn tul, sót vasárnap is üzemben tarthatók, 
de a munkások a munkára nem kényszeríthetők ; az 
erre önként vállalkozók hétköznap a rendkivüli 
munkáért a rendes munkabér másfélszeres, vasárnap 
félszeres összegét kapják. 

Áttérve a munkabér tekintetében elért vívmá-
nyokra a következőket említem fel: A nők napi 
munkabére 1 dollártól 1% dollárig (4.92— 7 38 k), 
a férfiaké, ha a munka nem igényel kiválóbb szak-
ismereteket, iVa dollártól 3 dollárig (7.38-14.76 k ) 
terjed. Kivá'óbb szakismereteket igénylő munkások, 
valamint foreman-ok (munkavezetők) napi 5—8 dol-
lárt is megkeresnek s rendszerint a szokottnál na-
gyobb a napikeresetük \ darabszámra dolgozó mun-
kásoknak is. Erre a kivándorlás csökkentése érdeké-
ben íródott czikkek azt szokták mondani, hogy igen 
ám, de Amerikában egy dollár csak az otthoni egy 
forint fizetőképességével ér fel. Ez nem beszéd, mert 
ott, abol egy poud (majdnem félkiló) marha- vagy 
disznóhús ára 8 cent (38 fillér) és ugyanily arány-
ban viszonyulnak az egyéb közönséges élelmi czik-
kek árai is a hazai árakhoz, ott nem lehet mondani, 
hogy egy dollárért csak annyit lehet vásárolni, mint 
2 koronáért otthon. Igaz, hogy a finomabb ruházati 
és luxus-czikkek jóval drágábbak, mint Magyaror-
szágon, de ezek megszerzésére a munkás nincs utalva, 
s a bárom dollárért vásárolt erős czipő félévig is 
eltart. Egy magános munkás egy havi ellátása, la-
kást, fűtést, élelmezést egybeszámítva, nem kerül 
többe 15-18 dollárnál, akiből látható, hogy ha a 
munkás nem iszákos, még a minimális munkabér 
mellett is meglehetős összeget takaríthat meg kere-
setéből s tényleg szép számmal vannak kivándorol-
tak, akik 8—10 évi gyári munkában megtakarított 
szerzeményükből házat, farmot szereztek, vagy korcs-
mát, mészárszéket, boltot nyitottak. <«• F . 



telő és teljesen megbízhatatlan. Ezeken a bajokon 
pedig csakis az állami telepítés, helyes irányban való 
fejlesztésével lehet segíteni és pedig ugy, a hogy 
Bedő Albert dr. volt orsz. képv. azt a földmivelésügyi 
tárcza költségvetésének 1898. évi tárgyalása alkal-
mával kifejtette, t. i. egy kisbirtokos földmives mun-
kásosztálynak kiterjedtebb mértékben való megálla-
pítása és megtelepítése által. A lehető leghosszabb 
törlesztési idő mellett 2—4 hóinál nem nagyobb 
szántóföldet és nem mint az eddig létesített telepí-
téseknél, nagyob, tehát szintén idegen munkaerőre 
szoruló, kisbirtokosok képzésére alakult telepítést 
értünk, melyből — t. i. a 2—4 holdból — a saját 
és egy két darab állat napi élelmére szükséges gabo-
nát és egyéb növényt termelhet, de a melynek bir-
toka mellett életfentartása érdekében még idegen 
mezei munka elvállalására is kénytelen az illető tele-
pitvényes. A telepítés pedig ezintén nem, mint eddig, 
az országnak csak bizonyos vidékeire kell alkalmazni, 
hanem a lehető legközelebb azokhoz a községekhez, 
a hol az illetők eddig laktak, mert itt ismerik a 
viszonyokat, nem érzik magukat idegeneknek saját 
hazájukban, szivesebben is telepednek meg és jobban 
is ragaszkodnak a földhöz, melyet gyermekkoruk 
óta éreztek talpuk alatt és szomszédos birtokosnak 
is könnyebb az ilyen telepitvényesekből kikerülő 
munkásanyaggal boldogulni, mert nem idegenből szár-
mazott, hanem a helybeli viszonyokkal jártas és az 
itteni szokásokat ismerő egyénekkel van dolga. 

Most lehetetlen rendszeres gazdaságot fo'.y-
tatni, kénytelen tönkremenni a középbirtokos-osztály, 
akárhogy is meghúzza magát, akármilyen ügyes és 
sorsedzett is, mert minden oldalról rázudulnak a 
terhek és támadnak leküzdhetetlenül akadályok; 
nem védi pedig sem a majorátus, sem egyéb czél-
szerü intézmény a tönkremenés ellen, csak a maga 
erejére van utalva és egész férfi legyen az, a ki 
ennyi ellenséges akadálylyal meg tud küzdeni. 

Pedig hazánkra nézve a kőzépbirtokos-osztály 
fentartása legalább is épp oly fontos, mint a kisbir-
tokos-, vagy akarmelyik egyéb osztályé; ezért aján-
lom őt a kormány jóindulatába; ha már nem is 
kivánja beczézni, de legalább ne tekintse ujabb és 
ujabb megadóztatásokra alkalmas médiumnak. 

Képviselő. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székely udvarhely, febr. 19. 

Bán ily F a r k a s báró uiegliall. 
Már hirt adtunk a szomorú esetről: Bán fi y Farkas báró 

elhunyt Még fülemben cseng a szatirikus, fürge kicsi ember 
mondása, amint fehér asztal mellett idézte: 

— Az élet a leggonoszabb betegség és csak a halál 
gyógyíthatja meg 

Ez egyetlen mondása elárulja Bátffy Farkas egész 
egyéniségét Sok szeretet, sok jóság semmisült meg az ö halálá-
val. Nem viselt közhivatalt, azonban a társadalmi élet tökéle-
tesítésén munkált egész életén keresztül. A köznek élt, de 
nem mindennapi értelemben A czimeket lenézte, a nagyképűsé-
get gúnyolta, a kitaposott öBvéayt kerülte; nem szeretett sem 
a fórum hulladékaival táplálkozni. Nézett a saját szemével és 
járt a maga lábán. 

A föur igazi vérbeli bohém ember volt. Amikor ott ült 
közöttünk a fehér asztal mellett, lekötött eszének élénkségével, 
nyelvének szép szineivel. Éles szeme meglátta, hogy társadal-
munkban az elhelyezkedési rétfgek irány és kapcsolat nélküliek. 
Czélul tűzte ki feloldani, tehetséghez mérten és abban a kör-
ben melj ben élt, a rétegek közi&lait, de nem a választóvíznek 
maró savával, hanem a finom és előkelő stilü társasélelnek 
delejes fluidumával. 

Ismételten felkereste városunkat, s kedves lekötelező 
modórával rövid idő alatt igen Bok barátot szerzett magának. 
Gyorsan és sokat élt, kitudta használni az élet minden perczét 
a maga számára, s talán ez volt az inditó oka, hogy az alig 
49 évts embernek már ime, nekrologját irjuk. 

Reumája még az ősszel délvidékre kény szeri tette 
ahonnan a mult héten neje és nővére br. Wesselényi Miklósné 
kíséretében Budapestre ment, hol egy pár napra rá, február 
9-ikén, elhunyt. 

A kerepesi temetőben levő halottás házban helyezték a 
nemes szivü báró tetemét ravatalra és itt folyt le a temetési 
szertartás is, melyen résztvettek báró liánt fy Farkasné, az 
elhunyt özvegye; Szabó Gábor mostoha fia és eDnek neje 
T ö r ö k Piroska, báró Bánffy Dezső, báró Bánffy Ernő 
gróf Bán ff y György főpohárnok, gróf B e r c h t h o l d Mik-
lós, báró Wesselényi Miklósné, gróf B e r t c h t o l d 
Richárdné, gróf C z i r á k i Jánosné, özv. gróf A 1 m á s s y 
Kálmánné, gróf Almás s y Imréné, mint legközelebbi rokonok 
és Szabó Albert közjegyző, mint jóbarát. 

