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6%-os kamatláb. 
— Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár akcziója. — 

Székelyudvarhely, márcz. 18. 

Az Udvarhely megyei Takarékpénztár Rész-
vénytársaság igazgatósága ma este tartott ülé-
sében vármegyénk közönségét, de az egész 
Székelyföldet  közelről érdeklő határozatot hozott. 

A székelység közterheinek óriási nyomába 
tudvalevőleg már-már elviselhetetlen. Elpusztult 
e népuek háziipara, kisipara, marhatenyésztése 
évről-évre csökken és mindinkább utaltatik a 
nép arra, hogy összes keresetforrása  az a kis 
szántóföld  legyen, mely jobb időkben is csak 
annyit fizetett,  mennyi háztáját ellátta kenyérrel 
és puliszkával. Ma azonban a kenyeret a köz-
terhek viszik el s a puliszka adagai is meg-
kissebbedtek. 

A székelynépnek egyetlen vagyona az a 
kis földbirtok,  mely mig rablógazdálkodást foly-
tatott rajta, a megélhetést biztosította. Azonban 
amióta az államhatalom közbelépése a modern 
nemzetgazdasági elvből kifolyólag,  a rablógazdál-
kodást egy csapásra megszüntette, az a kisbirtok 
a hozzá való görcsös ragaszkodás mellett is 
megdöbbentő gyorsasággal siklik ki e nép ke-
zei közül. 

A nagy pusztulásban még vigasztaló volna, 
ha bár ez is nem tul nagy vigasztalás, ha 
az adósságban folyton  elmerülő kis székely bir-
tokok a megmaradó székelység kezén maradhat-
hatnának ; de nem ugy van, mivel a nemzetiségi 
bankok nemzetiségi törekvéseit segitik elő. Cso-
dálatos és jellemző, hogy e bankok 6 százalékos 
pénzt adnak bőven a székely kisgazdáknak, 
azonban ez előzékenységükből kilátszik a lóláb, 

Márczius 15-én.* 
— Irta: Vajda  Ferencz.  — 

Az ötvenes években, midőn az absolutismusnak 
a nemzeti életet elfolytó  uralma nehezedett a hazára ; 
midőn kihullott a kard a magyar honvédek kezéből; 
midőn jobbjaink: a nemzet nagy fiai  idegenben ke-
restek hazát; midőn a nemzeti gyász e szomorú 
napjaiban még a költők ajkán is elnémult a dal: a 
régi ének s csak jelképesen, allegóriákban önthették 
ki szivök keservét: akkor irá Vörösmarti  — kinek 
szive hasonlóan gyászba volt borulva, — „A vén 
czigány" czimü költeményét. Ennek utolsó vers szaká-
bao, a nemzeti fájdalmak  súlya alatt felkiált: 

„Huzd — de mégse; hagyj békét a húrnak. 
Lesz még egyszer ünnep e világon I" 

Az a nagy nemzeti ünnep, melyre a költő lelke 
prófétai  ihlettel gondolt, a magyar szabadságnak,  a 
magyar nemzet teljes függetlenségének  ünnepe, még 
nem következett be. Pedig a márcziusi napok nagy 
alakja, s a márcziusi eszmék nagy apostola: Kossuth 
Lajos, hasonló prófétai  ihlettel, alig egy ember 
öltőre tette azoknak bekövetkezését. Ugyanis, Bécs-
ben, 1848. márcz. 16-án, midőn a magyar törvény-
hozás küldöttsége az elfogadott  sérelmi felirattal  az 
uralkodó elé járult, Kossuth a Burg kapuja előtt, a 

' bécsi nép öröm üdvözlése közben, karjára vett egy 
gyermeket és igy szólott: „Nézzétek e gyermeket, 
mire felnő  férfiúvá,  akkor a szabadság már régen az 
egész emberiség birtokú lesz." Azóta régen férfi  lett 
a gyermekből — de a szabadság még nem lett az 
emberiség közkincse! 

Ah! férfi  lett  a magyar nemzetből  is: de az 
osztrák kamarilla még mindig gyermeknek tartja és 
nem érdemesiti a szabadságra. Bécs sárga-lekete 
szemében ez a megizmosodott, értelemben, közmivelő-

*) Szerző elmondta a Dalegylet márcz, 15-iki ünnepélyén. 

Felelős szerkesztő : B « c s e k A l a d á r . 

mivel ezzel nem a szétszórt kisbirtokosok meg-
erősítése a czél, hanem igenis egy nemzetiségi, 
jómódú középbirtokosság teremtése. 

A Székelyföld  évente százezrekkel adózik 
a nemzetiségi bankoknak csak kamatokban, mely 
összeg nem annyira az osztalékokra fordittatik, 
mint inkább arra, hogy a nemzetiségek minél 
mélyebben nyomulhassanak be a Székelyföldre. 

Csak itt Udvarhelymegyében óriási azok-
nak a földbirtokoknak  a száma, melyek a sze-
beni Albinának, a brassói Allgemeine Spar-
kassának, s legújabban a Segesvári iparbanknak 
le vannak kötve. Százezrek erejéig vannak ez 
intézetek érdekelve, s akcziójukat az utóbbi 
időkig egész zajtalanul, tervszerüleg végezhették, 
amig aztán a Székelyegyleti takarékpénztár bu-
kásával az intézők szeme kinyilt és a széketység 
megmentését csakugyan szükségesnek mondták ki. 
Ennek eredményeképpen küldte ki a miniszter 
a Földhitelintézetet, amely egy pár millió ki-
osztása után expozituráját azonban visszavonta, 
8 a székelység újra csak a nemzetiségi bankok 
szabad prédája lett. 

A dolgok eme szomorú fejlődését  az Ud-
varhelymegyei Takarékpénztár igazgatósága már 
régóta kénytelen nézni, iuélkül, hogy anyagi 
eszközei hiányában valami lényeges akcziót ve-
zethetett volna be, amig aztán most a fiatal 
pénzintézet a szolid, reális irányitással elérte azt 
a pontot, amidőn a versenyt a nemzetiségi ban-
kok hazafiatlan  akcziójával szemben felveheti. 

A pénztár igazgatósága ugyanis tegnap 
este tartott ülésében elhatározta, hogy a jel-
zálogilag  biztosított  kölcsönök  után szedendő 
kamatlábat  6°/0-ban,  tehát az emiitett bankok-
kal egyenlő összegben állapítja meg, s egyben 

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

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

a homoródi járás közönsége érdekében, Horn  -
Oklánd  központtal  fiókintézetet  létesít. 

Fölösleges az Udvarhelyre egyei Takarék-
pénztár eme derék elhatározásáról tirádát irni, 
a hazafias  cselekedet, mely túltette magát a 
puszta és rideg üzleti érdeken, önmagába leli 
dicséretét és méltán hullnak el azok a kishitű 
irigykedések, melyek e pénztár életerős és ma-
gyar akczióját ezideig mindig settenkedve kö-
vették. 

A pénztár emez akcziójáról szóló körleve-
lét a napokban kibocsátja. 

BELFÖLD. 
— A gazdák a vámterületről. — 

Budapest, márcz. 17. 

A magyar gazdatársadalom erősen megmozdult 
a vámterület kérdésével. Megnyilatkozásai alapján 
alig tévedünk, ha leszögezzük azt a tényt, miszerint 
a gazdaközönség között korántsem egyértelmű a lel-
kesedés a vámterületi elkülönítésért. E pillanatban, 
a mikor közel van már az SLZ időpont, hogy az or-
szág jövő vámpolitikájáról határozzunk, a gazdák, 
a kiket a vámpolitikai változás a legelső sorban 
érdekelne, kezdenek kibontakozni a jelszavak poli-
tikájának hatása alól. 

A most megindult mozgalom egyik kimagasló 
momentuma volt Ottlik  Iván miniszteri tanácsosnak 
nagyszabású tanulmánya. Ottlik  Iván a földmivelés-
ügyi minisztérium képviseletében, tehái éppen az 
agrárkérdésben való szakértelme alapján Magyaror-
szág egyik megbízott alkudozója volt a külföldi  Bzer-
ződési tárgyalások intézésénél. A kérdéseket töviröl-
hegyire ismeri. Tanuluiáoyában nem is dolgozik 
jelszavakkal, avagy frázisokkal,  hanem az adatok 
megdönthetetlen igazságával mutatja ki, hogy a ma-
gyar gazdára az Ausztriával való vámterületi közös-
ség tulajdonképpen csak most, a világ vámpolitiká-

désben, önmérsékletben, higgadt gondolkozásban 
férfiúvá  vált magyar nemzet: még mindig éretlen | 
gyermek, a kit vezetni kell. Pedig ezer esztendős j 
multunk, lefolyt  nagy nemzeti küzdelmeink tehetné-
nek bizonyságot a mellett, hogy a magyar nemzet 
hivatásának fölfogásában  soha sem volt gyermek. 
Nem, még akkor sem, midőn gyerek ésszel vezették, 
vagy félre  vezették. Fönnmaradásunkat, az isteni 
gondviselés különös kegyelme mellett, éppen annak 
köszönhetjük, hogy vezetőink, hazánk nagy fiai  min-
dig megértették az idők jelét, tudtak tanulni; tud-
tak a haladó kor vezérlő eszméihez alkalmazkodni. 

Avagy, nem a nemzeti érettség jele volt-e az, 
midőn őseink szakítva a pogány vallással: félvették  a 
haladás  féltételeit  magában foglaló  keresztyén  vallást  ? 
István bölcsessége: a nemzet bölcsessége volt. Mert 
hiába a bölcs, okos államférfi,  ha az alattvalók nem 
értik meg. És nem a magyar nemzet érett bölcses-
sége nyilatkozik-e meg az uj kor hajnal hasadása-
kor, midőn a szabad gondolkozás, a találmányok, 
a humanismus magasztos eszméi megtermékenyítik, 
Európa minden népének lelkét? ütat nyit szivében, 
intézményeiben az uj kor  uj eszméinek,  hogy ezekben 
és ezek által lerakja a jövőnek alapját. Kulturája 
nem volt még a magyarnak. Inter armes silent 
Musae. A harczok zajában nem ért rá, hogy a tudo-
mányok és művészetek istennőinek áldozzon. Az uj 
kor azonban lerakja alapját ennek is. Aztán, midőn 
a szerencsétlen kimenetelű mohácsi vész eltemette a 
nemzet szabadságát: nem látjuk-e ismét, annak föl-
támasztására megnyilatkozni a nemzet bölcsességét: 
a nemzeti király  választásban? 

