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census.

— Irta . I»r. S c b e s s D é n e s . —
Marosvásárhely, ápril. 12.

A választói jogrendszerünk még mindig az
1848-iki év hevenyészett alkotása, melyet az
1874. évi törvényhozás módosított némiképpen.
Az állam élet fejlődése, az európai eszme áramlatok többször erős mozgásba hozták nállunk is
a közvéleményt, mely sajtóban és parlamentben
egyaránt követelte egy mélyreható egyöntetű
reform megteremtését.
Az országgyűlési pártok közül a szabadelvüpárt nevében Széli Kálmán 1901. január havában maga is elismerte a reform szükségességét,
a czeusus egységesitését és leszállítását, a szavazás deczentralizálását tanulmányozandónak jelölte ki és csupán a titkos szavazásra mondta
ki kategoricze, hogy nem tartja az államérdekével megegyezőnek és kivihetőnek.
A függetlenségi pártok álláspontja számtalan kiáltványban fejtetett ki. Általáno sszavazati
jog korlátolva a magyarul irui és olvasni tudással, községenkénti titkos szavazás. A néppárt
a czensus leszállítását a kerületek igazságos
beosztását követelte.
A képviselő választói czensus nemcsak igen
sokféle szerteágazó alapot mutat, de az ország
egyes területein is eltérésekkel alkalmaztatik.
A 48-as és a 74-es törvényalkotások óta a
magyarállam nagyot haladt és fejlődött, de nem
változott meg az állam összetétele. Az a körültekintő óvatosság, melylyel a választói jog megalkottatott, ma is épen annyira indokolt, mint
volt a törvény megalkotásánál
Az erdélyi részekre az értelmi és vagyoni

POLITIKAI,

Felelős szerkesztő : B e c s e k

K Ö Z G A Z D A S Á G I
Aladár.

cz^str., a kivételes személyi jogosultság, a régi
jog egéssen más hatásokkal érvényesültek mint
Magyarországon. A súlypontja a választói czensusnak nem a földbirtok — de a személyi jogosultság, a régi jog, jövedelem és az értelmiség. Ha pedig ezek alapján megejtett képviselő
választások eredményeit vizsgáljuk — megnyugvással kell konstatálni, hogy az egyéui megbízhatóság és hazafias magyar nemzeti politika
szempontjából is a kerületekben mindig azon
társadalmi irányzatok és hatalmak érvényesültek,
— melyek ellentétben a nemzeti fejlődéssel s
az állam tiszteletével nem állottak.
Gondolkozzunk bármiképpen arról, hogy
kinek adjuk befolyást a parlament összetételére,
hogy mily mértékben éljeu e befolyással a tömeg — mint politikai erő, hivatottság és alkalmasság minimumát egyértelmüleg abban kell
lássuk, hogy öntudatosan, függetlenül érvényesüljön ez az erő az államakarat képzésénél.
Erről pedig ma legalább szó sem lehet, a
románság 1.389.303 számánál, mely a legsötétebb elmaradottságban nem csak, hogy az analfabéták óriási 80—85°/0-lékát adja, de az ismeretek, a miveltség oly c?ekély mértékével bir,
hogy a megfontolást par^i ;solna még akkor is,
ha a nemzeti szempontból; kifogás alá nem esne.
E tömegek könnyelmű felszabadítása nem
csak hirtelen szocziális rázkodással járna, de a
magyar nemzeti állam megrenditését, a beláthatatlan politikai és talán fizikai küzdelmek sorát
nyitná meg.
A vagyoni czenzuz kirivó aránytalanságait
meg kell szüntetni. Igazságtalan magas mértékét alább kell szállítani, de egyidejűleg arról is
történjék gondoskodás, hogy az intellectualis
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Hirdetések a legolcsóbban Bzámittatnak. Nyilttér sora
50 fillér. — Megjelenhetenként egyszer, 6 oldalon vasárnap
A hirdetés és nyilttér dija előré fizetendő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda

fölény a nyers tömegek által ne majorizáltassék.
A vagyoni czensus leszállítása egészen más
eredményeket fog szülni a városi és másokat a
vidéki választókerületekben.
Vegyük mindjárt a földadót. A 17 forint
50 krajczáros adó, mint minimum magasnak látszik. Hatása érvényesült abban, hogy a földbirtok czensus harmadik, illetve negyedik helyet
foglalja el. Hunyadmegyét leszámítva csekély
mérvben ervényesül A czensusnak minden megkötöttség nélkül való leszállítása azt eredményezné, hogy az értelmiség czensusa rovására
igen nagy számban nyerne a földbirtok czensus.
A négy székely vármegyében — hol a
vagyoni és értelmi czensus alig érvényesül a
régi jog mellett, a reform sürgős kérdés, mert
egy pár év alatt lehetetlen helyzetbe jöhetnek
e választókerületek, ha a régi jogosultak kihalnak. Ellenben a román lakta 11 vármegyében
a földbirtok czensus oly mérvű leszállítása, mely
a székely vármegyék politikai érdekének megfelel, veszedelmes és indokolatlan lenne. A magyarság óriási kulturális fölénye egyforma elbírálását meg nem tűri és egységes megoldását
meg nem engedi e kérdésnek. Fel kell állítani
tehát az értelmi czensus egy minősítő fokozatát
és pedig javasolom, hogy azok, akik magyarul
írni és olvasni tudnak : a földadó és házbéradó
minimum felével választói jogosultságukat elnyerjék és pedig értelem és vagyoni czensus alapon.
A magyar nyelv tudása a magyar államban oly politikai követelmény, melyet minden
polgára ez államnak jogosnak kell elismerjen.
Nem sérthet semmiféle faji érzékenységet és jogos érdeket e qualificatio — annál kevésbbé —
mert meghagyva a szerzett jogalapot, — az