Innen a halottat Válasz útra, a család ősi kastélyába 
vitték, hol báró Bánffy A1 bert házánál tették ravatalra a 
gyászpompával diszitett terembe, a koszorúkkal elhalmozott 
koporsót, a melyben az oly sokak által szeretett nemes szivü 
báró alussza örök álmát. Ide is elhozta a rokonérzés és a 
szeretet örök bucsu vételre a barátokat, a rokonokat, a kik-
nek sorában ott volUk: báró We.sselényi Miklós, báró 
Wesselényi Ferencz, Zeyk Albert és Samu, Zeyk 
Dáuielné, báró Jósika Lajosné és még számosan 

A református szertartással végbement temetésen egyet-
len szem sem volt, a mely őszinte tájdalomtól ne könnyezett 
volna a veszteség fölött. Azt a jó fiút, azt a kedves, őszinte, 
vidám kedélyű és érző szivü embert, báró Bánffy Farkast 
mindenki megkönnyezte. 

Azután levitték ót is oda, abba a családi sírboltba, a 
hol a Bánffy-nemzetség annyi jelese piheni örök álmát. Oda, a 
hol már nem fáj semmi, s a hol édes lehet a pihenése annak, 
a kinek annyi szeretettel őrzik emlékét, mint a B á n f f y 
Farkas báróét. 

Városi közgyűlés- Székelyudvarhely város kép 
viselőtestülete, csütörtökön délután Demeter  Dénes 
h polgármester elnökletemellett rendkivi.'i közgyűlést 
tartott. Napirend előtt Györfy  Titusz a közvágóhíd 
egyik melléképülete fedelének ügyében — mely 
közelebbről leégett — tett kérdést a polgármesterhez. 
Azon választ, mely szerint az okozott károkat a 
biztosító társulat házilag fogja kijavíttatni — tudomá-
sul vették. A közkórházzal szemben fekvő terület 
eladása ügyében megtartott árverést tudomásul vet-
ték és utasították a tanácsot, hogy az illetőkkel 
megkötendő szerződést jóváhagyás végett terjesze a 
közgyűlés elé. H.-Szt.-Márton község vásártartási 
ügyében tett kérésére ugy határozták, hogy azt 
nem tartják megadhatónak. Vánky Kálmán azon 
kérését, mely szerint a váro3Í mérnöki állást ő vele 
töltsék be, nem teljesítették. Az állást most egyelőre 
betöltetlenül hagyják. Szakáts Zoltán polgármester-
nek kérése folytán márczius 3-ig ujabb szabadság-
időt adtak. A Tűzoltó-egylet költségvetését 3682 k. 
bevétellel s ugyanannyi kiadással elfogadták. A be-
terjesztett költségvetésből, annak késedelmes be-
nyújtásáért, 1400 koronát kellett törülni. A városi 
hivatal szulgák és rendőrök kéréaére 10°/0 drágasági 
pótlékot szavazott meg a közgyűlés. 

Eljegyzések. Ifjabb Ugrón  Gábor dr., Maros-
Torda vármegye szolgr rája, Ugrón  Gábor ország-
gyűlési képviselő fia, eljegyezte Szalay Lilit, Szalay 
Imre nemzeti muzeumi igazgató és néhai neje Trefort 
Mária leányát, néhai Trefort  Ágoston kultuszminisz-
ter unokáját. A kézfogót vasárnap tartották meg 
családi körben a menyasszony atyja házánál. 

Szemlér Ferencz, a székelyudvarhelyi róm. kath. 
főgimn. tanára, eljegyezte Lendvay Mária polg. áll. 
leányiskolái tanítónőt. 

A hadsereg és a magyar nyelv. Mint fővárosi 
levelezőnk irja, a magyar királyi honvédelmi 
minisztérium a magyar nyelv használata tárgyában 
rendeletet bocsátott ki, amely az írásbeli szolgálat 
körül jelentékeny változtatásokat tesz. A rendelet 
főbb pontjai a következők : Kimondja, hogy a magyar 
honvédelmi minisztérium magyar nyelven tartozik 
levelezni a cs. és kir. közős hadügyminisztériummal, 
annak segédhivatalaival, a vezérkari főnökséggel és 
a közös hadsereg ama parancsnokságaival, amelyek-
kel eddigelé németül érintkezett. Kivételt tesz ez 
alól olyan esetekben, midőn a lefordítás időveszteség-
gel jár, vagy a tárgy felette kényes és félő, hogy a 
fordítás nem lesz elég szabatos. Ezeket a kivételes 
eseteket a minisztérium osztályfőnökei állapítják 
meg. A rendelet kimondja azt, hogy a közös hadügy-
miniszternek 1904. évi augusztus hónap 22-én kelt 
s a magyar polgári hatóságokkal és magánfelekkel 
való magyar nyelvű levelezésről szóló rendelete, 
valamint az 1904. évi deczember hónap 7-iki 
rendelet is, amely a katonai kerületi parancsnok-
ságokkal való írásos érintkezésről intézkedik, ki-
terjesztetik a magyar királyi honvédelmi minisz-
tériumra is. Az osztrák Landwehr-minisztériummal a 
levelezés nyelve továbbra is a német marad. Az 
indokolás szerint a magyar honvédelmi minisztérium 
nem katonai, hanem polgári hatóság a magyar tör-
vény értelmében. 

A székelyudvarhelyi Tanári kör e hó 11-én 
rendes köti ülést tartott, melyen a népiskolai tör-
vényjavaslatot tárgyalta. Molnár  Károly ismertette 
a mult ülésen a javaslatot és az Orsz. Bizottság ál-
láspontját s ekkor a bizottság javaslatának figyelembe 
vételét és pártolását ajánlotta. Ez utóbbi ülésen 
Ember János kir. tanfelügyelő a szaktanácskozáson 
elhaogzott vélemények és önálló tervezete alapján 
mint hozzászóló azon nézetének ad kifejezést, hogy 
a törvényjavaslatot általánosságban pártolja a kör 
és olyan kívánságokat fejezzen ki, melyeket nagyobb 
nehézség nélkül lehetne beilleszteni a javaslat kere-
tébe. Nézetét pontonkint előadva, a kör határozat-
képpen kimondotta, hogy Ember Jáno^ hozzászólá-
sának tartalmát magáévá teszi és ez alapon hatá-
rozati javaslatának írásban való benyújtására kérte 
fel, hogy azt, mint a kör határozatát az ország többi 
tanárkörének is megküldhesse tárgyalás, elfogadás 

és a központ utján illetékes helyre való juttatás 
czéljából. 