A magyar nemzet önvédelmi harcza tulajdon-
képpen ettől az időtől, 1526-tól fogva  kezdődik. Az 
első  kuruezok  a Szapolyai-párti nemzeti királyválasz-
tók voltak; szemben a Ferdinánd-párti labanczokkal. 
Nemzeti királyt választottak, hogy a multak nemzeti 
intézményeit és a magyar szabadság erős várát: az 
alkotmányt  megvédjék.  Éttől kezdve négyszáz éven át 

a magyar nemzet élete csupa harcz, csupa küzdelem. 
A nemzeti fejedelmek  dicső korszaka ; a Zrinyi-féle 
összeesküvés, és az utolsó kuruez fejedelemnek,  a 
nagy Rákóczynak felkelése:  mind, mind a nemzeti 
önvédelemnek harcza volt. E fényes,  nagy nevekhez 
majdnem mind egy-egy, az ország alkotmányát biztosító 
törvényezikk fűződik  a magyar törvényhozás könyvé-
ben: oh, de mit ért a törvény, ha végrehajtva soh' 
sem lett, ha áldásait nem élvezte a nemzet! „A 
szabadság csak hang, az alkotmány puszta szó volt; 
a magyarnak nem jutott hely Európa nemzeteinek 
diszes sorában, minden ereje csak az ellenzésben 
állt. Nem birták elveszteni, de ő sem birt győzni; a 
politikai halálnak nem élete erejével, hanem csak 
bizonyos nyulékonysággal állhatott ellen. Senki sem 
sejthette benne egy európai nemzeti élet jelöltjét." 
(Magy. nem. tört. X. 16) 

1848. meghozta ezt is. Ennél fönségesebb  ön-
védelmi harcza nem volt még a magyar nemzetnek. 
És hareznak, vérnélküli hareznak több áldása sem 
volt a nemzetek életében. Szép volt, dicső volt a 
magyar szabadságharcz. Méltó, hogy róla minden 
esztendőben megemlékezzünk. Méltó, hogy ezen kis 
ünnepélyeinkkel a költő lelkében élt nagy nemzeti 
ünnepet előkészítsük. 

* * 
* 

A magyar szabadságharcz nagy alkotásai, 1848. 
márczius 15-höz fűződnek.  Pedig ez a nap csak a 
szellem testet öltésének, a szabadság kipattanásának 
napja volt. Az eszme az előtt már régóta érett. 
Gyümölcseit pedig csak azután hozta meg. 

A negyvenes években ismét ujabb eszmék jár-
ják át a vén Európát. Intézményei elkorhadtak. 
Vezérlő eszméi tul élték magukat. A nép megunta 
régi irányt, mely az udvarok  mindenható  hatalmá-
ban csúcsosodott  ki.  Börtönben érezte magát s szabad-
ság után vágyódott. De, a szabadság csak egyes, 
kiváltságos  egyének,  egyes társadalmi  osztályok  birtoká-
ban volt.  Készt kivánt magának belőle a nép is. 



jának most kezdődő periódusában fog  igazán gyü-
mölcsözni. 

Hasonlóan nagy erélylyel és határozottsággal 
foglalt  állást csak a legutóbb a vámterületi közösség 
fenntartása  mellett a maeyar gazdatársadalom egyik 
első vezetője, Zselénszhj  Róbert gróf  is. Zselénszky 
gróf  a felség  előtt is mint a kihallgatott politikusok 
egyike, a vámterületi közösség fenntartása  mellett 
foglalt  állást, de a sajtóban is és a gazdaközönség 
egyesületeiben is nyiltan megmondotta, érvekkel íb 
támogatta, hogy a közős vámterületet és az annak 
alapján kötött német kereskedelmi szerződést elébe 
helyezi a külön vámterületek és az avval járó 
vámpolitikai bizonytalanságnak. 

A magyar gazdák budapesti organumának, a 
„Hazánk"-nak szerkesztője csak a napokban irt czik-
ket szintén a vámterületi közösség fenntartása  mel-
lett. Ilyképen a mozgalom a közösség irányában 
egyre erősbödik. Ha tekintetbe vesszük, hogy az 
agrár behozatal elől az egész külföld  elzárja határait, 
s hogy Magyarország gabonaexportjának 99 °l0-kt 
Ausztria fogyasztja  el: ezen tények ajapján fogalmat 
alkothatunk róla, mit jelentene a gazdára nézve az, 
ha terményeinek kivitele Ausztriába is megnehezülne, 
ha versenyezni volna kénytelen egyéb országokkal 
egy olyan piaczon, melyba ma vámmentesen viheti 
be terményeit és a mely piacz ma azonfölül  a többi 
ország behozatala elől vámokkal van elzárva. A ma-
gyar gazdára bármily hangzatos jelszónál is fonto-
sabb az az érdek, hogy eladhassa búzáját, hogy le-
gyen ára és piacza a terményeinek. 

Ilyen körülmények között az országos felfogás 
a jövő vámpolitika tekintetében még alaposan meg-
változhatik, mielőtt a rendezés a törvényhozás ajta-
ján kopogtat. Ausztria már megkezdte az autonóm 
vámtarifa  tárgyalását. A reichsrath a szeparasztikus 
tövekvések hatása alatt kezd kijózanodni. 

Ugy lehet, hogy a kiegyezésnek, a Széli Körber-
féle  megállapodásoknak ma már odaát is volna több-
sége. 

Ilyen viszonyok között most már nincs kizárva 
annak a lehetősége, hogy a külföldi  szerződések 
tartamára, tehát 1917-ig  a kiegyezés Magyarország 
és Ausztria között parlamentáris uton annak rendje 
és módja szerint létrejöhet. Mert korántsem befeje-
zett dolog, hogy a magyar országgyűlésben a kiegye-
zésnek meg volna a többsége. A szabadelvű párt, a 
disszidensek, a néppárt, a pártonkívüli képviselők 
egy része, a szászok és a horvátok kétségkívül vala-
mennyien a közös vámterület alapján állanak és a 
magyar képviselőház abszolút többségét teszik. Ez 
lévén a helyzet, a vámterületi elkülönítés politikájá-
nak esélyeit e pillanatban éppen rózsásoknak nem 

tarthatjuk. íme, ilyen tekervényesek a politika ös-
vényei és mire a válság befejezést  nyer, egy és más 
tekintetben még a gazdasági kéidéseken kívül is 
fel  fognak  nyílni a szemek. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, márczius 16. 

Eégen volt Magyarországnak ilyen márczius 
15-éje, mint most. 

A Jegellentétesebb érzelmek küzdelmei ta-
lán még egyszer sem zavarták meg a szabad-
ság emléknapjának ünnepies hangulatát, csak 
most. 

Magyar a magyar ellen talán még a test-
vérharczokban sem árult el annyi bizalmatlan-
ságot, mint most, a nagy márczius 15-ének 57-ik 
évfordulóján. 

Magyar a magyarral szemben talán ínég 
soha sem tartotta előjognak azt, hogy magyar-
nak nevezhesse magát, csak most. 

Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak 
felettünk  ; akaratlanul, mint a viharzó tengerek 
ismeretlen vizein hányatottak ajkain, támad aj-
kainkon az imádság: 

Isten óvd meg hazánkat a veszedelemtől, 
vezessen gondviselő kezed a biztos partok irá-
nyára. 

* 

A mult heti királyi kihallgatások szomba-
ton befejeződtek.  A király két politikust hall-
gatott még meg: gróf  Zselénszky Róbertet, a 
szabadelvüpárt és Tomasics Miklóst a horvát 
képviselők részéről Zselénszky gróf  az agráriu-
sok szempontjából informálta  a királyt, mig 
Tomasics Miklós, a ki a Khuen-kabinetben 
horvát miniszter is volt, arról tett előterjesztést, 
hogy a magyar válság érinti-e Horvátországot 
és ha érinti, miben nyilvánul ez meg. Tomasics 
azzal az impresszióval tért meg a király elől, 
hogy a gazdasági berendezkedésre vonatkozólag 
ő felsége  a két ország kormányainak szabad 
kezet enged a megegyezésre. De a katonai kér-
désekben a király a felség  jogait látja érintve 
és e tekintetben nem hajlandó a legkisebb enged-
ményre sem s igy a koaliczió törekvése aligha 
vezet eredményre. 

* 

Addig, a mig a király nem hivja meg po-
litikusaink valamelyikét, fordulat  a politikában 
nem várható. 

A válság hosszú elhúzódását jobbról is, 
balról is aggályosnak vélik, de tisztán belügyi 
szempontból, ezen az alapon, hogy ex-lexben 
vagyunk és az adók nem abban a mértékben 
folynak  be, mint az az ezelőtt való ex-lex ide-
jében és igy fokozottabb  mértékben kell majd 
a készpénzkészletekhez nyúlni, ha azt nem akar-
juk, hogy az állami gépezet funkezióját  felmondja. 

Hogy persze ez a válság mikor éri el tető-
fokát,  ahhoz hozzávetőlegesen sem lehet hozzá-
szólni ; vannak, a kik azt állítják, hogy mind-
addig, a mig az ujoncz behivás dolga az elinté-
zést nem sürgeti. 

Akármerre tekintünk, a helyzet vigasztalan 
és jobb mód ez időszerint ezzel az alakulattal 
szemben, mint a türelem — nincsen. 

* 

Diadal! Meg van mentve a haza! A bécsi 
„Neue Freie Presse" feltalálta  a puskaport, 
akarom mondani a legújabb nemzeti mannát. 
Azt irja ugyanis a csúfondáros  német újság, 
hogy történjenek a katonai kérdésekben elvi 
kijelentések A magyar nemzetnek örök időkre 
joga van ehhez, meg ehhez. Mikor azután eze-
ket az elvi kijelentéseket a törvényhozás és a 
király megtették — akkor felrakják  a padlásra, 
hadd aszalódjanak pár évtizedig érintetlenül! 

Igazán kár, hogy ezt a honboldogitó eszmét 
a N. Fr. Pr. nem április elsején vetette fel. 

* 

— Legyen vége a komédiának! — ezt 
mondta Tisza István nov. 18-án. 

Azóta hónapok multak el. 
De most még sokkal aktuálisabb gróf  Tisza 

hiressé vált mondása. Mert most volna még csak 
igazán kívánatos, hogy legyen vége a komédiának. 

Van azonban ennek a komédiának mulat-
ságos része is: az osztrák rt ichsratban ellenünk 
elhangzó sok beszéd. Az osztrák sógorok ugyanis 
elakarnak tőlünk szakadni vagy legalább is a 
maguk előnyére revidiálni akarják a kiegyezési 
törvényt, mert 1867. év óta Magyarország bor-
zasztóan kizsákmányolta Ausztriát ugy, hogy 
most már Ausztria végső nyomorúságban tengő-1 

dik, az osztrák-szipolyozó Magyaroszág pedig 
majd belefúl  a zsirjába ! . . . 

No, ugy e mulatságos ez a komédia? 
* 

A király tegnap váratlanul kihallgatáson 
fogadta  Tisza István gróf  miniszterelnököt, a 

Hiszen, ő is fentartója  az államnak: egy-egy tégla a 
nemzeti védbástya óriási épületében. Neki is élni 
kell tehát. Szabadság nélkül pedig nem élhet, s 
hivatását nem töltheti be, mert szabadság a nemzeti 
élet levegője. S midőn megmozdul és megrázza 
lánczait Olaszország, Párizs, s utánuk Bécs : a ma-
gyar nemzet is meghallja a lánczok csörgését. Meg-
érti az idők  jelét  most is. A szabadság büvős levegőjé-
nek ereje átjárja szivét, lelkét, s ez az áramlat uj 
tavaszt ébreszt nemzeti életében. A régi, rendi 
alkotmány  lejárta magát, ü j alkotmány kell. Uj 
alkotmány,  mely a népképviseleten  és a felelős  minisz-
tériumon épül fel. 