profeszorné asszony kér föl egy noviczius-diákot arra,
hogy a jótékony nőegyesület munkaestélyén fololvaElső szárnypróbálgatás.
sást tartson 1 ? Ott, ahol eddig csak tudós professzorok
és nagytekintélyű papok tartottak felolvasásokat:
Irta: Pál Adolf.
most egy kis bagoly-diák üljön a felolvasás asztal
A dombhelyi székely kollégium hangos csenge- mellé . . .
tyüje szünetet jelzett. Az ódon épületnek már egy
— Nem tudom, mit szól majd ehhez a rektorszázad viharát kiállott falai, folyosói: hangosan ta- professzor úr? — aggodalmaskodik egy kis félénk
nuló, futkározó és haszontalankodófiuk zsivajgásától noviczius . . .
visszhangzott.
— Már akármit szól — vélekedik egy japán
Csupa élet, mozgalom, a bezárt épületnégyszög
kinézésű, csontos arczu önérzetes fiu — arra mi keminden zugában . . . Csak a zárt elöudvar közepén,
a kollégium nagynevű alapitójának emlékoszlopa áll veset adunk. Báudi Miklós nem olyan gyerek ám,
hogy megne állaná helyét ott is . . .
némán, nyugodtan . . .
— Tudom: tart olyan felolvasást, mint akárDe ezen az emlékoszlopon levő angyal kőalakmelyik
nagytudományu, de kevés dohányu professzor
jának merev arcvonásairól is, szinte leolvasható az
az önelégültség, melylyel az örökifjuságnak körülötte — hetvenkedik egy fiatal óriás!
— Azt mondhatom — szólt közbe egy magas,
zajló élet-lüktetését kiséri . . .
szőke gyerek — hogy Miklós igen okos, eszes fiu;
Az oszlop körül a vasrácsozat mellett, csoporéles megfigyelő, gyors felfogóképesség. Jól ismerem:
tokba verődve, igen élénken társalognak a nagyobb
osztály-társak vagyunk, s aztán egy évig együtt is
tanulók. A diák-urak . . . Noviciusok és veteránok
vegyesen . . . Mert nem mindennapi esemény van laktunk — Madridban l
(A kollégium régi épületének lakószobáit az
készülőben . . .
. . . Itt, egy magas, szőke fiu, rendkívül mep ' európai nagyobb városok neveivel jelölték, Páris,
győző hangon, lelkéből magyaráz társainak, akik ői London, Madrid, Lissabon, Edinburg, Marburg, Götfigyelemmel hallgatják. Beszédjét helyeslő fejbólintá- tinga, Heidlberg, Bern, Bázel, Utrecht stb.)
— Bándi sokat olvas, önművelésre, nyelvismesokkal, néha hangos megjegyzésekkel kisérik.
Ott, egy kis termetű, széles arczi, barna szé- retek elsajátítására sok időt fordit. A franczia nyelvkely gyerek élénk taglejtésekkel beszél az őt körül- ben is rövid idő alatt annyira haladt, hogy már forálló társakhoz. Értelmes arczáu a benső tüz, a lel- dítgatja Molier vígjátékait. Tudom, hogy év végén a
franczianyelvből ő fogja elvinni a pályadijat — véli
kesedés lángja kigyúl . . ,
— Bizony nem is mindennapi dolog az — a társalgás hevében fellelkesült egyik tanuló-társ !..
Megszólalt eközben a kollégium kis fatornyámondja hévvel — mikor maga a uagytiszteletü rektor-

nak az órákra hívogató csengetyüje. Sietve oszlottak
szét a társalgó ifjak . . .
Néma csend váltotta fel az ódon falak között,
az alig pár perczczel elébb még fülsiketítő zsivajgást . . .
Az óra letelte után ismét megkezdődött az ifjak
között a készülőben levő nagy esemény tárgyalása...
Edinburg, Marburg, Göttinga, Heidelberg, Utrecht
stb. lakói élénk eszmecserét folytattak a fölött . . .
Hanem a legbizalmasabb tanuló-társak sem
tudták azt: mi leBz a felolvasás tárgya . . . Ezt,
mint édes titkot rejtegette Bándi Miklós. Annál nagyobb lesz majd társainak meglepetése . . .
így telt el nap-nap után.
Végre elérkezett a várva-várt szerda: a jótékony-nőegylet munkaestélyének napja.
A régi városházának — tisztaságtól nem tündöklő — .nagy terme: zsúfolásig megtelt az estély
közönségével. A tanuló ifjúság kiválóan nagy számmal jelent meg az estélyen, hogy kedvelt társuk iránt
tömeges megjelenésük által is lerójják az elismerés
és tisztelet adóját. Nem csak a tanulók részére fentartott helyeket, hanem a nagyteremnek minden szabadon maradt kis állóhelyét elfoglalták.
Ott voltak a tanárok is valamennyien. Sőt maga
az öreg professzor is, ünneplő-kabátot öltve fel, megjelent. Felesége: a nagytiszteletü asszony az estély
egyik rendezője.
Esemény-számba ment az öreg ur megjelenése.
S ha a kisvárosi rossz nyelveknek hitelt lehet adni:
azt mondják, hogy ez alkalommal is csak az erős
kezű házikormány szelid nyomásának engedve ment
az estélyre . . .