Római kath. temetkezési egylet. Végre tehát 
sok vajúdás után mégis valósággá vált. A Belügy-
minisztérium megerősítette a „székelyudvarhelyi róm. 
kath. jellegű első temetkezési  egylet"  alapszabályait 
és mult vasárnapi február 17-én a „barátok" is-
kolájában tartott közgyűlésen meg is alakult. E köz-
gyűlésen választotta meg tiszti karát. Felkérésre kor-
elnök lett Szabó Ferencz mészáros és korjegyző 
Csató Imre kereskedő. A korelnöki megnyitó után 
P. György  József szent ferencz rendi zárdafőnök, az 
1902. januárban tartott közgyűlésen megválasztott 
szerv, bizotts elnök tette meg jelentését a kiküldött 
bizottságnak 3 év alatt teljesített munkálkodásáról és 
örömmel jelentette be, hogy sok és kitartó munkál-
kodás után az egylet szabályai megerősítést nyertek. 
A jelentés örvendetes tudomásul vétele után korel-
nök felkérte a nagyszámmal egybegyűlt egyleti tago-
kat a tisztikar megválasztására. Erre minden jelölés 
nélkül, lelkesedéssel P. György  József zárdafőnököt 
kiáltották ki elnökké, ki elfoglalva az elnöki széket, 
megköszönte a megnyilatkozó bizalmat és egyszets-
mint ígérte, hogy a mint semmi sem akadályozhatta 
fent az egylet létrehozásának nehéz munkájában, ép 
ugy nem fogja semmi meggátolni, hogy fokozott erő-
vel ne törekedjen annak megerősítésére és fenntar-
tására. Köszönetet mond Barcsay Károly és Szorger 
Ferencznek, kik az „egylet" létrehozásában vele 
egy itt fáradoztok. Ezután a többi tisztviselőket 
választották meg és lettek: Csató Imre jegyző, 
Szorger  Ferencz pénztáros, Gábor Márton számvivő, 
Barcsay Károly, Bálint György, Ferenczy  István, 
Fischer  Ferencz, Persián János és Szabó Ferencz 
rendes igazgató tanácsi tagok, ifj. Bodrogi  György, 
Szabados Ferencz és Zimny Ferencz póttagok, végre 
Demeter  Ákos és Szentpétery  Gergely felügyelő bi-
zottsági tagok. A választás után P. György József 
elnök most már tiszt társai nevében is ígéri, hogy 
a bizalomnak törekszenek megfelelni és az egyletért 
önzetlenül működni. Ezzel a közgyűlés lelkes han-
gulatban, eltelve az egylet biztonságának reményé-
vel feloszlott. Tehát sikerült ez a humánus intéz-
mény létrehozása. És ezt ne kicsinyelje senki, m<jrt 
ez a kis hegyi patak sok elfáradt utasnak lesz üdi-
tésére s lesz ott, ahol az emberek leginkább szok-
tak segítség után kapkodni, a halál perczében. Nem 
kicsiny dolog egy szegény löldmives vagy polgár 
embernek, mikor 2 korona befizetett díj ellenében 
100 koronát kap vissza s még a halálesetenkint be-
fizetett 40—40 filléreket is visszakapja. Vagy talán 
az még hivatalnok embernek is nem volna jó? Hisz 
azok a 40 fillérek, mit igy lassankint meg sem 
érezve befizetnek, 120—140 koronáig felmehetnek 
és igy összesen 220—240 korona oly összeg áll te-
metésre készen, mit a szabályok értelmében senki 
sem foglalhat le. Ne kicsinyeljük tehát le és ne hú-
zódozzunk tőle, mert az buktatott meg sok üdvös 
intézményt, hogy lekicsinyeltük az ily dolgokat és 
nem akartuk egymást megérteni. A helyett mindenki 
tegye meg kötelességét az egylet érdekében s ezreknek 
hálája és msgunk biztosítása lesz jövő hasznunk, (f) 

A Zálogkölcsön intézet és betéti-pénztár 1904. 
évi mérlegét a napokban adta közre. E szeriut az 
intézet mult évi forgalma 2 millió 818 ezer 691 
kor. 78 fillért tesz ki. Az intézet alap'őkéje 60 ezer 
kor, tartalékalapja 114 ezer 450 korona, nyugdij-
alapja 5450 kor. 20 fillér. A betétek összege a mult 
évben 421 ezer 533 korona 27 fillért tett ki. A le-
számítolt váltók értéke 418 ezer 724 kor. 56 fillér. 
Tiszta nyeresége 14 ezer 795 kor. 89 fillér, melyből 
osztalékra 8400 koronát, jótékoDyczélra 200 koronát, 
jutalékra 3710 koronát adnak, mig a tartalékalap-
hoz 1200 koronát irnak s a folyó év nyereség 
számlájára 1285 koronát visznek át. Váltókamatok-
ból 35909 kor. 58 fillér, zálogkamatokból 5023 kor. 
27 fill. volt a nyereség. A társaság közgyűlését f. 
hó 26-i kán délelőtt 10 órakor tartja meg az intézet 
helyiségében, amikor a rendes tárgysorozaton kivül 
egy igazgatósági tagot is választanak. 

Az ipari munkások szabad lyceumán a mult 
vasárnap délután a Hymnus lelkes eléneklése után 
Ember János kir. tanfelügyelő tartott mindvégig 
élénk figyelemmel kisért előadást az iparos ifjúság 
neveléséről.  Az önálló vámterület eszméjéből indulva 
ki, az ipiros ifjúságnak az önállóságra való nevelé-
sét hangoztatja. Tudjon a jövendőbeli iparos önállóan 
gondolkozni, tervezni, egészséges alapon reális szá-
mítással üzletet alapítani, vezetni és feuntartani. 
Mindazon eszközöket, melyek a helyes irányú neve-
lés oktatással az ifjúságnak nyújthatók, hogy igaz 
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és fokossal járó csikósok, szegény legények, 
egyenes leszármazottjai Rózsa Sándo-éknak, 
Sobri Jóskáékuak. 

Nagy vala pedig az Ó álmélkodásuk, midőn 
Kossuth Ferencz mint európai, müveit előkelő 
úriember jelent meg előttük. 

Egy jámbor bécsi nyárspolgár meg is csó-
válta a fejét és hitetlen Tamás módjára mon-
dogatta : 

— Bizonyosan álruhában jött . . . Olvas-
tam és már ilyen históriát . . . alföldi magya-
rokról. 

* 

Udvarhelymegyé főjegyzői széke megürült. 
A törvényhatósági bizottság tagjait, de magát 
a nagy közönséget elfogta az a láz, ami a nagy 
dolgok előtt szokott jelentkezni, s ma már talán 
egyébről s m esik szó, mint éppen arról a vá-
lasztásról, amely előreláthatólag ilyen alakjában, 
ez alkalommal utoljára szerepel, s a nagy re-
form, a régen óhajtott államosítás által, a mely 
már csak évek kérdése, megszűnik örökre. Azok-
nak, akik a vármegyei választások harczát kény-
teleuek átszenvedni, testét-lelkét elállotta a csömör. 
Mert ugy van az, hogy aki nem tartozik a 
vármegyei klikkekbe, valameunyi hevessen óhajtja 
az államosítást, habár a vátmegye kenyerét is 
eszi. Ha ugyan van még a vármegyének kenyere, 
mert hiszen ezt is az államtól kapja. 0 csak 
megkeseríti, mielőtt kiosztaná. 

A vármegyei rendszert sokkal hosszabb 
ideig tartogatták annak barátai, mint lehetett 
volna, s bizony lioszabb ideig élt, mint ereje 
kifutotta, szép csendesen veszíti el már minden 
tiszteletreméltóságát. Sajnos, hogy e vármegyé-
ben is jelen alkalommal szomorúan vagyunk 
kénytelenek kostatálni, hogy mennyire hálátlan 
dolog a vármegye érdikeit buzgón, odaadóau 
szolgálni, mivel ha választásra keiül a sor, a 
jelszó még is csak az : ki bírja, marja. Hiába 
hivatkozunk a multakra. A mult tiszteletreméltó, 
de a jelen nem az. Saturnust megették a maga 
gyermekei. 

Ez a ki bírja, marja jelszó az, a mi egyál-
talán nem lehet .czélravezető éppen egy olyan 
hivatalban, melynek tagjai kell, hogy leliukább 
kiérdemeljék a nép szeretetét. 

A tisztviselő választás érdekében H o 11 a k i 
főispán szerdán délelőttre bizalmos jellegű érte-
kezletet hívott egybe, hogy a megürült és an-
nak bötöltésével megüresedő állások mikénti 
betöltése felöl egy közvélemény alakuljon ki. 