De, mig más országokban a nemzeti szellem  a 
régi intézmények szétrombolásával teremtette meg a 
népek szabadságát: addig nálunk csupán a forma 
változott; csupán a fattyuhajtásokat  kellett a ma-
gyar alkotmány élő fájáról  lemetszeni, mert itt, 
törvényeinkben már le volt rakva az állami élet 
függetlenségének,  s a népszabadságnak alapja. Mi 
nem uj jogokért küzdöttünk, hanem meglévő jogaink-
nak akartunk birtokába jutni. Mégis csudálatos, szinte 
érthetetlen, hogy ellenfeleink  1848 at forradalom 
nak, lázadásnak minősítették, s annak vívmányai 
ellen harezba vitték egész Ausztriát, ránk uszították 
e hazában élő nemzetiségeket, s mikor ez sem volt 
elég: behozták a muszkát! 

Pedig, hát mit tettünk? Kértük, követeltük 
azt, mit régi törvényeink szentesitettek. Verbőczi 
tanítása szerint, „a fejedelmek,  a királyok  joga a 
nemzettől  átruházott  jogok,  melyet a nemzettel  együtt 
gyakorolhattak."  (Beksics.) Ezt igazolja a történelem 
is, de törvényeinkben megerősítik maguk az uralko-
dók is. 

Nem  tartottak  országgyűlést.  Holott az arany-
bulla (1222.) világosan mondja, hogy évenkiut or-
szággyűlés tartandó. Követeltük, hogy a királyi hely-
tartó tanácsokat szüntessék meg és tartsanak Pesten 
országgyűlést. A magyar katonaságot  külföldre  vitték, 
s az idegent  behozták.  Holott, az aranybullán kívül 
számos törvényünk mondja, hogy a nemesség nem 
köteles az ország határán kivül serget vezetni. 
Követeltük, hogy a magyar ezredeket magyar földön 

helyezzék el. Az idegent vigyék el. önkényesen szed-
ték  az ujonezot és önkényesen vetették  ki  az adókat. 
Ho'ott az 1715. VIII. és az 1790. XIX. tr. czikkeken 
kivül az 1827. IV. t. czikk világosan kimondja, hogy 
„az adónak és egyéb segélyezéseknek minden nemei, 
pénzben vagy termékekben ugy, mint katona állítás-
ban, az országgyűlési tárgyalás alá tartoznak; ettől 
semmi sziu alatt, sőt még rendkívüli esetekbn ?em vo-
nathatnak el; az országgyülésileg megajánlott adót, or-
szággyűlésen kivül föl  emelni, vagy ujabb adót ki-
vetni s katona állítást követelni nem szabad." Köve-
teltük tehát, hogy ez a visszaélés szüotettessék meg. 
A Habsburgház  törekvése,  a pragmatica  sanctio meg-
alkotása  óta az volt.  hogy Magyarországot  beleolvassza 
az osztrák  örökös  tartományokba.  Holott a pragmatica 
sanctióról alkotott 1723. évi törvény teljes épségben 
hagyja az ország függetlenségét  és megerősíti ama 
korábbi törvényt, (1715. X. 1.) hogy Magyarország 
saját törvényei szerint kormányoztassák. Az ország 
törvényeinek és alkotmanyának a megtartásáról az 
1793. III. t. cz. értelmében királyi hitlevelet kell az 
uralkodónak kiadni. Követeltük tehát, hogy Magyar-
ország kül- és belügyeiben függetlenül  és alkotmá-
nyosan kormányoztassék. 

Es milyen uton, milyen formában  kívántunk 
ősi jogaink birtokába jutni ? Nem az utcza által, nem 
forradalom  utján, mint Bécs és Páris, hanem alkotmá-
nyos uton, az ország törvényhozása utján. Ha bele 
pillantunk az 1847—48. évi országgyűlés naplóiba, 
meggyőződünk, hogy a Karok és Rendek maguk 
kérték, maguk sürgették a sérelmek orvoslását. 1847. 
nov. 22-én indul meg a felvita.  Kossuth  Lajos, az 
ellenzék vezére, hatalmas beszédet tart. Kifejti  a 
nemzeti sérelmeket és sürgeti azoknak orvoslását. 
„A haladást — ugy mond — az absolutizmus gátolja 
meg, a most uralkodó rendszert első sorban, a di-
nasztia jól felfogott  érdeke buktathatja meg. Az lesz 
a Habsburgház második megalapítója, ki ezt a rend-
szert alkotmányos irányban alakítja át. Ehhez, az 
első lépések közé tartozik egy felelős  parlamenti 
kormány kinevezése, s a mostani kormány alkotmány 
sérelmeinek orvoslása," Szemere  nov. 29-én a köz-
teherviselés ügyében tesz indítványt. Lányai Gábor 
az úrbéri válságot; a konservativ Somsich  az ősiség 

módosítását sürgeti. A vita 1848. márcz. 3-án éii 
el tetőpontját, Kossuth Lajos híres beszédében. Ekkor 
mondá a többek közt, hogy a „Habsburgház nagy-
reményű ivadékára, Ferencz József  főherczegre,  ki első 
felléptekor  a nemzet szeretetét magáévá tette: egy 
fényes  trón öröksége vár, mely erejét a szabadság-
ból meríti." Kossuth beszédének hatása leírhatatlan 
volt. A rendek, s utánnuk pár napra a főrendek  is 
elfogadták  a felirati  javaslatot, s már márczius 15-éu 
egy küldöttség útban volt vele Bécs felé,  nehogy a 
dolognak az a színezete láttassék, hogy utcza nyo-
mására sürgetik a népképviseletet és az ebből folyó 
reformokat. 

Mig a küldöttség Bécsben a királylyal s a 
kamaril'a tagjaival tanácskozott, — melynek ered-
ménye Batthyány felelős  miniszterelnöki kinevezése 
lett: az alatt Pesten nagy dolgok történtek. Az 
Olasz franczia  forradalom  hírére és Kosíuth márczius 
3 iki beszédének hatása alatt, melyet 7-én közöltek 
a pesti lapok: az ifjúság  állott a nemzeti eszmék 
zászlója alá és az alig féléves  „Ellenzéki körben" 
elhatározták, hogy márcz. 14-én népgyűlést tartanak. 
A nemzet kívánságait az ismeretes 12 pontba fog-
lalták össze, melyet előbb a pazsonyi országgyűlés 
elé akartak terjeszteni, de — talán attól sikert nem 
remélve, vagy az események hatása alatt — abban 
állapodtak meg, hogy nem kérnek, hanem követelnek 
és másnap az utczán hirdetik ki a 12 pontot. 

Ugy is történt. Márcz. 15 én Jókai  Mór már 
nyilványosan, ezrekre menő közönség előtt olvasta 
föl  a 12 pontot; Petőfi  pedig nagy lelkesedés között 
szavalta el a „Talpra magyart." Ilöktön rá lefoglal-
ták a Landerer-nyomdát és 1/a 12 órakor már készen 
volt a szabad sajtó első terméke: Petífi  „Nemzeti 
dala." Délután népgyűlés volt, melynek felszólítására 
a városi tanács elfogadta  a 12 pontot s kimondotta, 
hogy a népből és a tiszti karból választott küldött-
ség utján terjeszti azokat az országgyűlés elé. Ugyan-
akkor a rend és közbiztonság fenntartására  megala-
kult a polgárőrség. Ezután alig egy hónap leforgása 
alatt a Karok és Rendek letárgyalták az uj Magyar-
ország alaptörvényeit. Igy máicz. 18-án elfogadták  a 
közteher  viselésről,  a jobbágy telkek  váltságáról,  az 
ösiségröl;  20-án a sajtóról,  21-én az évenkinti  or-
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kinek javaslatára elhatározta az uralkodó, hogy 
vasárnap Budapestre utazik, a hol a további 
lépéseket fogják  megtenni a válság megoldására. 
Valószinübg még több politikai személyiség kap 
meghivást legfelsőbb  kihallgatásra. 

E hirrel kapcsolatosau beszélik politikai 
körökben, hogy a király a kihallgatások alkal-
mával jegyzeteket csinált és földolgozta  azokat 
Ez az eláborátum állítólag mindazokat a kérdé-
seket tartalmazza, amelyeknek megoldása nem 
ütközik nehézségekbe, de a katonai kérdések 
komlexuma teljesen hiányzik belőle. 

A király most — hir szerint — azokat a 
férfiakat  fogja  kikallgatásra hivni, a kik esetleg 
kabinet-alakitással lesznek megbízva s azt a 
kérdést intézi majd hozzájuk, hogy hajlandók-e 
kormányalakítást elvállalni a korona által kidol-
gozott alapon? 

* 

Az orosz hadsereg már napok óta fut  a 
japán fegyverek  elől Hogy mi lesz még a harcz-
téren a még mindig folyó  harcz folyamán,  rész-
leteiben nem lehet tudni. De általánosságban 
nem lehet kétség az iránt, hogy ujabb vereség, 
ujabb megaláztatás az oroszokra nézve, mert a 
diadalmas japán hadsereget nem fogja  tudni fel-
tartóztatni a demoralizált o-osz s<reg, mely meg-
fogyva,  megtörve, a harcz erkölcsi és tárgyi 
készségétói megfosztva  ujabb harezot nem kezd-
het és küzdelme legfeljebb  puszta önvédelem, 
időszerzés a menekülésre. 

Székelyudvarhely villamos-
világítása. 

Székelvudvarhely, márcz. 17. 

Székelyudvarhely város villamos világításának 
elbírálásánál két főszempont  jöhet leginkább tekin-
tetbe és ez: a jelenlegi mizerábilis világítási viszo-
nyok és a jövő képe, mely a villamvilágitás ügyé-
nek rendezését immár elodázhatatlanul szükséges 
kérdéssé avatta. A gyarló világítási viszonyok rende-
zésének ügye már régebb idő óta foglalkoztatja  a 
város közönségét, a mely ez utóbbi pár év alatt — 
midőn már Székelyudvarhelynél jóval kisebb városok 
is villamvilágitásra rendezkedtek be — alakult ki 
az az egyértelmű kívánság, hogy a villamos világí-
tás behozatala által városunk világítási ügye is meg-
old assén. 

A mult év őszén végre odajutottunk, hogy a 
vo!t polgármester a különböző villamos czégekkel 
folytatott  tárgyalásának eredménye képpen a Ganz 
és Társa, szakértők véleménye alapján is előnyős 

ajánlatát terjesztette a képviselőtestület elé, a mely 
azt beható tanulmányozás és megvitatás utján elfo-
gadta, 8 jelenben jóváhagyás végett a törvényható-
ságnál van. 

A város által elfogadott  szerződés ellen utólag 
f.  évi január 22-én egy czikksorozat jelent meg, 
amelyben a megkötött szerződést a czikk irója nagyon 
is kifogásolja,  s azon konklúzióra jut, hogy itt aligha 
nem a város közönsége teljesen ki lett szolgáltatva 
a vállalkozó czégnek. 

Volt alkalmunk ez ügyben alapos és megbíz-
ható informácziókat  szerezni fentemiitett  czikkben 
közölt adatokról és ez informátióinknak  eredménye-
képen a fentemiitett  czikkben .közölt adatokat a kő-
vetkezőkben helyesbíteni kívánjuk. 

A czikk irója bevezetésében abból indul ki, 
hogy idegen név alatt, idegen helységből kért egy 
állítólag általánosan ismert jó hírnevű czégtől, a 
Ganz-gyárnak árszabása nélkül lemásolt költségve-
tésére ajánlatot. Állítása szerint a Ganz-gyár költség-
vetése turbinával, malomberendezéssel, elektromos 
berendezéssel és építkezéssel együtt 300,000 koro-
nára rug. 