államnyelv bírásának igyekszik jogos előnyeit
megérthetővé tenni azok előtt, kik az állam
parlamentáris igazgatására befolyást akarnak
nyerni.
Ilyképen ujabb erőt nyerne a választói jogosultak között az az elem, mely a magyar
nemzeti kultura legelemibb követelményeinek
eleget óhajt tenni s a nemzeti á'lameszméhez
közelebb simulni akar.
A mi a földbirtok 17 forint 86 krajczáros
adójánál áll, ugyanaz érvényesülhet a házbirtok
16 forint 97 és 15 forint 48 krajczáros czenzusánál. A magyar nyelv tudása, mint minősítés itt is alkalmazásba veendő.
Nagy fontossággal bir a czensus ujabb
szabályozása és annak hatása a városokra. E
helyen alig szükséges annak bővebb taglalatába
bocsátkozni, hogy Erdélyben a magyar hegemónia — szellemi vezetés — kulturális felsőbbség
a városokban sarkallik. Az erdélyi magyarság
intellektuális ereje a városokban helyezkedett el.
Erős magyarságában nem veszélyeztetett
város tizenegy van és pedig Kolozsvár, MarosVásárhely, Székely udvarhely, Deés, Szamosujvár,
Torda, Nagyenyed, Csíkszereda, Kézdivásárhely,
Szepsiszentgyörgy, Erzsébetváros.
A városokban a vagyoni czensus fajai a
ház és földbirtok feltűnő csekély mérvben érvényesülnek, minek egyszerű oka az, hogy önálló
czenzusként a ház és földbirtok igénybe azok
által nem vétetik, kik jövedelem alapján és pedig tőke, ipar, vállalat vagy fizetés alapján
könnyebben igazolható adóalapot mutatnak ki.
A szabad királyi és rendezett tanácsú városokban a jelenlegi három lakrészcs ház és az oly
föld mely 16 forint tiszta jövedelemmel van
megadóztatva, mint önálló czensus — igen magas Azok, kik csak bár a földbirtok alapján
léphetnek be a választók közé azon választói
elemet képviselik, mely a városokban intenziv
kertigazdaság, tejtermelés, állattenyésztés, szóval a mezőgazdasági industriával foglalkozva,
mindenesetre bir azzal az értelmi, erkölcsi és
vagyoni arravalósággal — mint a vidéki kerületek úgynevezett paraszt osztálya. A magyar
nyelvnek Írásban és szóban való birása leszállított czensust itt is indokolná, ez veszedelemmel
nem járna

Ha általában a választói jog kiterjesztéséről szólunk és mint elodázhatlan demokratikus
követelményt állítjuk fel, ugy e kiterjesztésnek
az értelmiségnél van legbiztosabb alapja. A jövedelemre való tekintet nélkül választói jogosultak száma meglehetős sziik körre korlátoztatik.
A mi a kézműveseket illeti — 105 forint
tiszta jövedelem helyett elégséges lenne az önálló
műhely és háztartás
Végül a tisztán az erdélyi választókerületekben érvényes füst utáni választói jogosultság
érdemel figyelmet, nem csak azért, mert a közvetett választási rendszer ősi formáját tartotta
fenn - de azért is — mert a választói czensus alap a vidéki kerületekben nagyobb hatályossággal is lenne érvényesíthető Jelenleg a
100 füstön felüli község 2, azon alul 1 választót választ. A füst utáni választók összes száma
1903-ban 4091 volt. A közvetett választás e
formáját fentartva azt bővíteni kellene olyképen,
hogy minden 100 füstön aluli község 4 választót, azonfelül minden 20 füst után még egy
választót jelölhessen ki választójogosultnak. Korlátozásul e czensus alapnál is fel kellene állítani azt, hogy csak az választható, ki magyarul írni és olvasni tud.
A közvetett választás e formája újból módot engedne, hogy a vagyoni alap mellett a
közbizalom utján tekintet nélkül minden más
választási alapra — állapíttassák meg választói
jogosultság.
Különböző nyelveket beszélő társadalomban és széthúzó faji törekvésekkel gyengített
állami életben a józan ész, az életösztön követeli attól a fajtól, melynek történelmi múltja,
számbeli és értelmi túlsúlya s faji kiválóságai
ezt lehetővé teszik, hogy az államintézményekben saját érdekei ellen ne törjön. Az emberi
jogok egyenlőségét minden gondolkodó politikus
tiszteli, de ki merne^iggadt megfontolással az
államéletre döntő befolyást oly rétegeknek adni,
melyek nemcsak a legelemibb képességeket nélkülözik, de épen az allarni és társadalmi egységes fejlődést és megerő=ödést veszélyeztetik.
A magyar nyelvet Írásban és olvasásban
bírni elvégre minimális kellék, de mindenesetre
a szellemi tulajdonságok túlsúlyát állapítja meg
Ez pedig a mellett, hogy legerősebb ösztönzés