A főjegyzői állásra a dolgok természetéből 
kifolyólag Ádám Albert I-ső aljegyző tb. fő-
jegyző tart joggal igényt, mig ez állás elnye-
rése végett ifj Ugrón Gábor dr. marostorda-
megyei szolgabíró is akczióba lépett. Mi nem 
vonjuk kétségbe Ugrón tehetségét, amely öt az 
ilyen első állásra minden irányban megfelelőnek 
biztosítja, azonban a közigazgatás az a hivatal, 
amelynek szolgálatába ba egyszer egy tiszviselő 
beszegődött, tőle kell várja becsületes munkájá-
nak elismerését, előbbiejutá^át, ami bizony csak 
vagy halálesettel következhetik be, vagy pediglen, 
isten mentsen, elcsapás esetén. Dr. Ugrón Gá-
bornál méltányoljuk azt a törekvést, melylyel 
szülővármegyéjébe akar visszajönni, s jövetelé-
nek kétségtelen örvendeni is fogunk, azonban a 
megszerzett jogokat respektálni kell. Itt az elő-
rejutásra egy egész tisztviselőkar várt, s hogy 
most előttük az ajtót csak rövidesen becsapják 
nem volna sem méltányos, sem igazságos 

A bizalmos értekezlet is, mint kerülő uton ér-
tesülünk ilyen értelemben foglaltállást, ezt jól tette, 
rendjén tette. A főjegyzői állásra Ádám Albert 
I-ső aljegyzőt kandidálta, mig az igy megüresedő ál-
lás elnyerésénél Dr. K e i t h Ferencz és Szabó 
Gábor aljegyzők közt szabad kezet engedett, 
úgyszintén az igy megürülő másodosztályú al-
jegyzői állásnál is" Ez utóbbira Dr. P é c s y Jenő, 
Seb esi János és Dollny Róbert pályáztak, 
azonban mint értesítenek Dr. Pécsy vissza-
lépett. 

A korteskedés széles mederben folyik, s 
az áprilisi közgyűlésig előreláthatólag nagy hul-
lámokat fog vetni, azonban, hisszük, hogy a 
törvényhatóság bölcsessége meg fogja találni a 
kérdés megoldásának azt a módját, mely vissza-
vonást egy irányban sem szül. 

Akármilyen kedvező lett légyen is az a 
benyomás, a melyet, a király Kossuth Ferencz-
ről kapott, akármilyen optimizmussal tekinti a 
függetlenségi párt a királyi audenczia eredmé-
nyét, annyi bizonyos, hogy mintegy holt ponton 
vagyunk ma is és senki sem tudja, mit hoz a 
jövő. 

Mozgalmat ebben az időben az országgyű-
lés megoyitásának kérdése kelt, bár ez is eliu-
tézést nyert. A ház ma, 17-én összeül és meg 
is alakul, a megnyitás ünnepies aktusát azonban, 
a mely a trónbeszéd megtartásával van egybe-
kötve, elnapoltatja mindaddigra, a mig az uj 
kormány megalakul, mely azután a trónbe«zé-
det, mint programmját ellenjegyzi. A képviselő-
ház mai első ülésén tehát, a melyen a képvise-
lők a házszabályok első szakaszának rendelke-
zése szerint összegyűlnek, egy királyi kéziratot 
olvasnak fel, a melylyel a felség az országgyű-
lés meguyitását, a házszabályok második szaka-
sza szerint ünnepies megnyitását, bizonytalan 
időre elnapolja. 

* 

Hej változnak az idők ! Ki gondolta volna, 
hogy még azt is megérjük, hogy a független-
ségi párt a szabadelvű párttal szemben hivata-
losan szocziálistát fog támogatni. 

A szocziálisták — a kik nemzeti érzést, 
magyar hazát, magyar zászlót, magyar hazafi-
ságot nem ismernek, hosszú éveken át soha sem 
a kormánypártnak voltak ádázabb ellenfelei, ha-
nem ösztönszerűen, a hol és a mikor csak te-
hették, mindig a függetlenségi párt útjába vetet-
tek sánezot. 

Az utczát, a népet nemcsak elszedték a 
48-asoktól, hanem egyszer szembe is állították 
velük. 

És íme, mostan két szocziálista képviselőt 
segített be a házba a függetlenségi párt. 

A politikai erkölcsök egészen uj tétele 
most már, hogy a ki téged kővel dob meg, dobi 
vissza kenyérrel . . . 

A középbirtokos sorsa. 
Siékelvudvarhely, feb. 17. 

A ki csak némileg is érdeklődik falusi népünk 
iránt, annak be kell látnia, hogy e nép sorsa ép-
penséggel nem rózsás és hogy főleg a kisbirtokos 
helyzete napról-napra válságosabbra fordul. De arról 
is meg fog győződni, hogy ennél semmivel sem jóbb, 
tőt talán még rosszabb a középbirtokos osztály hely 
zete, mert nemcsak hogy ezt sújtják leginkább a 
különféle terhek, de ez nem is képes helyzetén 
aránylag oly gyorsan segíteni, mint a kisbirtokot, a 
kinek úgyszólván semmi, vagy csak igen csekély 
regie-je van gazdasági üzemében, a ki családjában 
leli meg többnyire a szükséges munkaerőt; a ki ez 
zel együtt szükség esetén napszám által keresi meg 
időről-időre a legszükségesebbet, s a kinek egész 
társadalmi állása nem támaszt távolról sem annyi 
igényt, mint a középbirtokosé. Ettől mindenki min-
denkor csak követel és csak igeu ritkán nyi'ik al-
kalma arra, hogy a követelésekkel szemben kellő 
keresete, mintegy rekompenzácziója is akadjon. Tár-
sadalmi állásánál fogva pedig nem fordulhat oly ke-
reseti forrásokhoz, mint a kisbirtokos, mert éppen 
állása rója reá a legnagyobb terheket, mint a minők 
például a gyermekek neveltetése, a közügyek elő 
mozdításánál tőle követelt közreműködés stb.; mig 
mindettől csaknem teljesen távol áll a kisbirtokos, 
a kinek gyermekei neveltetése nem csak hogy nem 
okoz költséget, de még olcsó munkaerőnek is hasz-
nálja azokat már zsenge koruktól kezdve. 

Agrikultur ország vagyunk, ná'unk minden a 
mezőgazdasággal van összefüggésben, az egész ország 
érzi a jó vagy roBsz termés hatását, ennélfogva bát-
ran azt képzelhetné az ember, hogy hazánk lakos-
ságának az az osztálya, mely mezőgazdasággal fog-
lalkozik, melynek jó vagy rossz sorsától függ az 
egész ország hogyléte, dédelgetett kedvencze a kor-
mányoknak, ő képezvén hazánk éltető erejét. De a 
tapasztalat nagyon is az ellenkezőről tesz tanúságot, 
mert mindannak daczára, a mit fentebb említettünk 
és daczára annak, hogy a mezőgazdaság az aránylag 
legkevésbé jövedelmet hajtó foglalkozás, mégis őt 
sújtják leginkább a közterhek, melyek, minden túl-
zás nélkül mondhatjuk, szinte már elviselhetetlenekké 
válnak. Mig egy kereskedő, nagyiparos, bankár vagy 

tőkepénzes jövedelméhez képest, melyet könnyen el 
is titkolhat, aránylag csekély adót fizet, a földbirto-
kos vagy egyáltalán a gazda jövedelménél nincs 
semmi, a mit el lehetne titkolni, olyan lévén ez, 
mint a nyitott könyv, de aztán reá is rónak annyi 
adót, hogy körülbelül már csan annak előteremtésére 
dolgozik számos gazda. Mig a gazdának nagy tőkére 
van szüksége, hogy egyáltalán valami jövedelemre 
tegyen szert, mert tőkéjét nem forgathatja annyiszor, 
a kereskedő, a nagyiparos vagy bankár aránylpg 
sokkal kisebb tőkével dolgozván, ennek gyakori for 
gatása által mégis sokkal nagyobb kamatot, azaz 
jövedelmet képes előteremteni, de ez uton sokkal 
kisebb adót fizet, mint a gazda, a földbirtokos. Ezt 
hiába tagadják az illető körök, ezek megdönthetetlen 
tények ! 