A város és a Ganz és Társa czég között kötött 
szerződés 2. §-ában foglalt  költségvetés szerint a pót-
lékban felvett  árammérők költségeivel együtt az össz-
szállitmány 196,490 koronát tesz ki, ez összegből a 
gyár 9000 korona összengedményt ad, upy hogy a 
Ganz gyár ajánlotta  alkatrészek  összesen 187,490 ko-
ronát tesznek. 

Az ajánlat-tétel alkalmával benyújtott jövedel-
mezőségi számításban foglalt  befektetési  előirányzat-
ban falvett  tételek u m.: a gátak faalkatrészei,  ve-
zetékoszlopok, előre nem látottak és interkaralis ka-
matok 29510 koronát tesznek, mig a városi mérnöki 
hivatal által helyi egységárakkal készített, az alapo-
zási és vizmü létesítésével kapcsolatos munkákat 
felölelő,  a város tanácsa állal jóváhagyott költségve-
tés — hivatott helyen szerzett informátiók  szerint — 
112690 koronát tesz ki, ugy hogy a vizmü kiépíté-
sével az elektromos mü és malomberendezéssel járó 
összes költségek nem ugy mint azt szerző czikkében 
vastsg betűkkel kiemeli 400.000 koronába,  hanem 
csak 329.690 koronára  rúgnak. 

Ha ebből az összegből kihasítjuk a malom lé-
tesítésével járó költségeket és a szerző kívánságának 
eleget téve a központi telepet nem az állítólag költ-
séges vizmü létesítésével hozzuk kapcsolatba, hanem 
az elektromos telepet tisztára gőzüzemre tervezzük, 
a teljesen felszerelt  és 2 gépegységgel (lokomobil) 
ellátott elektromos mü berendezési költsége — nem 
ugy mint azt az általánosan ismert jó hírnevű czég 
210.000 koronáért ajánlja — a Ganz gyár költségvetésé-
ből vett egységárak alapján 3000 lángra teljes fel-

szereléssel, építkezéssel, hálózattal csak 197.600 
koronát  tesz. 

Kérdés már most, hogy e tételek tekintetbe 
vételével az általánosan ismert jó hírnevű czég költ-
ségvetése tényleg olcsóbb-e a Ganz-gyár költségve-
tésénél. 

Többek között a czikkirója azt állítja, hogy a 
város által elfogadott  szerződésben a malom belső 
berendezésének költsége felvéve  nincsen. Ez állítás 
csak annyiban helyes, a mennyiben a malomberende-
zésnek olyan részei, a melyeket a bérbe-adónak nem 
kötelessége a bérlőnek rendelkezésére bocsátani, ott 
fe  véve nincsenek; ilyenek: sziták, zsákok stb. Eze-
ket a város a szokástól eltérőleg sem fogja  besze-
rezni, hogy azokkal saját költségeit növelve bérlő-
jének kedveskedjék. 

A Ganz-féle  tervezet megbirálásánál első sor-
ban tekintetbe kell venni azt, hogy a Székelyudvar-
helyen létesítendő telep üzemi költsége csak akkor 
lehet oly csekély és jövedelmezősége az aránylag 
csekély méretekhez viszonyítva csak akkor lehet oly 
kedvező, ha annak hajtóerejét a város tulajdonát 
képező és annak rendelkezésére álló vizerő képezi. 
Miután a vizerő a nap teljes 24 óráján keresztül 
rendelkezésére áll, mely idő alatt azt elektromos 
világításra vagy erőátviteli czélokra teljesen felhasz-
nálni nem lehet, nagyon helyesnek és a helyi viszo-
nyoknak legjobban megfelelőnek  találjuk azt a me-
goldást, hogy az egy Székelyudvarhelyen és környé-
kén amúgy is rendkívül szükségesnek mutatkozó 
iparvállalat által a rendelkezésre álló időn belül to-
vábbra is kihasználtassék. 

Tekintetbe kell ugyanis vennünk azt is, hogy 
sem Székelyudvarhelyen, sem annak környékén sima-
örló-malom nincsen és ugy a székelyudvarhelyi kö-
zönség, mint a kereskedők kénytelenek finom  liszt-
szükségletüket Aradról stb. fedezni. 

Ha most már a Ganz-czég jövedelmezőségi szá-
mításában a malomért járó bérösszeget csak 4000 
koronával vette fel,  evvel az a számítása megejté-
sénél követett rendkívüli óvatosságának adta tanúje-
lét és meggyőződésünk az, hogy bármely vállalkozó 
hajlandó lesz az ily fényesen  berendezett és szép 
jövőnek elébe néző malomért 4C00 koronánál tete-
mesen nagyobb bért fizetni. 

A fentemiitett  czikkben a téves felfogásból  ki-
indáló következtetes tehát helytelen. 

A vízműnek parlagon való további hevertetése 
egyúttal megfosztaná  a várost a malomüzemből vár-
ható jövedelemtől is, a mennyiben egy gőzüzemü mü-
malom semmi esetre sem lesz oly [jövedelmező vagy 
oly könnyen és jutányosán bérbe adható, mint egy 
vizimü, hasonló berendezésű ma'om. 

Azt hisszük, hogy fentiekben  foglalt  rövid és 

szággyülésről,  22-én a hitelintézetről,  a nemzetőrségről, 
a független  felelős  magyar minisztériumról,  23-án az 
egyenlőségről,  a nemzet színeiről,  az ország czimeréről 
szóló törvényeket. Ugy, hogy ápr. 11-én harminczegy 
ilyen nagy fontosságú  törvényt szentesitett V. Fer-
dinánd magyar király. íme, a mi Párisban és más 
országokban polgári vérbe került, a szabadság dia-
dalát nálunk békés uton kivívta a törvényes egyet-
értés; meghozta márcz 15.1 

Dicső napok, arany idők 1 Egyszerre fnnyi  ál-
dás: szinte hihetetlen! Egy nap, a nemzet történe-
tében, melyen együtt érez öreg és ifjú;  kezet fog  a 
főúr  és a föld  népe ; lehullanak a válaszfalak;  nincs 
születés, nincs rang, de van szabadság,  egyenlőség, 
testvériség.  Egy gondolat járja át az elméket, egy ér-
zelem dobogtatja a sziveket: a haza minden  előtt. 
A hazáért lelkesedik a nép — az utczán ; annak 
érdekében emeli föl  szavát a törvényhozó — a tör-
vényteremben. Erre a nem remélt szép eredményre 
mondá Kossuth : „Ha Isten békét ad, három év múlva 
Magyarországot paradicsommá lehetne változtatni." 
Pulszky pedig azt jegyzé meg erre: „Örüljünk, ha 
egy esztendő múlva nem vagyunk felakasztva." 
Pulszkynak — fájdalom  — igaza volt. Mert, hát 
elbirja-e a fa,  ha minden virágból gyümölcs Ie;z? 
Nem, le kell abból hullani. És Bécs gondoskodott, 
hogy a magyar szabadság dúsan kivirágzott fáján 
egyetlen virág se hozzon gyümölcsöt, mert a szen-
tesítés után már hárou hónapra, lángban volt az 
ország . . . 

Mi volt az oka ennek ? Bölcsen és igazán felel 
meg rá a haza bölcse, aki ezt mondotta: „Nem ezek 
a törvények szülték a veszélyeket, hanem azoknak 
ármányai, kik  e törvények  következtében  elvesztettek 
illetéktelen  befolyásukat  Magyarország  kormányzására,  s 
most vissza akarták nyerni azt a hatalmat. Mert az 
1847—48-iki törvények csak ujabb, világosabb és 
határozottabb alakot adtak a nemzet jogainak, tisz-
tába hozták 8 a kor igényeihez alkalmazták, miket 
az ország évek, sőt századok óta, mint alkotmányá-
nak és törvényeinek szelleméből szorosan következő-
ket folyvást  sürgetett; de a nemzet és fejedelem 

közötti viszonyokat illetőleg ujabb jogokat nem 
teremtettek." (Deák.) 

*  * * 

Mélyen tisztelt közönség 1 A történelem az élet 
tanitó mestere, igy tanultuk, igy tudjuk. A történe-
lem tanulságait tehát, ha 1848. márczius 15-höz 
hivek akarunk maradni: mindig figyelembe  kell ven-
nünk. El nem vitatható tanulsága pedig a történe-
lemnek az, hogy e hazában ezer éven át, mindig  a 
magyar nemzet vitte a vezérszercpet.  Ennek vitézsége, 
szabadságszeretete tartotta fenn  a hazát, az Őrizte 
meg alkotmányunkat. 

Az ősök által felmutatott  útról nekünk sem 
szabad letérnünk, mert csupán annak a nemzetnek 
van jövője, mely a multak hagyományaiból erőt, lel-
kesedést tud meríteni, mely a szabadsághoz, nyelvé 
hez ragaszkogik. Ma pedig nagyobb szükségünk vau, 
mint valaha, hogy ősi intézményeinkhez, alkotmányos 
jogainkhoz ragaszkodjunk, mert nagyon megneheze-
dett az idők járása felettünk.  Sőt igen sok körül-
mény arra mutat, hogy a mult idők küzdelmei előtt 
állunk és a között kell választanunk: hogy „rabok 
legyünk, vagy szabadok ?" 

A magyar nemzet hivatása még nincs bevég-
ződve, sőt ezután kell, hogy igazán megkezdődjék 
Mert sem az a Magyarország, mely a Kossuth lel-
kében élt; sem az a Magyarország, mely a Széchenyi 
lelkében élt: még nem épült fel.  Kossuth független, 
szabad Magyarországot akart teremteni. Széchenyi 
ebben a politikailag független  Magyarországban egy 
virágzó, gazdag iparról és kereskedelemről álmado-
zott. Egyik külsőleg, a másik belsőleg akarta füg-
getlenségre emelni a nemzetet, hogy ez erős bástyá-
kon felépülhessen  az uj Magyarország. De még ma, 
a márcziusi napok után 57 évvel sem vagyunk sza-
bad sem külsőleg — politikailag, sem belsőleg — 
gazdaságilag. Nem engedi egy titkos kéz: a bécsi 
kamarilla  keze. 

Azonban az idők folyását  megállítani nem lehet! 
Av8gy ki parancsolhat a napnak, hogy föl  ne keljen, 
ha a hajnal bontogatja bíbor szárnyait, ki parancsol-
hat a télnek, hogy maradjon, ha a márcziusi szellő 

végig járja a hegyeket és völgyeket? Ki tarthatja 
a népeket és nemzeteket gyámság alatt, ha nagy 
korúak lettek? Föl kell támadni a magyar szabad-
ság napjának is. Föl kell szabadulni ennek a szen-
vedő magyar nemzetnek is; elég volt a szenvedés, 
hiszen „megbűnhődte már e nép a multat 3 jöven-
dőt." De ez csak ugy következik be, ha igazságunk 
mellett  rendületlenül  kitartunk  és nyíltan  megmondjuk, 
hogy mi fáj  a mi lelkünknek.  A tzomoru igazság az, 
hogy a magyar nemzetnek van szabadsága — s még 
sincs. Van törvényeinkben, de nincs az életben. Az 
fáj  a mi lelkünknek, hogy azt a nagy nemzeti erőt, 
mit az ellentállásra fordítunk:  miért nem fordíthat-
juk állami életűnk kiépítésére ? Azért sajog szivünk, 
hogy a mit meg ad az isteni gondviselés a madár-
nak, hogy magasra repüljön: a szabadságot, az ön-
állóságot miért nem engedik nekünk élvezni ? Az fáj 
nekünk, hogy a magyar nem tart  össze, hogy egye-
sült erővel biztosítsa a nemzeti szabadság diadalát. 