és értelmi fejlődés elérésére — egy erős, öntudatos nemzeti politikának következetes érvényesülése
A czensus egységesítéséről oly értelemben,
hogy a Királyhágón tuli részek és az erdélyi
részek között fennálló eltérések elenyésztessenek
szó sem lehet. Ezt mutatják a jelenleg érvényben levő czensus alapjai és annak hatásai. Az
erdélyi részek területén pedig minden szabályozás, egységesítés vészes következményekkel járna,
ha az értelmi kellékek legkevesebbiket — a
magyar írás és olvasást nem tenné kisegítő
czensus alapjává a reformnál.

BELFÖLD.
— A külkereskedelmi szerződések. —
Budapest, ápri). 14.

Már-már kezdenek rájönni, hogy a passzív
rezisztenczia ez alkalommal nem talál. Nem várhatunk.
A krízist meg kell oldani. Mert az ország számára a
kényszerhelyzet előáll. Ha nem is a pénz és a
katonák kérdésében, de igenis gazdasági téren.
Ni.ncs hatalmunk változtatni azon a jelentős
tényen, hogy jövő év márcziusában az egész világ
életbelépteti uj kereskedelmi és vámszerződését. Ezen
még a vezérlő-bizottság sem változtathat. Miután
pedig a világ nem alkalmazkodik a magyar krízishez,
nekünk kell alkalmazkodnunk a külső államokhoz
vámpolitikánk intézésében. Mit jelent ez? Jelenti
azt, hogy jövő év márcziusáig el kell intéznünk
szerződéseinket Olasz-, Német-, Oroszországgal,
Szerbiával, Romániával és Bulgáriával. El kell intéznünk feltétlenül, ellenesetben vámháboruba jutunk az
egész világgal.
Itt cselekedni kell, mert gazdasági téren nem
tanácsos csőkönyösködni. Egyelőre a krizis folytán
minden tárgyalás fennakadt. Ez a tehetetlenségünk
szükségszerüleg visszahat Ausztriára is. Hiszen e
pillanatban a moűarkia mint egységes vámterület
alkudozik. Ha pedig Magyarország nem képes az
alkudozásra, a monarkia másik államának várnia
kell, mig erre képesek leszünk.
Di hát Ausztria sem várhat a végtelenségig.
Hiszen alig néhány hónap idő van még a tárgyalások perfekcionálására. El kell következni egy időpontnak, a mikor Ausztriára nézve felmerül a
kényszerítő szükségesség, hogy többé a szerződésre
képtelen Magyarországra ügyet se vessen és tárgyaljon
egyedül és kizárólag a maga érdekeit tartva szrm
előtt, tetszéséra bízva Magyarországnak, hogy az igy
kötött szerződéshez hozzájáruljon.