Folyton â t halljuk, hogy az ipar és kereske-
delem szoros összefüggésben van a mezőgazdisággal, 
hogy a kettő csak akkor lendülhet fel, ha az utóbbi 
is virágzik. Ez tény, de akkor kár a mezőgazdasá-
got annyira megterhelni és csak amazokat pártolni. 
Minduntalan tapasztaljuk, hogy az állam szubvenczio-
nálja ezt vagy amazt az ipari vállalatot, de azt 
még senki sem hallotta, hogy a mezőgazdaság iránt 
is mutatkozott volna ennyi jóakarat. Nagyon is hang-
zatos frázis manapság, hogy önálló ipar és kereske-
delem nélkül nem boldogul ez az ország; teremtsünk 
mindenek előtt jómódú, független gazdaosztályt, s 
akkor meg lesz magától is, minden erőlködés nélkül, 
az önálló ipar és kereskedelem; jobb konjunktúrá-
kat a mezőgazdaságnak, ezzel együtt jár az ország 
vagyonosodása és iparának, kereskedelmének fellen-
dülése, éppen mert mindhárman szoros összefüggés-
ben vannak egymással. 

A kis- és közbirtokos-osztály hitele olcsóbbá 
tételének kérdését már számtalanszór megpeaditették, 
a nélkül, hogy eredményre jutottak volna, pedig 
már óriási léptekkel közeledik e kérdésnél a végső 
határidő, ha még idejében segíteni akarunk, a hogy 
Horánszky Lajos helyesen meg is emiitette; épp ily 
szükséges az igazságtalan megadóztatás megszünte-
tése miatt a kataszter teljes revidiálása, de legelvi-
selhetetlenebbek a községi adók, végletekig menő 
czafrangjaikkal, a pótadókkal. Ezek mintegy varázs-
ütésre emelkednek mától-holnapra oly ijesztő gyorsa-
sággal és oly mértékben, hogy itt okvetlenül szükség 
van valami orvoslásra, mert ezek a terhek sújtják 
leginkább a középbirtokost; egyik évben épül egy 
uj jegyzőlakás, pedig a régi is kibirt volna még egy-
két emberöltőt, a másik évben az iskolaépület válik 
képzeletben egyszerre csak szűkké a tanköteles gyer-
mekek befogadására és igy folytatódik ez évről-évre. 
A községi képviselőtestület vagy a községi tantestü-
let, melynek egyes tagjaira az ilyen építkezések leg-
feljebb 1—2 korona pótadóemelést jelentenek, meg-
szavaz mindennemű ujabb építkezést, mert enged az 
illető befolyásnak, nem érzi az építkezéssel járó 
többkiadást és örül annak, ha a községben néhány 
csinos, de költséges épület parádézik, a nélkül, hogy 
őt az terhelné. De mindennek az árát a községhez 
tartozó középbirtokos fi«eti, a ki csak egy szavazat 
tal birván a községi képviselőtestületben, itt termé-
szetesen leszavaztatik, de aztán ugyanis már magas 
adója arányában fizethet mint a köles; pótadója 
máról holnapra egy kis vagyonnal emelkedik, pedig 
gyakran semmi hasznát nem veszi az iskolának, mert 
cselédjeinek gyermekei a majorokból a községhez 
való nagy távolság miatt nem is az újonnan épült 
iskolába, hanem más közelebb fekvőbe járnak. De 
azért fizetnie kell, mert a törvényhatóság megsza-
vazta. 

No hát ez tarthatatlan állapot, az kétségtelen, 
mirt teljesen néhány magát erre kompetensnek kép-
zelő ember önkényétől függ, hogy évente milyen 
arányban emelkedik valamelyik középbirtokosnak a 
községi pótadója; igaz, hogy a nagybirtokost is éli 
ez a baleset, de ennek jövedelme semmi arányban 
sincs a középbirtokoséval. Eaeken a bajokon okvetlen 
segíteni kell, mert ezek az adók még jobban sújtják 
már igazságtalanságuknál fogva is a középbirtokost, 
mint a különben súlyos földadó. Számos birtok tete-
mesen vészit értékéből a községi terhek óriási vol-
tánál fogva; számtalan példát tudnék erre felsorolni. 

A középbirtoko3-osztály sorsán nagyot segítene, 
ha sikerülne a kivándorlást, ha nem is erőszakkal 
megszünteiai, — ehhez jogunk sincs — de legalább 
lehetőleg megapasztani, hogy ha már nem is o'csóbb, 
de legalább elegendő, jobb és megbízhatóbb munka-
erőhöz jusson, mert a mostani gazdasági munkás-
osztály jelentékeny része meg van mételyezve a min-
den rendet felforgatni vágyó elemektől s ezért köve-
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ás kereső ember lőhessen, rendelkezésére adandók. 
Helyteleníti a'on társa'dalmí közfelfogást, hogy aki 
semmiféle íródon az értelmi pályára nem tud feljutni, 
az olyan alakokat az ipari pályára szorítják, úgy-
szintén h kevé3 előképzettségű és a jó nevelés te-
kintetében is kifogás alá eső tanulók felvételét sem 
látja megfelelőnek. Egészséges és szép eszméket tar-
talmazó előadásáért Solymossy Endre mondott a 
hallgatóság nevében meleg köszönetet. Fz alka'om-
mil Csibi Márton szavalta igen ügyesen Nagy Fe-
r<ncznek „Inog a föld" cz. költeményét. A Szózat 
egyhangú eléneklése után szétoszlott a szépszámú 
hallgatótág. — Ma délután Hargita  Nándor szakiak 
igazgató fog előadást tantani. 

Vakmerő rablás. A város bünkrónikáinak száma 
oly esettel szaporodott, mely méltán kihívja a tár-
sadalmat. Vasárnap éjjel, hétfőre virradólag eddig 
ismeretlen tettesek lapunk nyomdájának Arpád-ut-
czai középső ab'akát betörve, a szomszéd szobában 
levő irodai helyiségbe hatoltak, s az itt lévő érté-
keket és készpénzt tartalmazó vasládát, moly vas-
lábak által a psdozatboz volt erősítve, feltépték s 
egyik Vár-u'czára nyíló ablakán át mindenestől el-
vitték. A rablás kivitele kétségtelen megállapítja, 
hogy azt a helyzettel és viszonyokkal te'jísen isme-
rős egyén, illetve egyének tették A kár több ezer 
koronára rug. Aki a tettesek uyomára vezet, igen 
szép jutalomban részesül. 

Kinevezés. A székelyadvarhelyi pénzügyigazgató-
ság Jakab Lajost a székelykereszturi adóhivatalhoz 
segélydíjas gyakornokká kinevezte. 

Állatkiállitás. Az udvarhelyvármegyei gazdasági 
egyesület folyó hó 28 ikán és márczius 1 én Székely-
kereszturott erdélyi magyar fijta szarvasmarha 
tenyészállatokból kiállítást és országos jellegű vá-
sárt rendez, melyen a legelső rendű tenyésztők szok-
ták tenyészállataikat kiállítani, a hol tehát ugy 
egyesek, mint községek, a legelőnyösebben szerezhe-
tik be tenyészállat szükségleteiket. Az összes ma-
gyaron zági kiállítók állatai díjazhatok. 

Nöegyleti fillér-estély. A Nőegylet 15 iki fillér-
estélyen, melyét Bod Etelka és Beceö Gyula rendez-
tek, nagyon sokau voltak és zajos jókedv fejlődött 
ki, mely éjfél utánig tartott. A műsorban szerepeltek 
Dorosné felolvasással, Gál Jenő, ki Szávay egy ked-
vse költeményét szavalta kiváló ügyességgel. A 
következő 22-iki fillért Daróczy nővérek rendezik. 
Műsor: Dózsa Sárika szaval, Baranyai Margit 
monológot ad elő, Nosz Gusztáv élőképeket rendez, 
melyben részt vesznek: Ambrus Ilonka, Bencze 
Erzsi, Finkér  Irén, Baranyai Margit, Ferenczy  Ráki, 
Gothárd  Juliska, Lányi Rózsika, Nosz Ilonka, Pál 
Ida, Roediger  Erzsi és Wirker  Ernő. 