Valamikor, a rendi alkotmány idejében, kizáró-
lag a magyar nemesség feladata  volt az, hogy az 
idegen házbeli királyok alatt, a magyar nemzet ősi 
intézményeit fenntartsa,  hogy az idegen áramlatot 
a nemzeti érzület ápolásával ellensúlyozza Ez a hi-
vatás nem a nemesség kizárólagos joga többé, hanem 
a népképviselet alapján átszállott az ország összes 
polgárságára.  A mi századokon át, mint vágy, mint 
eszmény élt a nemzet lelkében, a miért annyi honfi 
vére hullott porba, hogy Magyarország  nagy, függet-
len és önálló  legyen:  az csupán a haza összes polgár-
ságának hon«zerelme által érhető el. Az ifjú  lelke-
sedése, a földmives  verejtéke, az iparos munkája, a 
tudós tudománya, a költő dala, mely visszhangzik 
völgyön, hegyen: mind megannyi védbástyája a hon-
szerelemnek, egy egy szikla, melyen megtörik a reak-
ció, de egyben felépül  rajta a nemzet szabadsága! 

Tudatában vagyunk e, polgártársaim, ennek a 
fölséges  nemzeti hivatásnak ? Ha igen, akkor ne 
csüggedjetek, hanem bízzatok a magyar nemzet jö-
vőjében,  mert velünk van az igazság, velünk van az 
Isten! 



egészen általános megjegyzésekkel a czikkben foglalt 
és valószínűleg téves informátiókból  eredő állításokat 
kellően megczáfoltuk  és befejezésképen  csak még 
azt a kérdést kívánjuk a czikk Írójához intézni, hogy 
ugyan mire való is volna a városnak 50,000 korona 
üzemtőkére szüksége ? 

Azt hisszük, hogy a képviselőtestület a város 
érdekeit a legjobban megóvta azzal, hogy a Ganz-
gyár ajánlatát fogadta  el. 

A közönség megnyugtatására szolgálhat az a 
körülmény is, hogy a belügyminisztériumnak 1902. 
november 9-én 105167 szám alatt kelt rendelete 
értelmében a rendezett tanácsú városok és községek 
által kötött közvilágítási szerződéseknek törvényha-
tósági jóváhagyása előtt műszaki szempontból va'ó 
felülbirálata  a kereskedelemügyi minisztériumnak 
egy erre a czélra szervezett és kiváló szakértőkből 
álló osztálya által történik. A megkötött  seerzödés  a 
törvényhatóság  által  csak akkor  hagyható jóvá, ha a 
minisztérium szakközegei  ezt a szerződést  minden  te-
kintetben  reálisnak  találják,  s ha a világítási  vállalat 
alapjául  szolgáló  jövedelmezőségi  számítást  is helyesnek 
minősítik. 

E megjegyzéseinket a fentebbiekben  foglalt  és 
megbízható helyen szerzett informácziók  még jobban 
megerősítették. Kár volna, ha az elektromos telep 
megépítése ily felületesen  szerzett informácziók  kö-
vetkeztében oly halasztást szenvedne, hogy a város 
ne élvezhesse azt az előnyt, hogy még ez év őszén 
elektromos világitásbau részesüljön. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, márcz. 17 

Márczius 15-ike. Határtalan lelkesedéssel ülte 
meg a szabadság ünnepét városunk közönsége. 
Tanárok, diákok, a Dalegylet, a nagy közönség 
fáradhatatlan  buzgalommal járultak hozzá, hogy 
márczius 15-ikét olyan ünneppé avassák, mely min-
den izében méltó legyen a márcziusi ifjak  szent 
emlékéhez. Mintha mindenki érezte volna, hogy 
újra tömörülni kell, hogy újra egyekké kell válnunk 
széttörhetetlen erővel, hogy nem szabad köztüuk 
egynek is lenni, aki ne érezze lelkében a feladatot, 
melyre elhivatott, — most, midőn az egész magyar 
föld  megmozdult és a mi nem egyéb, mint a szabadság 
utáni vágyakozás. Azért a szabadságért, melyet 
apáinknak e föld  minden rögére hullatott vére 
fakasztott  . . . Székelyudvarhely város hazafias 
ünnepélyének a sorozatát az Áll.  kö- és agyagipari 
szakiskola  vezette ba, hol 9 órakor kezdődólt az 
ünnep. Elnöki beszédet Spaller  József  tanár mondotta. 
Szavaltak Bauszki  Sándor és Sztruhunya  János 
növendékek. Ünnepi beszédet Kovács  Sándor III. 
éves mondott. Az egyes számok közt a dalkar éne-
kelt. D. e. 10 órakor az Áll. főreáliskolában  és Kath. 
főgimnáziumban  voltak ünnepélyek. A főreáliskola 
ünnepélyén ünnepi beszédet Bdrtos  Sándor 8. o. t. 
tartott, a Nemzeti dalt Borbély  Antal 7. o. t. sza-
valta ; Freidmann  Zsigmond és Baranyay József 
sikerült szavalataikkal, s az ifjúsági  ének- és zene-
kar szintén közreműködtek az ünnep szép sikerén. 
A kath.  főgimnáziumban  ünnepi beszédet György 
Dénes 8. o. t. önképzőköri elnök mondott. Szavaltak 
Zbinyovszky  Jenő 8. o. t. (Talpra magyar), Jánosy 
Sándor 7. o. t. (Márczius idusán), Ferenczy  Károly, 
Petőfi,  Egy gondolat bánt engemet cz. költeményét 
szavalta, kit Gonda  Tibor V. o. t. kisért zongorán. 
György  Dénes, Boga Alajos, Oláh Imre és Orbán 
Domokos, Balogh István: „Nagy idők" drámai 
költeményét adták elő. A szép ünnepélyt liáduly 
Simon tanár zárta be. Az egyes pontok közt az ifj. 
zene- és énekkar szerepelt. — A ref.  kollégium 
„Petőfi-Önképzőköre"  Fejes  Áron tanárnak, mint 
önképzőköri elnöknek gondos előkészítése és vezetése 
mellett, egy minden pontjában igen jól sikerült, 
élvezetes és hangulatkeltő hazafias  ünnepélylyel újí-
totta fel  az ifjúság  és közönség lelkében a szabadság, 
egyenlőség és testvériség magasztos eszméi által 
1848-ban ujjá alkotott Magyarország emlékét. A szép 
és választékos alkalmi műsor a szokottnál is nagyobb 
közönséget vonzott ez ünnepélyre, melyet a tágas 
tornacsarnok sem volt képes teljesen befogadni.  Petőfi: 
„Nemzeti dal"-át Lányi Andor, VII. o. t. adta elő 
diszmagyarban, gondos előkészületre, sok gyakorlatra 
valló ügyességgel. A 48-as események jelentőségét 
alapos tanulmány alapján méltató szép alkalmi beszé-
det Molnár  József,  VIII. o. t. irta és Kovács  N 
Pál, VIII. o. t. adta elő az értelmet megyőző s a 
lelket megiuditó hazafias  lelkesedéssel igen ügyesen. 

Nagy hatást keltett a Szerdahelyi: „Széchenyi és 
Kossuth" cz. müvébtM előadott drámai részlet is, 
melyben Batthyány-t Győrfi  István, Irinyi t Bulla 
Sándor, Kossuth-ot pedig Dénes Dezső, VIII. o. t. 
személyesítették, mindhárman elismerésre méltó szép 
sikerrel, de különösen kitűnt utóbbi a szerepéhez 
illően helyesen alkalmazott szónoki hévvel. Az ifjú-
sági ének és zenekar, melyet Morascher Hugó zene-
tanár távozása óta Pál Sándor, ev. ref.  énekvezér 
készített elő erre az ünnepélyre 4 számmal szerepelt, 
s daczára a karmester változásnak s az előkészületre 
fordított  rövid időnek, szinte váratlan sikerével általá-
nos elismerést aratott. Szépek és hangulatkeltők vol-
tak a Székely  Zoltán VII. és Bartha Albert VIII. o. 
tanulók, hegedüki3érettel énekelt kuruczdalai is, de 
a műsor legkimagaslóbb és l°gsikerültebb pontjait 
Varró  Berta művészi zongorajátéka képezte, ki 
Pálffy  Béla VIII. o. t. szép hegedüsólóját és Nagy 
Elek VIII. o. t. sikerült hazafias  szavalatát kisérte. 
Az ünnepélyt Gönczi Lijo3 igazgató-tanár zárta be, 
ki az 500 korona Gidófalvi  ösztöndíj kiosztásával 
kapcsolatban még egyszer röviden, de szép és lelkes 
szavakban méltatva a 48-as események és eszmék 
hatását, az ifjúságot  hazafias  munkásságra buzdította 
s a közönségnek megköszönvén a kollégium ünnepélyei 
iránt mindig tanúsított ily nagyfokú,  szíves érdeklő-
dését, az ünnepély, mely az önkéntes adományokból 
a kolozsvári „Szabadság-szobor" javára 36 korona 
83 fillért  jövedelmezett, a király éltetésével s az 
ifjúsági  zenekar által előadott Hunyadi-indulóval 
véget ért. — Délután a Székely  Dalegylet tartotta 
meg a Budapest-szálló nagytermében ünnepélyét, 
melyen a város közönsége csak neui teljes számmal 
megjelent. Az első zenekar nyitányja után Csíki 
Albert szavalta lelkesen Petőfi,  Talpra magyarját. Az 
ünnepi beszédet Vajda  Ferencz ref.  pap tartotta. A 
hatásos szép beszédet tárezrovátunkban egész terje-
delmében közöljük. Paál Sándor kántor, Kossuth 
dala cz. darabját, valamint a Szózatot és Hymuuszt 
a Dalegylet énekelte. Mészáros  Zoltán, Kertész  Al-
bert alkalmi költeményét, mig özv. Groákné Szabó 
Kata, Bartók Lajos: A szabadság napján cz. költe-
ményét szavalták sikerülten. 

A polgármesteri hivatal átadása. Székelyudvar-
hely város képviselőtestülete legutóbbi közgyűléséből 
a polgármesteri ügyek átvételére, illetve átadására 
Molnár  Károly, Vajda  Ferencz és Kassay  Ákos 
küldettek ki. A hivatalos ügyek átvétele 16-ikán 
délután történt meg, amidőn a közgyűlés által 
delegáltakon kívül Szakáts  Zultán volt polgármester, 
országgy. képviselő és Demeter Dénes tanácsos, h. 
polgármester voltak jelen. Az átvett hivatalos ügye-
ket, aktákat jegyzőkönyv mellett adták át Demeter 
Dénes h. polgármesternek. 

A földmivelésügyi  miniszter Homoród-fürdönek. 
Csak a mult számunkban adtunk hirt a földmivelés-
ügyi miniszter azon adományáról, mely szerint az 
oláhfalusi  takarékpénztár részére, 3000 kor. állam-
segélyt engedélyezett oly czéiból, hogy abból fuvaro-
zással foglalkozó  oláhfalusi  székely kisgazdák részére 
kocsikat szerezzen be, a homoródfüidői  vendégek 
fuvarozására.  A miniszter ezen adományát ujabb 
adománynyal tetézte, ainenyiben e héten Damokos 
alispán felterjesztésére  3000 koronát adott, hogy ez 
ös?zegből Homoród-fürdőn  háziipari bazárt létesítsen 
Egyben pedig a pisztráng tenyésztés fejlesztése  czéljá-
bM ujabb 25.000 pisztrang-ikrát adott a homoród-
fürdői  pataknak pisztránggal való bőíéges ellátására. 