vendékét: Bándi Miklóst, az országszerte ismert
A jó öreg rektor-professzor is eg) ideig csak
Szemben a felolvasás-asztalai, a nagyteremnek
székely-irót, a Kisfaludy Társaság érdemes tagját.
szótlanul hallgatta a felolvasást, de aztán egyszerre
a kis oldalszobába való kijárata mellett foglalt
Bándi, már csak az „Alma Mater" iránt való
felkelt helyéről s igy szólván szomszédjához; „ez
gyermeki hálából is, készségei engedett a felkérésnek.
helyet.
bizony ide nem illő tárgy" — átment a társalgó Örömmel jött a kis székely városba, hová anyEpedő nyugtalankodással várta az ifjúság az
szobába . . .
nyi kedves gyermek- és ifjúkori emlék fűzte. Sőt
estély műsorának azt a pontját, hol a felolvasás
Mint a tenger hullámain hánykódó hajó, ha
elhozta ide „lelkének jobbfelét", nemes szivü felesékövetkezett . . .
sok viszontagság után is, de révpartra jut: ugy „A
gét és nagy fiát, hogy megismertesse velük azt a
De ime a nyugtalankodás hamar lecsendesül. A
nagy diák csizma" históriája elvégre megoldást és
székely várost és kollégiumot, hol serdülő-ifjúságánőegyleti elnök-asszony csengetyüje megszólal. Jelenti
igy befejezést nyert . . . Sok megpróbáltatás után,
nak oly sok boldog óráját töltötte . . .
műsor következő pontjának kezdetét. A nők hangos a nagy csizma czipővé alakul át.
Jövetele valóságos lázba hozta a kis város tárcsevegésének siketitő zaja elnémul . . . Csend lesz
A tanuló-ifjuság leírhatatlan lelkekesedésében,
sadalmának minden rétegét.
egy perezre a nagyteremben.
tapssal és éljennel honorálta a fiatal felolvasót. A
Bándi Miklós fellép az emelvényre. A felolvasóNők, férfiik egyaránt siettek kifejezést adni a
tüntetés csak a kollégium tisztes falai között ért
asztal előtt megáll. Tisztességtudással meghajtja makiváló iró iránt rokonszenvüknek, tiszteletüknek. A
véget . . .
gát és helyet foglal az asztalka mellett a széken.
kollégium tanuló-ifjusága rajongó-szeretettel vette
. Már akármint vélekedett a felolvasás felől
körül az ő bálványozott iróját, a véréből való széEzalatt a közönség, főkép a tanuló-ifjuság tüna hölgyközönség, a tanárkar s különösen a rektorkelyvért.
tetőleg tapsol és éljenez.
professzor: de az által Bándi Miklósnak kétségteleMondjam e, hogy felolvasása mily nagy mér
Most azonban felolvasáshoz kezd. Czime: „A
nül megvolt a'apitva irói neve, tekintélye a tanuló- tékben hozzájárult az estély fényes sikeréhez ?! . .
nagy diák-csizmau. Az estély finom izlésü hölgyköifjuság előtt . . .
^
Az estélyt követő napon jóbarátainak, isme
zönségét kissé különösen érinti már a felolvasás
őrseinek
látogatásait viszonozta. Azután utazott to
czime; annálinkább tetszik az ifjúságnak.
Több mint egy negyedszázad telt el ez esevább,
szeretett
szülőhelyére: kis falusi tuszkulanu
Kétbéget sem szenved, hogy a dombhelyi jóté- mény után. A székely kollégium ódon falai helyett
mába.
Itt
érezi
magát még most is valóban otthon
kony-nőegylet előkelő tagjai, ifjak és idősebbek egy- ujakat emelt a modern építészet . . . A jó öreg
aránt : szivesebben hallgattak volna végig egy pikáns rektor-professzor is már régen ledőlt pihenni; nem Itt a csendes, boldog falusi magányban, szeretteitől
szerelmi-epizódokkal gazdagon áttüzdelt elbeszélést. lelkesíti a történelemnek élénken szinező előadásával I körülvéve . . .
A kis székely városban való időzése alkalmá„A nagy diák-csizma" történetében nem ilyen érzelmi ifjú tanítványait. . . Uj emberek, ifjú tanárok jöttek ÍÉL
v
a
l
—
beszélgetés közben — emlékeztettem első
motívumok fordultak elő.
a kidőlt öregek helyére . . . Régi rendszer, régi
szárnypróbálgatására.
Arra a régmúlt boldog időre,
szokások megváltoztak . . . Már csak az emlékezetA rossz szabású diák csizmát s annak szeren
midőn
mint
bagoly-diák
ifjú „A nagy diák-csizma"
csétlen tulajdonosát ezerféle viszontagságon vezeti ben élnek . . .
czimü
elbeszélésének
felolvasója,
a jótékony-nőegyeNéhány évvel ezelőtt a kollégium elöljárósága
át az ifjú felolvasó.
sület
munkaestélyén
bemutatkozott
. . .
Az elbeszélés ötletes fordulatain, egészség s, de fényes estélyt rendezett magas vendégei az egyházErre a jóleső viszaemlékezésre, az édes szavú
nyers humorán: végtelen jóizüen nevet, mulat a je- kerület vezetőiéi fiúinak tiszteletére.
magyarmesemondó arczának sajátságosan bánatos koAz estély erkölcsi és anyagi sikerének érdekélenlevő ifjúság; legjobb akarattal sem állitható az,
molyságát boldog, derült mosoly váltotta fel . . .
hogy a hölgyközönség és a tanárok teljes mértékben ben több neves irót kért fel közreműködésre. Ezek
osztoztak az ifjúság elismerő tetszésnyilvánítás i- között első sorban is, a kollégium egykori jeles nöban . . .

Udvarhelyi Híradó.

16 szám
Mindevvel pedig csak a mellett akarunk érvelni,
hogy kár lenne belelovalni az országot valamelyes
passzív ellentállásba. Erre mi rá nem érünk. A
reszisztálás lehetőségének tévhiedelme csak a békülékeny hajlandóságot rontja a baloldalon, a minek
könnyen az ország ihatja meg levét.
A helyzet az, hogy senki sem várhat. Se a
király, se az ország, se az országgyűlés. Minél tovább
húzódik a krizis, annál jobban elfajul és elmérgesedik a szituáczió. A kompromisszumnak mihamar létre
kell jönnie a korona és a koaliczió között. Mert ez
az egyedüli megoldás. A becsületes kompromisszum,
mely megvalósítja a megvalósithatót és fel nem adja,
csak kikapcsolja záros rövid időre, a meg nem
valósithatót. Érdeméül rójuk fel a koalicziónak, hogy
ezt a kibontakozást feliratában meg nem akadályozta,
hogy benne a kompromisszum ajtait nyitva hagyta.
Sejtjük, hogy itt a disszidensek hatása érvényesül.
De akárhogyan történt, helyes, hogy igy cselekedtek.

Politikai jegyzetek.
Budapest, április 14.