A nőegylet márczius 4-iki dominó estélye igen 
kedves mulatságnak ígérkezik, Sokau kilátásba he-
lyezték, hogy dominóban fognak megjeleuui az esté-
lyen, melyen lesz jux-bazár, világposta és tombola is. 

Az inségügyi bizottság üléséből. Udvarhelyvár 
megye központi inségügyi bizottsága f. hó 16 án dél-
előtt a vármegyeház kistermében ülést tartott. Az 
ülésen jelen voltak: Damvkos Andor dr. alispán, al-
elcök, Demeter  Lőrincz dr., Gálffy  Kálmán, Szabady 
Tivadar főszo'gabirák, Sándor  Mózes kir. tan., Soó 
Gáspár, lllatky Miklós, Gotthárd  János, Nagy  Samu 
dr., Ádám Albert bizottsági tag ik és Pécsi Jenődr. 
főispáni titkár, mint jegyzőkönyvvezető. Főispán el-
nök távollétében és megbízásából Damokos alispán, 
alelnök megnyitotta az ülést, mire előterjesztettek a 
járási főszolgabíráknak, valamint Székelyudvarhely 
város polgármesterének a tavaszi vetőmag szükség-
letről szerkesztett kimutatásai, illetőleg jelentései. 
A bizottság tüzetes megfontolás' tárgyává tette min-
den egyes községnek vetőmag-szükségletét feltüntető 
jelentésűt, s felülbírálva, a szükséghez mérten mó-
dosítva megállápitotta, hogy a vármegye tavaszi 
vetőmag szükségletének fedezésére a földmivelésügyi 
kormány által engedélyezendő mennyiségből minden 
egyes folyamodó — tényleges szükségletéhez mérten 
— részo8Íttetni fog. 

Egyházi estély. A székelyudvarhelyi ov. ref. 
egyház 1905. febr. 19 én d. u. 5 órakor a kollégium 
tornac-arnokában egyházi estélyt tart, melyre a tisz-
telt közönség ez utón mrghivatik. Az estély érdekes 
tárgysorozata a következő: 1. A gyülekezet éneke: 
Te benned b.ztunk, XC. Z*olt. I. vers. 2. Eiuöki 
megnyitó. 3. Szaval Lányi Rózsika. 4. Felolvasás. 
Tartja Péter  Károly alsósófilvi ref. pap, egy-
házmegyei esperes. 5. Egyházi ének. Előadja a ref. 
kollégiumi éntekkar. 6. Szaval Kovács N. Pál VIII. 
o. t. 7. Elnöki zárszó. 8. A gyülekezet éneke : Áld 
meg Ur Isten a te n pedet. Belépés ingyenes, ke-
gyes adományok, vallásos iratok terjesztésére, kö-
szönettel fogadtatnak. A rendező  bizzttság. 

A Székelytakarék betevőinek figyelmébe. A 
csfdbejutott pénztár betevői pénzükből újra 10°/0 
osztalékot kapnak, s igy ezzel aztán a kiosztott ösz-
szeg 45°/0 ot fog kitenni. Az érdekeltek Dr. Válent-
sik Ferencz tömeggondnoknál jelentkezhetnek 

Álarczosbál. Karneval herczfg átvette az ural-
mat ; beleült trónusába és vig kedélylyel uralkodik 
mindaídig, amíg a söté'arczu Hamvazószereda kö-
nyörtelenül el nem üzi. Mintha a fiatalság megvál-
tozott volna : örvendezni, mulatozni akar folyton és 
keresve-keresi az alkalmat, hogy hosszú ideig pihen-
tetett lábait a zene vidám hangjai mellett kifárassza. 
Hja, mert nagy ám a Karú val herczeg hatalma, 
ő tartja kezében az ifjú sziveket s midón látja, hogy 
kettő a sok közül szerelemre gyuladt egymás iránt, 
gyorsan összefűzi őket a házasság, vagy legalább a 
jegyesség rózsalánczával, nehogy a nagy böjt a szent 
tüzet eloltsa. Kormányokat létesít és tör össze ez a 
hatalmas uralkodó Az uj férj feje fölött ott ékes-
kedik a kis czipő, a papucskormány szimbóluma és 
a régi házasember, hirtelen merész palotaforrada-
lommal megszünteti ezt a kormányt, a papucsot a 
lomtárba dobja és határozottan kijelenti b imuló élet-
párjának, hogy ezentúl én vagyok az ur a háznál; 
farsang van, mulatni akarok. Karneval herczeg ne-
vető arczczal nézi e jelenteket és hogy azon férjek-
nek is örömet okozzon, kik a rabigát nem tudták 
lerázni: álarczos estélyeket rendez. A férj sürgős 
hivatalos teendőket jelent be, — persze semmi dolga 
nincs — dommót ölt magára és elmegy a bálba. 
Egy csinos menyecske ötlik a szemébe. Melléje som 
fordál és ravasz fogással megszólítja: „Maga az 
Cziczus?' A szép menyecske megfordul, odahajlik a 
férj uram füléhez és e szókat sziszegi: „Tudtam, 
hogy ide fogsz jönni, vén semmiházi. Jöjj csak hazai" 
A feleség volt. Hanem az ilyen eset ritkán fordul 
elő. A kereskedő ifjúság álarczos bálján pl. nem ta-
pasztaltunk ilyesmit. Volt ugyan néhány maszk, a 
ki az álaicz levetése előtt távozott, hogy az ismeret-
lenség homályában maradhasson, de ezeknek esetleg 
más okuk is lehetett. 3")—40 maszk volt, de azok 
aztán i/lésesen voltak felöltözve és diszkrétül visel-
kedtek. Talán rgy kissé tulszerényen, szinte félén-
ken, ugy, hogy a hangulat nem induló mindjárt meg. 
Láttunk ott különféle nemzeteket: japánolat, czi-
gányokat, tótokat, albánokat, görögöket és oláhokat. 
Ott voltak az álarczosbálok elmaradhatatlan alakjai: 
a bolK'Czok, kártyavetőnők é8 dominók. Az állatvilág 
is képviselve volt egy tyúkkal, kakassal és egy 
disznóval. A virágok közül csak a napraforgót láttuk, 
melynek képviselője szép jelmezeért az első jutalmat 
nyerte meg. Meg kell .eralitenüuk a botanikust is, a 
ki szintén eredeti öltözékéért megkapta a férfiak 
első diját: egy üveg pezsgőt. A „Budapest"-szálloda 
nagy termét egészen megtöltötté a d;szes közönség, 
mely Sándorka ügyes zenekarának hangja mellett a 
reggeli órákig ropta a szebbnél szebb tánczökat. Az 
est tiszta jövedelme tekintélyes összeget tesz ki, 
melynek elszámolását a túlsó oldalon közli a rende-
zőség. A kifogástalan rendezésért, az elért erkölcsi 
és anyagi sikerért a fáradhatatlan rendezőséget, mely-
nek élén Bagó Gyula állott, illeti a teljes elismerés 

x A t. gazdaközönséghez! Mint tudomásunkra 
jutott Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magnagy-
kereskedése Budapesten, arról értesiti a gazdaközön-
séget, hogy a lanyha irányzat következtében, a ló-
heremagnak (stiriai lóherének) f. évi január 1-én 
megjelent főárjegyzékében rovatolt árát hatályon 
kivül helyezte. Az árak jelenleg a következők: 
4 számú prima primissima 95 kor., 4-a számú leg-
elsőrendü 93 korona, 4-b számú elsőrendő 92 korona 
50 kilóként. Ezen három minőség tisztaság és 
csiraképesség tekintetében a létező legkitűnőbb. 
Általánosan ismeretes, hogy a Mauthner czég olasz 
vagy amerikai lóheremagot nem forgalmiz és hogy 
az általa szállított lóheremagnak arankamentességét 
a m. kir. vetőmagvizsgáló állomás hivatalos ólom-
zára igazolja. Ezen árleszállítás nagy elismerést kelt 
a gazdaközönség körében, mert újból bebizonyult, 
hogy Mauthner a gazdák érdekét szem előtt tartja. 