A kivándorlók figyelmébe.  A belügyminiszter 
egyszerre két körrendeletet intézett most valamennyi 
közigazgatási hatósághoz. Mindakét rendelet a kiván-
dorlás nehézségeit s a kivándorlókra való keserű 
csalódásokat tünteti fel.  Az egyik rendelet felhívja  a 
hatóságokat, hogy az útlevélért folyamodókat  köze-
geik á'tal figyelmeztessék  és minden rendelkezésre 
álló eszköz felhasználásával  a legkiterjedtebb módon 
juttassák a lakosság tudomására, hogy a munkavi-
szonyok az északamerikai Fgyesült-Államokban jelen-
leg nem kedvezők és igy a kivándorlók, amenuyiben 
szándékuktól lebeszéléssel nem lenuének eltérithetők, 
keserű csalódásoknak lehetnek kitéve. A másik kör-
rendelet pedig arra hivja fel  őket, hogy a legalkal-
masabb módon, de élőszóval is közegeik utján a 
tengerentúlra kivándorolni szándékozóknak az útlevél 
kiállításáért való jelentkezésük alkalmával hozzák 
tudomására, hogy a porosz kormány elrendelte, mi-
szerint a külföldi  kivándorlóknak csak azon esetre 
engedtetik meg a porosz határ átlépése, ha egy Né-
metországban engedélyezett hajóstársaság tengeren-
túli kikötőbe szóló szállítási jegyével és a hajózási 
kikötőig szóló vasúti meuetjeggyel vannak ellátva. 

Ezenkívül annyi készpéuz birtokában kell lenniök, 
hogy tengerentúli partraszállásuk, vagy ha ez bár-
mely okból meg'agadtatnék, hazájukba való vissza-
szállításuk biztosítva legyen. Ezen össz-g egészséges, 
testi fogyatkozással  nem bíró tiz éven felüli  egyé-
neknél 400 márkában (480 koronában) van megálla-
pítva. Minden külföldi  kivándorlónak, aki ezen fel-
tételeknek meg nem felel,  egy lajstromozási állomá-
son kell keresztülmenni, amilyen ez idő szerint Mys-
lowitz és Itatiborban áll fenn. 

Az ipari munkások szabadlyezeumán a legu-
tóbbi alkalommal, a fizika  köréből Luckhaub  Gyula 
róm. kath. főgimnáziumi  tanár tartott mintegy 100 
hallgató jelenlétében, mindvégig élénk figyelemmel 
hallgatott előadást. Ismertette a testek nemtökéletes 
simasága, tehát érdessége alapján keletkező súrló-
dást, a súrlódás alapján keletkező különböző közéleti 
mozgásokat, jelenségeket, az akadályok legyőzésére 
alkalmas eszközöket. Majd a hő elméletére és tüne-
ményeire térve át, bemutatja a hőmérő keletkezését, 
a Celsius és Remaur hőmérő beosztását, „a hő" for-
rásait és hatását az egyes testekre. A kísérletekkel 
élénkített előadásért a hallgatóság nevében Solymossy 
Endre biz. elnök mondott köszönetet. Kovács  Albert 
Petőfinek  „A rabu cz. költeményét szavalta igen 
ügyesen. A Hymnussal kezdődött az előadás s a Szó-
zat eléneklésével végződött. — Ma délután a szokott 
helyen, időben Molnár  Károly tanár tart előadást a 
föld  keletkezése, alakja és forgásáról. 

Iparosainkhoz. Ma vasárnap délután 2 órakor 
az Iparoskör nagytermében — a szabad lyczeumi 
előadás után ossza ki Demeter Dénes h. polgármes-
ter a kitüntetési okmányokat és Solymossy  Endre 
kamarai megbízott a pénzjutalmakat azon helybeli 
iparos segédeknek és tanonezoknak, kik a marosvá-
sárhelyi kerületi iparossegéd és tanonczkiállitáson, 
szép és jómunkájukért a biráló bizottság által arra 
érdemeseknek találtattak. E kitüntetések Udvarhely 
város iparának, — Udvarhely város iparos polgársá-
gának szólanak. Az önbecsülés követeli, hogy minden 
iparos ott legyen ; s az ily alkalmat iparos ünnepé 
tegye. Ki nem közönyös sorsa iránt, ki nem szégyenli, 
de büszke arra hogy iparos, az ott lesz. 

Közp. választmányi ülés. Udvarhelyvármegye 
közp. választmánya Dr. Damokos  alispán elnöklete 
mellett f.  hó 22-én d. u. 3 órakor ülést tart. Ezen 
ülés tárgyát az 1906. évre érvényes képviselő vá-
lasztó-jogosultak névjegyzékének kiegészítése feletti 
iutézkedés fogja  képezni. 

Tarka színpad. Fejér  Dezső városunk közönsége 
által előnyösen ismert Tarka színpad igazgatója újból 
felkereste  városunkat és a Budapest-szálló nagyter-
mében három estén át előadást tart. Első előadását 
tegnap, szombaton tartotta meg igen változatos, szép 
műsorral, amelyből különösen kiemelendő Little  Ca-
rabin, akrobata tánezos és Fregoli kiváló tauitványa; 
a tehetséges zenebohoczók, Hienzi  Mariska excentique, 
Németh  Ferike couplé és Tóth  Mariska népszínmű-
énekesnők ; Mstr  Willi légtornász. Ma vasárnap 
egész uj műsorral lesz megtartva az előadás, me'y 
fél  8 órakor kezdődik Belépti dij: I. r. hely 1 kor., 
II. r. hely 60 fill..  karzat 40 fill. 

Körözött szélhámos. Nem mindennapi módját 
eszelte ki a pénzszerzésnek Ifj.  Pásztor  Miklós fog-
lalkozás nélküli körjegyzői irnok. Ugyanis a fiatal 
úr László Albert városi jegyző nevében, ennek bará-
taihoz, ismerőseihoz leveleket irogatott, s most 20, 
s most 30 korona kölcsönöket szedegetett fel,  sőt 
még boltokba is eszközölt vásárlásokat László nevére. 
A turpiságra, melyet már régebb idő óta folytat, 
László Albert csak a napokban jött rá, s az ex ir-
nok ellen egy egész sereg hamisított levél kíséretében 
már megtette a bűnvádi feljelentést. 

Köszönetnyilvánítás. Az Udvarhelymegyei ta-
karékpénztár részvénytársaság igazgatóságának azon 
kegyességeért, hogy iskolánk szegénysorsu növendé-
keinek könyvekre és tanszerekre kérés nélkül 50 
koronát adományozott, a szegény gyermekek nevében 
e helyen is hálás köszönetet mond P. György  József 
zárdafőnök  róm. kath elemi fiúiskolái  igazgató. 

Egy tanítónő ünneplése. Mint a Szarvasi Hírlap 
irja a szarvasi polgári leányiskola igazgatónőjét 
Weinberber  Francziskát f.  hó 9-én azaz névnapja 
alkalmából kellemes meglepetésben részesítették ugy 
a leányiskola növendékei, mint a tantestület tagjai. 
Reggeli fél  9 órakor az összes növendékek tanítóik 
vezetése alatt a leányiskola tornacsarnokában gyűltek 
össze, s a növendékekből alakított küldöttség ment 
föl  az igazgatónőhöz felkérni  őt arra, hogy a torna 
csarnokban jelenjen meg. Az igazgatónőt terembe 
léptekor mindnyájan szívélyesen üdvözölték s majd 
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a polgári iskolai növendékek üdvözölték s egy remek 
összeállítású virágcsokrot nyújtottak át az ellemi 
osztálybeliek, msjd a tanítónők üdvözölték az igaz-
gatónőt névnapja alkalmából. Az igazgatónőt c nem 
várt s remélt figyelem  igen meglepte, s az irányában 
tanúsított figyelemért  a legmelegebb hangon mondott 
köszönetet ugy a tanítónőknek valamint a növendé-
keknek. A délelőtt folyamán  a leányiskola kormányzó 
testületének számos tagja részint személyesen, részint 
levél utján üdvözölte a közszeretetben álló igazga-
tónőt. 

Nőegyleti fillórestóly.  A Nőegylet márczius 15-
iki fillérestélye  egy jól sikerült kis ünnepély volt. A 
műsor összt állításában ez úttal is az egylet fársd-
hatlan ügyes rendező elnöke Demény Ferenczné buz-
gólkodott. A 3 középiskola tanulói szerepeltek. 
György  Dénes kath. főgiirn.  VIII. o. tanuló igen 
szép hanghordozással s kellő nyugalommal szavalta 
el Ábrányi: Koldus cz. költeményét. Székely  Zoltán 
és Bartha Albert ref.  koll. VIII. o. tanulók kuruez-
dalokat énekeltek duetben, zenekisérettel, melyet 
szintén a ref.  koll. zenekar tagjai szolgáltattak. Ugy 
az ének, mint a kiséret igen összevágó és hatásos 
volt. Baranyai József  reálisk. VII. o. tanuló márcz. 
15-re irt költeményét szavalta kellő tűzzel és haza-
fias  érzéssel. A műsor utolsó pontja egy a márczius 
15-iki eszményekkel kapcsolatos élőkép volt, melyen 
Hungáriát találóan személyesítette Daróezy Nina. Az 
élőképet Nosz  Gusztáv tanár rendezte. 

Polgármesterválasztás. Székelyudvarhely város 
polgármesteri székének betöltétésére Dr. Damokos 
Andor alispán a mai nap irta ki a pályázatot E 
szerint a pályázatok beadásának határideje márcz. 
31-ike. A választó gyűlés napja ápril. 3. 

Iparosok fillérestélye.  A Polgári önképző éa 
segélyző egylet ez évadbau utolsó fillérestélj  ét 13 án, 
hétfőn  tartotta meg. Az estély műsorának miudeu 
egyes száma szépen sikerült, mely után Solymossy 
Endre biz. elnök hatásos és tanulságos beszéddel be-
zárta az estélyek sorozatát, ismertetve azok czélját, 
jelentőségét és nevelő hatását. Végezetül táncz kö-
vetkezett, B igy tánczolva vett bucsut a közönt ég e 
valóban tanulságos estélyektől ez évben. 

Egyházi estély. A székelyudvarhelyi ev. ref. 
egyházi értekezlet ma, márcz. 19-én este 6 órakor, 
a kollégium tornacsarnokában tartja hetedik egyházi 
estélyét. A rendezők a következő érdekes műsort ál-
litották össze. 1. A gyülekezet éneke: Nagy Isten 
téged imád. XXX. dics. 1. v. 2. Elnöki megnyitó. 3. 
Isten, Rudnyászky Gyula költeménye. Szavalja Lányi 
Ibolyka. 4. Felolvasás. Tartja Fejes  Áron ref.  kollé-
giumi tanár. 5. Ének, előadja a ref.  kollégiumi ének-
kar. 6. A gályarabok, Váradi Antaltól; szavalja 
Nagy  Elek VIII. o. t. 7. Zárs?ó. 8. Áld meg Ur 
Isten. Belépés ingyenes ; kegyes adományok az ér-
tekezlet czéljaira szívesen fogadtatnak.  Rendezők: 
Kassay  Irén, Lányi Rózsika. 