Szombat óta a válság nem jutott ujabb
stádiumba. A vasárnap kedvéért szárnyra kelt
uehány hir, de virradóra az ezekbe lefektetett
remények mind lefagytak. Az állítólagos tanácskozás Andrássynál nem volt még meg; gróf
Andrássy Gyula éppen csak Bántfyt és Eötvöst
kérette magához, hogy lebeszélje őket az úgynevezett megtorló akczióról, melynek ők a legerősebb mozgatói. Andrássynak eddigelé nem
sikerült czélt érni. Bánffy, Ugrón, Eötvös ragaszkodnak tervükhöz és igy a képviselőház e
heti munkaidejét a rosszalási javaslat tárgyalása
foglalta le.
A másik hir, hogy Széli Kálmán fáradozik
ujabb kibontakozási tervekkel, bármint óhajtanok is, hogy igaz legyen, szintén csak mese,
vagy legalább egyelőre az.
Az is hiábavaló igyekezet, hogy alulról
indítsák meg az uj tárgyalásokat ; senki sem
mehet a király elé, mig nem hívják. A titkos
tanácsosok jelentkezhetnek ugyan, de csak arról
beszélhetnek, a miről a király kérdezi őket . . .
Egyébről nem.
A feliratra is csak húsvét után kerül a
sor. A disszidensek azon fáradoznak, hogy letompítsák a felirat dolgában az ellenzék törekvéseinek élét
Fel lehetne még jegyezni egyes látogatásokat, melyekkel a politikusok egymást tisztelik
meg, de igazán felesleges, mert ezek a látogatások semmivel sem viszik előbbre a vá'ság
megakadt szekerét.
Szombaton a képviselőház kapui bezárulnak és ebben a hónapban már meg sem nyílnak
többé. Ez a helyzet ma és ez lesz alighanem
holnap is, de még sokáig, hacsak valami véletlen nem hoz uj mozgalmat és életet
*

Tisza István gróf miniszterelnököt kedden
délben másfél órai kihallgatáson fogadta a király. A miniszterelnök ez alkalommal ismét
kérte mielőbbi felmentését és kérését jelentős
indokokkal támogatta. A felség azonban nem
teljesítette ezt a kérést és Tisza gróf, számot
vetve a helyzet nehézségeivel s a korona kívánságaival, ideiglenesen továbbra is megmaradt
hivatalában. Tehát az ügyvezető kabinet elnökségében egyelőre nem lesz változás.
*

A tudományos akadémia ülésén Gyulai
Pál állítólag azt kérdezte Thaly Kálmántól,
hogy mikor lesz már belőle kultuszminiszter ?
A mire a kálvinista Thaly azt felelte a szintén
kálvinista Gyulainak :
— A mikor Önből római pápa !
Eszünkbe jut erről az a régi eset, mikor
Tisza Kálmán egy ünnepi ebédjén megjelent a
budapesti főrabbi is, de nem evett.
A csípős modorú Simor herczegprimás felköszöntötte a rabbit s azzal a kívánsággal végezte, hogy szeretné megérni azt az időt, a
mikor a rabbi vele egy tálból ennék !
A rabbi erre igy felelt:
— Eminencziád lakodalmán nagyon szívesen.
*

A politikai válság mellé, mely oly súlyosan támadja meg összes érdekeinket, ugy látszik,
hogy még a rossz termések, a rossz időjárás
válsága is fog járulni.
A tavalyi száraszág után nehéz, hideg,
fagyos és hosszú tél következett és most is a
langyos tavaszi esők helyett hideg szélviharok
nyargalnak át az országon kiszárítva, feldúlva
minden kikeleti zsendülést.
Mintha az égiek is ellenünk esküdtek
volna!
Pedig egy ujabb rossz termés a tavalyi
sovány esztendő után valóságos katasztrófa súlyával fog hatni erre az országra, mely teljesen
a mezőgazdaságból él és meríti erőit.
*

Ez év őszén világhírű kapaczitások érkeznek a magyar fővárosba. Lombrosot, Wandervaldet, Legraint, Wlasskot, Haenelt stb, mind
az az egy czél hozza Magyarország szivébe,
hogy az „ Alkoholisrous" elleni X. nemzetközi
kongresszusban résztvegyenek (a mely üléseit
szeptember hó 11-től 16-ig fogja megtartani).
A világ legkülönbözőbb vidékeinek képviselői olyan földre jönnek zászlót bontani, a
melynek területén az alkoholizmus fenyegető
veszélyének elhárítására mindezideig bizony édeskevés történt, olyan országban, a mely ország
hegyeinek oldalán és alján mosolygó szőlőfürtökből sajtolják a legjobb nevü borokat s a
hangulatot nem a folyók és patakok partján,
hanem a fehérasztal telt billikoma mellett keresik az emberek. Szóval ősi borivó nemzetnek
fognak előadásokat tartani arról, hogy az ital
mérge, az alkohol milyen borzasztó károkat okoz
az élet fáján, mekkora csapás a nemzetre nézve.
Az antialkoholizmus világbajnokait igaz
vendégbarátsággal várjuk hazánk tündéri fővárosába. Sikert is kívánunk nekik, mert az ő sikerük a mi eminens hasznunk. Hazánk nem egy
vidékén fenyegető mérveket ölt a gyilkos pálinkaivás, a mely a nemzet vagyonának jelentékeny
részét pecsékolja el mindannyiunk közös károsodására. A segítségnek mielőbb meg kell érkeznie s a nemzetközi kongresszusnak igazán hálásak leszünk, ha oda fog hatni, hogy az antialkoholista mozgalom, illető keretekben, minél
szélesebb körben induljon meg szép Magyarországban is.
*