A miniszter a Gazdasági egyesületnek. A föld-
mivelésügyi minisztérium 1600 koronát adományozott 
a Gazdasági egyesületnek, a székelykereszturi kiállí-
tás díjazására. Itt adjuk h'rül, hogy a gazdasági 
egyesület titkári hivatalánál, a székelykereszturi 
kiállításra kedvezményes vasúti szállításra jogosító 
tenyészigazolványok kaphatók. 

Iparosok fillérestólye. A Polgári önk. egylet 
holnapi fillérestélyén három egy felvonásos darabot: 
A konyhában, Iskrrioth  egy jelenete és Barátságból 
adnak e'ő l'ischer Ferencz rendezése mellett. A 
darabokban közreműködnek : Nóvák János, Sefránek 
Jozefin, Sándor  Ferencz, Hettás  Gusztáv, Bartók 
Anna, ifj. Szemerjay Károly, llermann Helén, Mé-
száros Zoltán. Az estélyt Szentes Ilona, Mészáros 
Róza, Mészáros  Lajos és Biró Árpád rendezik. 

Helyreigazítás. Lapunk ma egy heti számában 
a kollégiumi diákbálon a felülfizetők néveorába téve-
désből Bedő Albert neve került be Bedő Dénes sz.-
kereszturi tanár neve helyett, aki 5 koronával volt 
szíves a jótékonyczélu alapot gyarapítani. E tévedést 
és helyreigazítást közzé teszi a rendezőség. 

TAVIHATOK. 
Budapeat, febr. 18. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
Andrássy Gyula Bécsben. 

Gróf A n d r á s s y Gyula ma Bécsbe érke-
zett, hogy a királyi kihallgatáson megjelenjék. 

Andrássy egy laptudósító kérdésére ki-
jelentette, hogy ma délután 4 órakor megy a 
királyhoz jelentést tenni, eljárása eddigi ered-
ményéről. 

— A helyzet - ugy mond — nagyon 
bonyodalmas; a kibontakozás egyelőre alig be-
látható, még nagyon hosszú tárgyalásokra lesz 
szükség, amíg sikerül valamennyire közelébb 
hozni az ellentéteket. 

A disszidensek gyűlése. 
A disszidensek tegnap este D a r á n y i lg-

nácz elnöklete alatt gyűlést tartottak, a melyen 
a képviselőházi alelnöki tisztre Bolgár Ferenczet, 
a jegyzői tisztre pedig ifj. Salamon Gézát 
jelölték. 

A Szabadelvüpárt gyűlése. 
A szabadelvű párt tegnap este a Lloyd 

klub helyiségeiben értekezletett tartott, a melyen 
megejtették a jelöléseket a képviselőházi tisz-
tekre nézve. 

Elnökül T a 11 i á n Bélát jelölték. 
Az alelnökségre D ó k u s Ernőt és Isse-

kutz Győző képviselő tet jelöli a szabadelvü-
párt, háznagynak pedig Csávossy Bélát. 

Ezután T i s z a István gróf szólalt föl. 
— A legutóbb lefolyt magyarországi vá-

lasztásokon — ugy mond — páratlan eset tör-
tént. A kormány kihebbségben maradt. A kor-
mány nem várta be, hogy a parlameutben is 
kisebbségben legyen, hanem levonta a válasz-
tások eredményéből magára nézve a kouzekven-
cziákat és előre beadta lemondását. A politikai 
helyzet ma egy cseppet sem világos. Az azon-
ban tény, hogy a szabadelvű párt ma is olyan 
erős, kompakt — hogy a jövő alakulásoknál a 
pártnak okvetlenül tekintetbe kell majd jönnie. 
Tartsunk tehát össze kedves barátaim, mert a 
nemzeti irányú, 67-es alapon álló szabadelvű-
pártra okvetlenül szükség van. Készüljünk előre 
is el, hogy bármelyik jövendő kormánynyal 
szemben megőrizzük Ítéletünk objektivitását! 

Országgyűlés. 
A képviselőház mai ülésén korelnök Ma-

darász Józef volt, ki miután megnyitotta az 
ülést, felolvasták a királyi leiratot az ország-
gyűlés megnyitásáról. 

Ezután a képvise'ők mandátumaikat átadták. 

A főrendeknél. 
A főrendiházban ma szintén kihirdették az 

országgyűlés megnyitását, majd hogy a király 
kinevezte Csáky Albin grófot elnöknek, E r-
nuszt Kelement pedig alelnöknek. Yégre az 
igazolóbizottságot megválasztották. 

Kiadja : Hecsek D. Fia könyvnyomdája 
43—1905 végh. 

Árverési hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. bírósági végrehajtó 

közhírré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. járás-
bíróságnak V. 786/2. 1904. polg. számú végzéss által 
brassói lapok nyomdáji czéguek képviselve Dr. Soó 
Rezső ügyvéd által, sz.-udvarhelyi Válentsik és Gün-
ter utóda nevéban 141 kor. 24 fill, tőke s járulékai 
iránti ügyben, alpiresi czégüzletében Sz.-udvarhely 
községben összesen 760 koronára becsült következő 
javai, u. m.: egy könyvkötői vágógép és tízezer fehér 
ív papír ezeu ingók Székel}udvarhelyen alperesi üz-
let helyiségében 1905. február hó 24-én délelőtt 9 
órakor nyilvános árveréseu el fognak adatni, melynél 
az egyes javak vételáron azonnal fizetendők, esetleg a 
becsáron alól is a többet ígérőknek el fognak adatni. 

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

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz. udvarhelyit, 1905. január hó 26-án. 

B i r 6 S á u d o r , kir. bírósági végrehajtó. 



A R J E G ¥ Z É H 
minden hangszerről kivá-
vánatra ingyen és bér-

mentve küldetik. ## 

Első kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

legjobban! 

Első magyar villa-
mos erőre berende-
zett liangszergyár 

Stowasser 3-
királyi udvari hangszergváros, hadsereg-szállitó, 
a Rákóczi-tárogató és a hangfokozó gerenda feltalálója 

B U D A P E S T , 1 1 . , I í 6 n c z l i i « l - u . 5 . 
A jánlja saját gyáréban kéczölt általánosan elismeri 

ü . kftlSnleges (•peciialitnt) fa-, réz-, fn»6 és vonás 
hangszereit, czimbalmokat stb. 
L e g n a g y o b b r a k t á r és gyár . 
IIaMAiliát/ 8, 4, 5, 6 forinttól feljebb a legjobb 
^ e g C u U ^ felszerelésbe n. 

KangfoHozó gcrcnds "wu »gT gh"iZil 
•okkal jobb, erösebb és lágyabb hangot nyer (biitos 
siker); hegedűbe ja-itassál 4 frt. 
l/.»u.«MÍtr<l/ legjobb, erös, elpusztíthatatlan 
J iarmOUl^atS hangokkal. 2 80, 3, 4, 5 forinttól 
feljebb. KtlAnlegéi 
kák, saját minták. 

Tárogató 
flarmttniutnoK, 
7<IM(IUsoaV teljes felszerelése előuyós 
teneproit feltételek mellett, jutányos ár-
ban, elismert jó minóség. a hadsereg és a legtóbb 
katonai zenekaroknak szállítója vagyok. 
7 9 t i ; i < r A l < az összes hangszereken, kttlónle-
J a V U a J O Q ges szakszerű pontossággal, ju-
tányos árban esikózMtetnek. 