A székely-keresztúri Nőegylet f.  hó 16-án, 
Csütörtökön tartotta ez évadban utolsó fillérestélyét. 
Az estélyt PaUós  Doczi és Gizella, Piskóty  Erzsike, 
Ajvász Aranka, Jager  Miczi, Jakabházy  Ilka rendez-
ték, kik igen változatos, szép műsorról gondoskod-
tak. A műsort egy igen sikerült tabló vezette be: a 
három gráczia, kiket Pallós  Gizella, Jüger  Miczi és 
Ajvász Aranka személyesítettek. Ezután Jodál  Gábor 
Ezüst fátyol  legendája cz. költeményt szavalta hatáso-
san, majd Apáthy Zoltán népdalokat adott elő nagy 
tetszés mellett. Ifj.  Lengyel  József,  Simon Judit ot 
szavalta, s méltán volt része a zajos ováczióban. A 
műsor utolsó számát egy tabló képezte : A mézes-
hetek, melyben Bedö  Irén (anyós), Ajvász Aranka 
(fiitalasszony),  Apáthy Árpád (férj),  Pallós  Doczi 
(szobalány) vettek részt. A minden tekintetben sike-
rült estélyt, kedélyes tánczmulatság zárta be. 

Polgármesterválasztás. Az „Udvarhelyi Iliradó„ 
10-ík számában Polgármesterválasztás czimen irt 
vezérczikkünkre vonatkozólag, Kassay  F. Ignácz, ny. 
polgármester úrtól az alábbi nyilatkozatot vettük, 
melyet minden megjegyzés nélkül egész terjedelmé-
ben közreadunk. Tekintetes szerkesz'ő Ur! Folyó évi 
márczius hava 5 én megjeleut becses lapja „Polgár-
mester választás" rovatában oly tévedések fordulnak 
elő, hogy azt mint e váróinak 16 éven keresztül 
volt polgármestere, nem hallgathatok el. Tisztelettel 
kérem szerkesztő urat, ezen rövid nyilatkozatomat 
becsei lapjábac felvenni  szíveskedjék. Szerkesztő ur 
azt írja, hogy Szakáts Zoltán polgármesternek lett 
„megválasztásakor  adósságunk  százezrekre  rúgott 
anélkül,  hogy* s!b. stb. Nohát tisztelt szerkesztő ur! 
ezen állítás nem egészen igy van. 1882 évi szeptem-
ber 18-tól, 1898. május 1 ig, tohát 16 évig polgár-

mestere voltam e városnak, ez alatt épült a „Mária 
Valéria gyermek kert", épült a katonai laktanya 
nagyobb része. Vettük meg Gergely Ferencztől a 
katonai kórházat, épült a felsőreáliskola.  Épült az 
agyag- és kőipar iskola. Állítottuk fel  a felsőleány-
iskolát. Vettük meg a városház építendő helyét a 
barátoktól és Kassay Lászlótól stb. stb. Ezek pótlá-
sára a város több mint 100 ezer forintot  áldozott a 
nélkül, hogy kölcsönöztünk volna egy fillért  is, — 
pótadó 16 év alatt egy izben volt. — A birtokosság 
300 ezer korona regáléja épen, egy fillér  hiány nél-
kül adatott át Gyarmathy Dezsőnek, a ki l ] /8 évig 
volt utánnam polgármester Az én időmben csak a 
birtokosság által átengedett kamatot élveztük a köz-
igazgatás fedezésére.  Ez az igazság szerkesztő ur. 
Hol van a 300 ezer korona regálé most ? Felkérem 
Udvarhely város tanáciának most is élő tagjait, hogy 
nyilatkozzanak, polgármesterségem alatt adós volt-é 
e város, több százezer forinttal?  polgármesterségem 
alatt kelté el a birtokosság 300 ezer korona regáléja? 
Ennyit láttam szükségesnek, a fenn  irt terjedelmes 
dicsérő oklevélre megjegyezni. Kassay  F. Ignácz, 
volt polgármester. 

Az udvarhelymegyei általános népnevelési 
egyesület f.  hó 12-én tartotta meg évi rendes köz-
gyűlését, Hlatky  Miklós tanár elnöklete mellett. Az 
élénk eszmecsere során különösen az a gondolat 
domborodott ki, mikép lehetne az egyesület működé-
sét szélesebb alapra fektetni  és mikép lehetne a 
társadalomnak, az egyesület törekvéseivel szemben 
megcsappant érdeklődését újból felkelteni,  illetőleg a 
társadalom belevonásával azt nagyobb mértékben 
felvirágoztatni  és működésébe pezsgőbb életet hozni. 
Az egyesület feladata  és czélja a népiskolák erkölcsi 
és anyagi támogatása, valamint szegény tanuló-
gyermekeknek tanszerekkel való ellátása és igy első 
sorban magok az elemi iskolák és ezeknek tanítói 
volnának hivatva arra, hogy az egyesületbe belépve 
annak érdekeit szolgálják. Az évi tagsági dij c-ak 
1 kor. 20 fillér,  illetőleg egyszersmindenkorra fize-
tendő 20 kor.-nyi alapítványi díj. Gyerkes  Mihály 
községi tanitó felvetette  a népnevelési egyesület és 
a megyebeli tanítóegyesületek egybeolvadásának 
eszméjét oly czélból, hogv egy egyetemes nagy 
egyesületté alakuljanak át. Egyesült erővel nagyobb 
sikert fog  lehetni kifejteni  és szélesbb körben hatni. 
A közgyűlés elvben hozzájárult az eszméhez, de meg-
valósításának mikéntjére nézve nem határozott még, 
a mennyiben ez idő szerint konkrét szervezet hiányá-
ban nem lehet tudni, vájjon lehetséges lesz-e a nép 
nevelési egyesületnek alapszabályai által körülvonalo 
nőtt intentióit az amúgy is reformálandó  tanitó 
egyesületek czéljaival összeegyeztetni. Az egyesület 
tekintélyes tőke felett  rendelkezik, a mennyiben az 
16 641 kor. 10 fillért  tesz ki. A tisztikar ugyanaz 
maradt, mely volt tavaly. (Nosz  G. titkár.) 

Kitüntetett iparos segédek és tanonezok. A 
székely kerü'eti iparos segéd és tanoncz munkakiál-
litáson a következő sz.-udvarhe'yi iparos segédek és 
tanonezok nyertek dijakat: Bálint Gábor timár 10 
kor., ifj  Bálint György timár 10 k, Strucza József 
csizm. 10 k, ifj.  Verestói Sámuel csizm. 10 k, Ke-
resztes János csizm. 10 k, Lörinczi Árpád szűcs 
20 k, Elekes Sándor kalapos 20 k, ifj.  Márton János 
kárpitos 10 k, Áll. kő- és agyagipari szakiskola ver-
senyen kivül. Tanonezok: Pap János arauymüves 
5 k, Gergely Sándor asztalos 5 k, Simó Ignácz 
szabó 5 k, Török Dénes szövő 10 k, Nemes József 
szövő 5 k. Részvételi okmányok: Angi András csizm. 
Csibi Mátyás czipész, Mitya Iroftei  csizm , Martino-
vics András nyom , Wallinger István nyom. Miklós 
Mózes czipész tanoncz, Kolozsvári János timár segéd, 
Gergely Sándor csizm. segéd. 

KÖZGAZDASAG. 
Székelj udvarhely, márcz. 17. 

Állami kezelés alatt álló erdők vágásterületei-
nek kivételes legeltetése. Udvarhelymegye közig, 
erdészeti bizottsága a napokban tartott ülésében, a 
székely udvarhelyi m. kir. áll. erdőhivatal előterjesz-
tése nyomán kimondta, bogy erdőgazdasági és erdő-
ápolási, valamint közgazdasági szempontból, tekin 
tettel a mult évi gyenge termésre és gazdanépünk 
mostoha gazdasági viszonyaira a fenyővágásoknak  és 
fenyőfiatalo-okuak  néhány évig való elővigyázatos és 
mértékelt legeltetését indokoltoak és kellő megszori 
tásokkal megengedi, és ebhez képest megengedi, 
hogy a m. kir. áll. erdőhivatal előterjesztésé-
ben felsorolt  erdőbirtokosok tulajdonát képező, 
összesen 4532.76 k. hold kiterjedésű, nem meredek 
fekvésű  eléggé televényes talajjal biró és többnyire 
dús fűvel  benőtt fenyő  vágásterületek, tisztások és 
fenyófiata'osok  legeltethessenek. Kiköti azonban, hogy 
1. A legeltetés szarvasmarhákkal csak is a még be nem 
erdősitett, avagy legalább is túlnyomó nagy 
többségben 8 (nyolez) évesnél idősebb csemé-
t ékkel beerdősitett területeken és tisztásokon, 
ellenben kizárólag juhokkal és bárányokkal a 
8 (nyolez) évesnél fiatalabb  mesterséges erdő-

sítésekben és ugyanoly korú önvetényülés utján 
létlejött fiatalosokban  gyakorolható. A mesterséges 
erdősítésekben csakis 1905 julius hó 1-től kezdve 
és általában csakis a nem meredek fekvésű  televé-
nyes talajjal biró, sürü gyommal és füvei  benőtt 
azon beerdősitett területeken lesz gyakorolható, a 
melyeken a legeltetés, a csemetéknek a megfülléstől 
és a Bzándékos, avagy gondatlanságból eredő gyújto-
gatás folytán  keletkezhető károsodásoktól, illetve 
azok megsemmisité-étől komolyan tartani lehet. 2. 
A legeltetésre engedélyezett területek határai a ke-
zelő m. kir. járási erdőgondnokságok vezetőinek sze-
mélyes felelőssége  és közvetlen|közremüködésével az 
erdőbirtokosok képviselőinek jelenlétében a helyszínén 
előzetesen kijelőlendők és jegyzőkönyvileg átadandók. 
3. A kijelölt területeken a legeltetés a fent  megha-
tározott állatnemekkel oly megszorítással gyakorol-
ha'ó, hogy a legeltetés csakis felelősség  és szabály-
szerű fogadalmat  tett pásztorok felügyelete  alatt álló 
rendes csordákban, illetve nyájakkal, a melyben a 
pásztoroknak sem engedhető meg egyetlen egy kecs-
kének a tartása és csakis a m. kir. járási erdőgond-
nokságok által megszabott számú legelő-állattal és 
és időtartamon át gyakorolható. 4. A mennyiben az 
engedélyezett legeltetésnél az erdőbirtokosok részéről 
visszaélések történnének, avagy az erdőhivatal vagy 
az erdőgondnokság által a fiatalosra  károB hatásúnak 
találtatnék, annak az illető erdőbirtokon való azon-
nali beszüntetése mellett, az esetleges visszaélés 
megtorlása czéljából teendő törvényes lépések a ke-
zelőm. kir. erdőtiszt által haladéktanul megieditandók. 

TAVIrtATOK. 
B u d a p e s t , márcz. 18. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

A válság. 
A Szabadelvüpárt 16-os bizottsága tegnap 

este rövid konferencziát  tartott, melyen Tisza 
István gróf  miniszterelnök elmondta bécsi uta-
zásának eredményét és a bizottság tudomásul 
vette Tisza előterjesztését. 