A párisi összeesküvés nem sikerült, tehát
mindenki megtagadja a bolond korzikai kapitánynyal a közösséget.
A napoleonpárti képviselők azt állítják,
hogy az egész dolgot a rendőrség eszelte ki a
bonapartisták meghurczolására.
A felbérelt összeesküvők csak játszották a
nagy hűhót, hogy a kormány az esetet kortesczélokra használhassa fel a naczionalisták ellen.
Bezzeg másképpen festene a kép, ha az
összeesküvés sikerült volna.
A diadalt aratott államcsíny után a boldog képviselők égig magasztalták volna Tamburinót és társait. A frauezia trón újra elfoglaló Napoleon-ivadék pedig nem szólna oly
megvetéssel az ostoba kalandról, melyre most
csak azt mondja, hogy: Nevetséges összeesküvés,
melytől minden józanság távol áll!

A székely társadalom közönye.*
Székelyudvarhely, ápril 14.

Ostorozni való közönnyel nézi a székely társadalom a székely akcziót. összedugott kézzel vár, s
ha nem kap eleget — kritizál. Kicsinyli azok munkáját, akik valamit tesznek, daczára annak, hogy ő
nem tesz 3emmit.
Ezért van aztán, hogy segíteni nem lehet elég
gyorsan és elég terjedelmesen, az itt ott nagymérvű,
immár létalapokat fenyegető bajokon.
A társadalom nem vesz tudomást általános érdekből megindult, önzetlen mozgalmakról. Magáról,
magáért sem tud vagy nem akar gondolkozni, tervelni. Dolgozni pláne annál kevésbé.
Megalakultak a Székely-társaságok, azokat cserben hagyta; megalakult a Székely szövetség, tudomást sem vesz róla ; meg van és működik a Székely*Jelen czikkel — mely egyébiránt igen sok szomorú
igazságot tár föl, — nem mindenben értünk egygyet.
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földi miniszteri kirendeltség: munkáját kicsinyli'
szidja . . .
Hát lehet-e segíteni azon az emberen, vagy
népen, aki nem akarja, hogy segítsék; jóindulatát
— ha egyebe nincs — sem korbácsolja fel, hogy
amit vele és érte tesznek, kezében no pusztuljon el,
hanem legyen azzá, a mivé tenni óhajtják: kamatozó,
existencziáját biztosító tőkévé.
Eddig csak a lapok nem lankadtak el. Jóformán csak azok tartották felszínen a székely kérdést.
Egy egy jó eszmét, tervet időnként a közönség közé
dobtak. Na, ime itt van, edd meg.
Kellett is neki ? Hozzá sem nyúlt.
Ujabban azonban a lapok is kezdenek a rontók
szerepére vállalkozni. Egyea vidéki s utánuk a
fővárosi lapokban is — indokolatlan, nem elég alapos okból s nem is teremtő czélzattal vágják az
előmunkásokat.
Ugy tesznek, mint a székely szokott a jobbik
lovával; biztatják — korbácscsal . .
Hát ez a módszer lehet jó hibák megtorlására,
de nem buzdításra.
Aztán nem is jogos. Mert a ki a valaminél is
kevesebbet, azaz semmit tesz, annak nincs joga gáncsolni, az fogja be a száját. Pláne a székely társadalom. Az éppen hallgasson és szégyelje magát.
Miért ?
Megmondom.
A székely akczió a Székely-társaságok buzgalma
folytán lett ismeretes. Több is történt ezek jóvoltából, ott és akkor, ahol és a mikor a Székely-társaságok nem aludtak el, vagy anyagilag ki nem merültek.
De hogy sok helyt elaludtak és kimerültek,
annak a székely társadalom az oka, a mely sem
érdeklődésével, sem erkölcsi, sem anyagi támogatásával nem járult a Székely társaságok élet- és akczió
képességének emeléséhez.
Megalakult azért mégis, néhány lankadatlan
buzgalmu társaság iokonérzéséből a Székely-társaságok szövetsége, hogy ha már nem lehet és sokak
szerint nem is indokolt ujabb társadalmi szervezetek
létesítése, legalább a meglevőket hozza szoros szerves kapcsolatba s jelölje meg közös működési terüket azon az alapon, hogy a székely akczióban a székely társadalomnak, főleg a társadalomból alapszabály szerint kialakult egyesületeknek és testületeknek, okvetlen részt kell venni, mert hisz egyenként
is azért alakultak, hogy valamely irányban, a rendelkezésükre álló eszközökkel közjóra törekedjenek.
Nos, mi lett a vége ? A terv nem sikerült.
Mert azok a testületek és egyesületek, a melyek egy
ugyanazon helységben sem tudtak egymásról, vagy
ha tudtak egymás ellen, a fölülkerekedés és dominális jelszavával, legtöbbször klikkérdekek kielégítésére
doldoztak, kanapépört folytattak, a székelyszövetség
hivó szavára sem hallgattak. Elzárkóztak odujokba.
Számlálgatták pénzüket -- ha volt. És rontották
környezetüket, a tétlenség, anyagi károsodás és károsítás felé haladva.
Példával is szolgálok:
A székelyföldi közigazgatási hatóságok főemberei : főispánok, alispánok, polgármesterek; és a székelyföldi országgyűlési képviselők, — kiknek hivatalos állásuknál fogva jog- és hatáskör biztosíttatott
a szövetségben kevés kivétellel, n»m is válaszoltak
a szövetség felhívására.
\
A kaszinók kulturális czéllal létesült szervei a
székelytársadalomnak, a nagyzolás mániájába estek.
Mi közük nekik a székelykérdéshez? — Nem elég,
ha szeparált helyeiket naponként kártyázás vagy
más ily közhasznú munkával elfoglalják és betöltik ?
Az iparos és kereskedő társulatok erőtelenségük tudatában, még inkább elkeseredésükben nem
lelkesedtek fel, mintha bizony nem éppen az ő javuk volna koczkán.
A pénzintézetek ? (Ezekről talán jobb is volna
nem beszélni.) Nekik lehet tulajdonítani, hogy a
Székelyföldön rommá lett minden: ember, birtok.
Felfogásuk az, hogy még a romokon is több privát
haszonnal dolgozhatnak, ha nem csatlakoznak a
mentők hez.
S a szövetkezetek, ezek az uj irányú reform
testületek ? Szintén azt hiszik, hogy a szélesebb
térre kiterjedő akczió szövetkezésük ártalmára van.
A székelyudvarhelyi Ipari és gazdasági hitelszövetkezet pl. egyenesen kimondta, hogy nem óhajt
a székelyszövetségbe belépni.
A h&romszéki Takarékpénztár részvénytársaság
a szövetség kötelékébe való belépést mellőzni határozta (? !)