Í Kezesség minden egyes I 
= hangszernél | 

i Kivitel S X 8 « 

feljebb. Kílínleges aczelhangn hang-ersenjharmoni-

rózsafából ujezüst bil-
lentyűvel és iskolával 
30.— foiinttól feljebb 

világhírű legjobb g»árt-
mány, »& foiinttól feljebb 

Dupla villany delejes 

Kereszt 

vagy 

Csillag 

DM R.Q.. 88603. 

gvógyit, lelüdit jótállás mellett: köszvény, 
reuma, asthma (nehéz légzés) álmatlanság fül-
zúgás nehéz hallás, epilepsia (enkór), ideges-
ség. étvágytalanság, sápkór fogfájás migrén, 
ehetetlenség, influenza, valamint miuden Ideg-
betegségnél. Azon beteg, aki 88503 sz. ké-
szülékem által legfeljebb 45 nap alatt meg 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét. 
Ahol már semmi sem használt, ott kérem az 
én készülékemet megkisérleni, meg vagyok 

győződve, készülékem biztos hatásáról. 

A nagy késaülék ára 6 korona, 
idült betegségeknél alkalmazandó. 

A kis késaülék ára 4 korona, 
könnyebb betegségeknél alkalmazandó 

A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel 
vagy előleges fizetéssel bel- és küllőid részére' 

Scheffer D. Sándor 
B u d a p e s t , T I I I . , Be*erédy-utc* .a 

Szám 364 1905. kig A liomorodi járás főszolgabírójától. 

pályázati hirdetmény. 
A bomorédalmási községi szülésznői állás lemondás folytán megüresedvén, arra 

pályázatot nyitok és felhívom azon okleveles szülésznőket, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat folyó évi április hó l-ig adják be 

A községi szülésznő javadalmazása: 100 korona évi fizetés, 40 korona lakbér, 
2 korona működési dij. 

Szegényeket ingyen tartozik segélyben részesíteni. 
Az évi mellékjövedelme 180 koronára megy. 
H.-Oklánd, 1905. február hó 14. S z a b a d y T Í T 7 - a , d . a r , 

főszolgabíró. 

A székelyudvarhelyi Kereskedő Ifjúsági Kör 
M é r l e g e 

B E V É T E L . az 1905. február hó ll-én megtartott álarezos bálról. K I A D Á S . 

Jpgyelárusitási számlától 719 80 1 Terembérlet számlának 143 40 
Jósnők gyűjtése . . 12 86 2 100 — 

Gyárosok, nagykeresk. és ügyn. számlától 86 50 3 72 — 

Felü'fi*etések: 4 Bélyeg és rendőr. , 8 — 

Sterba Ödön . . . . . . 3 - 5 Felszolgálat „ 17 36 
dr. Válentsik Ferencz . . tí.~ tí 37 — 

Szakáts Zoltán . . . . . 5 — 7 Berendezési költs. „ 41 60 
Persián János . . . . . 8:— 8 Virágcsokor „ 10 — 

Barcsai Károly . . . . . 3 — Egyenleg 434 — 

Flórián Kristóf . . . . . 2 -
Papp István . . . . \ 
Z'igmond József . . N. 
Hessman Frigyes . . . . ft.-
Márk Albert . . . . 
Szibián György . . . . . . 1.— 
Haraszti Kálmán . . . . . 3.— N . 
Freud Sándor . . . . 1.— N . 
Hirsch Hermauu . . . . . 3.20 44 20 \ 

Összesen : | 864 36 Összesen: 863 36 

Egyenleg mint eredmény . . 434.— 
Btgó Gyula, elnök. Demeter Ákos, pénztárnok. Tamá3 Balázs, ellenőr. Lázár Z. István, jegyző. 

Az előmutatott számlákat és jelen mérleget felülvizsgáltuk és rendben találtuk. 
Szabó György. Szentpétery Gergely. Bede Gyula. 

Szám 4285—1904 kig. A homoródi járás főszolgabírójától. 

pályázati hirdetmény. 
A horaoródszentpáli börbábai állásra, mely körhöz H.-Szent-Pál, H.-Szent-Péter 

és Recsenyéd községek tartoznak, pályázatot nyitok és felhívom azon okleveles szülész-
nőket, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat 
hozzám folyó évi április hó l-ig adják be. 

A körbába javadalma: 80 korona rendes évi fizetés és 2 korona működési díj. 
Szegényeknek ingyen tartozik segé.yt nyújtani 
H.-Oklánd, 1905. február hó 4-én. 

Szabady Tivadar, 
főszolgabíró. 

A leghíresebb kötőgépek 
házi él ipari ozélra 

I. styriai kötö-gépgyár magyar képviselete 
Budapest, VII . . Erzsébet-kőrút 23- szám, 
Részletfizetésre is kapható. — Árjegyzék ingyen, bérmentve. 

V a r r ó g é p e k , k e r é k p á r o k r a k t á r a . 
FOGL JÓZSEF LAJOS. 

A székelyudvarhelyi Zálogkölcsön-intézet és betéti pénztár 
= : S z é k e l j u d v a r h e l y i t = = = = = 

1 9 0 5 . február  3 6 - á n d. e . 
hivatalos helyiségében 

ó r a k o r 

K Ö Z G Y Ű L É S T 
tart, melyre az érdekeltek tisztelettel meghivatnak. 

= = = = = T Á R G Y S O R O Z A T : • 1. Az igazgatóság jelentéss a lefolyt üzleti évről és a Zárszámadás bemutatása. 
2. A felügyelő-bizottság jelentése. 
3. A felmentvény megadása. 
4. Egy igazgatósági tag választása. 

A közgyűlésen csak az bir szavazati joggal, ki az alapszabályok 60. §-a értelmében részvényeit a még le 
nem járt szelvényekkel egjütt, a közgyűlést megelőző nsp hivatalos órái lejáratáig, a intézet pénz-

tárához leteszi. AZ IGAZGATÓSÁG. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint te-

lekköuyvi hatóság közhírré teszi, hogy Simófi Károly 
végrehajtatónak, Osonta Lászlóné végrehajtást szen-
vedő elleni 580 kor. tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a székelyudvarhelyi kir. törvsi. 
területén lévő Alsó Sófalva község határán fekvő az 
alsósófalvi 677 sz. tjkbm Af 1 -5 , 7—10, 12, 14, 
15 rend. 1912/3, 1982/3,2023/3,2025. 2408/3, 2409/3, 
2593/3, 6235/3, 6977/3, 7905/1, 80C8, 8054, 8715/3 
8723/2. helyrajzi sz alatti ingatlanokra együttesen 
és egy kikiáltást ár mellett 580 koronábau, — to-
vábbá a parajdi 155 sz. tjkben Af  1 — 3, 6 — 8, 11, 
15—23, 26—39, 41 rend. 409,410, 835, 913, 1279, 
1326, 1536, 1655/1, 2827, 2828, 2973/1, 3382, 3402, 
3458, 3500, 3727, 3754, 3766, 4368/a, 4368/b, 4523, 
4707, 4709, 4827, 508y, 5112, 5175, 5206, 5333, 
5553, 5561, 5592, 5710, 5778, 4109 helyrajzi szám 
alatti birtokra együttesen és egy kikiáltási ár mel-
let 3250 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban azon kiterjedésben és mindazon tartozékokkal 
együtt a mint azokat az eddigi tulajdonos bírta el-
rendelte és bogy a fentebb ^megjelölt ingatlanok az 
1905. évi márczius hó 13 ós 14-ik napjának délelőtt 
11 órakor Parajd és Alsó-Sófalva község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0 -át készpénzben vagy óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bánatpénz-
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Székelyudvarhely, 1904. deczember hó 1-ín. 

Mihály , 
kir. tszéki egyesbiró, 