B pártkörben azt hiszik, hogy a király 
legelsőbben Andrássy Gyula grófot  fogadja 
kihallgatáson. 

Ama nézet uralkodik, hogy a király már 
csak egyes részletkérdések dolgában kiván felvi-
lágosi tást, mert nagyjában minden oldalról tájé-
kozást szerzett. 

A pártkörben beszélték, hogy hir szerint 
most egy koalicziótól teljesen független  kormáy-
programm készül, melyben minden elérhető fog-
laltatik és ezt vállalná egy kormány, mely mel-
lett majd egy uj párt, mondjuk egy uj koáliczió 
keletkezik és e mellett támadna nlajd egy uj 
ellenzék. 

Hirszerint gróf  Andrássy Gyula egy 
terjedelmes memorandumon dolgozik, melyet leg-
közelebbi kihallgatásakor a király elé terjeszt. 
Az emlékirat azt a sine qua nont fejti  ki, mely 
egyetlen biztos föltétele  lehet a válság meg-
oldásának. 

Ma délben Kossuth Ferencz lakásán 
megjelentek : gróf  A p p o n y i Albert, báró 
Bánffy  Dezső, Rakovszky István, Thaly 
Kálmán, Tóth János és Zichy Nándor, ké-
sőbb megjelent Andrássy Gyula gróf  is. 

A tanácskozás hosszabb ideig tartott, de 
arról kommünikét nem adtak ki. Hir szerint 
a politikusok határozatot nem hoztak és a tár-
gyalásnak inkább informatív  jellege volt. 

A p p o n y i Albert, ki ma visszaérkezett 
Eberhardról, magával hozta királyhoz intézendő 
felirat  szövegét is. Valószínűleg a tanácskozá-
son ez is szóba került. 

N y f l t t é r . 
Van szerencsém a n. érdemű közönséggel tudatni, hogy 

műtermemet folyó  évi április hő 20-án, az Arpád-utiza 10. sz. 
alá, a törvényszék épületével szembe lévő házba helyezem át. 
Midőn ezt köztudomásra hozom, egyszersmind újra kérem a 
n. érdemű közönség becses támogatását, mert valamint eddig 
igyekeztem tettel és tanácscsal hasznukra lenni: a jövőre ÍB ez 
leend legfőbb  törekvésem. 

Minden, a fogászat  körébe tartozó munkát u. m. fogak-
nak a szájból való eltávolítását, műfogaknak  elkészítését, a 
beteg fogaknak  gyógyítását, az orvosi tudomány legújabb 
vívmányai szerint, a legnagyobb gonddal és lelkiismeretességgel 
végzem. Minden altalam végzett munkáért teljes felelősséget 
vállalok, tehát a közönség részéről a károsodás lehetőaége ki-
van zárva. 

Különösen felhívom  a szülők becses ügyeimét a gyerekek 
tejfogainak  conserválására, a mit az általam tökéletesített mód-
szer Bzerint a legjobb eredménnyel és igen jutányos árban vég-
zek, s ami által a gyerekeket sok szenvedéstől mentem meg és 
kieszközlöm, hogy fiatal  kourkban nem lyukasodnak meg fogaik. 

I>r, Kovács Géza, 
egyetemes orvostudor és specialista fogorvos. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
T e l e f o n s z á m :  U . 
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Pályázati hirdetmény. 
Székelyudvarhely rendezett tanácsú város tanácsánál lemondás folytán  üresedésbe jött 

p o l g á r m e s t e r i á l l á s r a 
ezennel pályázatot nyitok. 

Felhívom mindazokat, kik ezen évi 3600 korona törzsfizetés  é3 600 kor. lakbér-
illetménnyel javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 3. §-a 
rendelkezéseinek megfelelő  elméleti és eddigi gyakorlati képzettségüket igazoló okmányaikkal 
felszerelt  pályázati kérvényeiket hozzám a folyó  évi márczius hó 31-ig bezárólag adják be. 

A választást Székely udvar hely város tanácsához folyó  évi április hó 3-án délelőtt 
9 órájára tűzöm ki. 

Székelyudvarhely, 1905. évi márczius hó 18-án. 

ZDr. D a m o k o s A n d o r , 
aliipán. fc 

Szölőlugast 
ültessünH minden ház mellé fs  KertjeinKben 

fold-  ís bomoKtalajon 
A szóló hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly 

ház, melynek fala  mellett a legcsekélyebb gondozással fel-
nevelhető nem volna, ezenkívül más épületeknek, kerteknek, 
kerítéseknek, stb. a legremekebb dísze, anélkül, hogy leg-
kevesebb helyet is elfoglalna  az egyébre használható ré-
szekből. Ez a legháládatosabb gyümölcs, mert minden év 

Erre azonban nem minden szőlőfaj  alkalmas, (bár mind 
kúszó természetű) mert nagyobbrésze ha meg nő is, termést 
nem hoz, azért sokan nem értek el eredményt eddi*. Hol 
lugasnak alkalmas fajokat  ültettek, azok bőrén ellátják há-
zukat az egész szőlöérés idején a legkitűnőbb muskotály 
és más édes szőlőkkel. 

A fajok  ismertetésére vonatkozó, színes fénynyomatu 
katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik meg, aki 
czimét egy levelezőlapon tudatja Bor fajú  szólóoltványok is 
még nagy mennyiségben kaphatók leszállított árakon. Borok 
csiládi fogyasztásra  501. és feljebb  olcsó árban és .Delaware* 
sima, ültetéshez és ebből borminta. 

írm\W  első szó'löoltVánytelcp tfagy-Kágya, 
Biharmegye 

2 ! ü Mária Forrás 
Székelyföldi  elsőrangú természe-
tes alkalikus sós savanyúvíz. 

Számos h írneves orvos által a j á n l v a : 
a torok, gége, légcsöheveny és idült hurutjainál, 
a tüdőtuberkulozis minden stádiumában, a gyomor 
és bélhuzfm  hurutos bántalmainál. • 

A külföldi  aeltersi,  gleichenbergi  és 
emai vi*ek4>t  jóval felülmúlja 

Kapható: 

Gergely János utóda 
= = Tamás Balázs 
fiiszerkereskedönél  Székelyudvarhely 
hol a legjobb minőségű aradi lisztek, 
gazdasági-, konyhakerti- és 

virágmagvak 
valamint kávé, rizs, gyertya, szappan, 
petróleum és egyéb házi szükségletek 
legolcsóbb beszerzési forrása. 

Sz. 259—11-05. 
tkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
Az oklándi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Szilágyi Endre végrehaj-
tatónak, Bartha Albert végrehajtást szenvedő elleni 
közösség megszüntetése iránti ügyében a székelyud-
varhelyi kir. törvényszék, (az oklándi kir. járásbíró-
ság) területén lévő a bibarczfalvi  863 tjkben Af  1G3, 
164, 165 hrsz. kőházra és kertre, az árverést 866 
kor. ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan az 1905. évi 
április hó 4-ik napján d. e. 9 órakor Bibarczfa!va 
község házánál megtartandó nyilváuos árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10 át vagyis 86 kor. 60 fi  lért kész-
pénzben az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 
8. § ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy&z 1881. LX. t.-cz. 170. § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Oklándon, 1905. január 27-én. 

s Mátlié, 
' kir. albiró. 

Á R J K G Y Z K K 
minden hangszerről kivá-
vánatra ingyen és bér-
•gng mentve küldetik. # # 

Első kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

legjobban! 
E U ó magyar v i l la -
m o s erőre b e r e n d e -
zett l iangszergyár 

Stowasssr £J. 
királyi udvari hangszergyáro?, hadsereg-szállitó, 
a Rákóczi-tárogató és a hangfokozó  gerenda feltalálója 

B E D A P E S T , I I . , L á n c z h i d - n . 5 . 
A janija uját gyárában készílt általánosan elismert A különleges (speczialitás) fa-,  réz-, fur<5  ée Tonóa 

liangsiereit, czimbalmok&t stb. 
I .egnagyobb raktár és gyár. 

3, 4, 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb 
felszerelésben.  -KcgedüH 

XangfoKozó  gerenda 
•okkal jobb, erösebS és lágjabb bangót njer (biztos 
.iker); hegedűbe ja-itissal 4 frt.  " 
U 9V(HAMÍVÍV legjobb, erős, elpusztíthatatlan 
TlartnBHItyalt hangokkal, 2 60, 3, 4, 5 forinttól 
feljebb.  Kttlónlegea aciélhangu hangTeraenjharmoni-
kák, saját mintái. 

Tárogató 
JtarmnniumoH, minVleS bífixta  í'Aw 
7»tlSUSPAV teljes felszerelése  előnyös 
tlUKIJŰÍUH feltételek  mellett, juUnyos ár-
ban, elismert jó minőség, a hadsereg és a legtöbb 
katonai zenekaroknak szállítója Tagyok. 
TSlIitücflk  " , n i H hangszereken, külónle-
JO»UO)«H gén szakszerű pontossággal, ju-
tán jroe árban eszközöltetnek. 

rózsafából  ujezüst bil-
lentyűvel és iskolával 
30 — forinttól  feljebb 

Kezesség minden egyes 
= hangszernél 
Kivitel tSSŰXt 

A leghíresebb kötőgépek 
házi éa ipari ezélra 

I. styriai kötő-gépgyár magyar képviselete 
B u d a p e s t , VII., Krzsébet -körút 2 3 . szitui. 
Részletfizetésre  is kapható. — Árjegyzék ingyen, bérmentve. 

Varrógépek, k e r é k p á r o k raktára. 
P O G L J Ó Z S E F L A J O S . 

SCHICHT-SZAPPAN 
„Szarvas" vagy „Kulcs" 

A legjobb, legkiadósabb, s igy a legolcsóbb szappan, minden ártalmas keveréktől ment. 
i M I N D E N Ü T T K A P H A T Ó . H 

A vételnel tessék vigyázni, hogy minden darabon a Schicht-név s a fennt  látható 
két védjegy rajta legyen. 

Llnimt.  Cupslcl  eomp., 
Richtir-féli  NiWjf-riii-EiptlIir. 
Ezen e l i s m e r t k i t ü n < és 

fájdalomcsillapító  bedörisölesül 
hasznait h&iiazer bevá-
sárlásánál, — a mely 
minden gyógyszertárban 
kapható, — mindig H m . 
' i«l legyünk a „l»r-

'«TédJegjr.. 

egy teljesen jó-
karban levő = 
cseréppel fedett 

négy lóra való istálló és kocsiszín. 
===== Czim a kiadóhivatalban. 

Eredeti OSERS és BAUER motorok 
BUDAPEST, VI., Podmai i i czky-utcza IS. 

Motorgyár és vasöntöde: Bécs. 
Benzin- és patroleum-motorok es locomobilok, szlvó-gáz-motor«*l«pe* 
2—3 fill.  üzemköltséggel. — Kedvező lizetési feltetelek.  — Elsőrangú 

gyártmány. — Költségvetés es árjegyzék intvén. 

Kitűnő minőségű fs  legmagasabb szilárdságú portland czcncntct alán! olcsó áron a 

B K A S S Ó l P O R T U N O C E M E N T G Y Á R 
Brassóban SZÍHclyudVarhclytt Kapható RÖSlCr ís Gábor uránnál. 

Eladó 