Követ rájuk ! Vagy nem ismerik a czélt, vagy
nem tudják mi lesz ebből általános elernyedésből.
A czél az volna, hogy őrszemmel tartsunk minden pontot, minden alakulást, minden mozzanatot.
Megfigyeljük minden bajt. Számba vegyük erőnket
és minden ponton azon szervünkkel kezdjük a segitést és mentést, a mely ott legkönnyebben és legnagyobb sikerrel operálhat.
Nos, ehez nincs érzéke a székelytársadalomnak ;
nem óhajt szövetségbe lépni 1 Nem kér részt a munkából ; az erre vonatkozó kérést mellőzni határozza.
Hát akkor mit akar ?
Ha elpusztul a médium, a nép, az élősdieknek
is menekülniük kell. Lehet, sőt bizonyos, hogy ők is
elpusztulnak.
Miért nem fognak hát össze ?
Talán sajnálják azt a kis anyagi hozzájárulást,
mit a szövetség támogatásában a székely ügyeknek
kellene juttatniok ?
Ugyan-ugyan, székelytársadalom: hatóságok,
egyesületek, testületek, szövetkezetek, pénzintézetek !
— közös e czél, szent az ügy . . .
Tanuljatok a nemzetiségektől, a melyek minden erejüket minden emberüket akczióba viszik, s
nyakatokra nőnek.
A pénzintézetek jövedelmük tekintélyes részét
nemzeti czélokra áldozzák; egyesületeik hányadot
fizetnek tagdijaik után közczélra.
Tanuljatok mig nem késő 1
Székely.

ÚJDONSÁGOK.
Székelyudvarhely, ápril 16.

f Gróf Kuun Géza dr. A református egyháznak
nagy gyásza van: a régi erdélyi törzsökös nagy férfiak egyike kidőlt. Mint hatalmas tölgy, összeomlott.
Az erdő, melyből a villámcsapás kitörte ezt az ékességet, hozzá hasonlatossal immár nem dicsekedhetik.
Ö volt egyelőre utolsó alakja a nagy tudós erdélyrészi arisztokrácziának. Kuun Géza gróf, mint tudós,
tüneményes pályát haladt meg. Klasszikus műveltsége
volt és tudását nemzeti irányban érvényesítette. Egy
letűnő kor embere volt; csupa nyugalom, csupa szeretet. Vasszorgalom, mely a tudás egész tárházát
gyűjti össze, hogy vele nemzetének szolgáljon. E város közönségének is nyilt alkalma, hogy az ő mély
bölcsességét megismerje akkor, amidőn Erdélyi Ref.
Értekezlet elnöki minőségében, ez előtt pár évvel, a
ref. templomban beszédet mondott, amelyet az ő szívességéből lapunkban egész terjedelmében leközöltünk.
Mély megilletődéssel adunk kifejezést annak a részvétnek, mely e nagy férfiú halálával a magyar nemzeti tudományosságot s benne a nemzetet ért.
Egy hó közigazgatása. Udvarhelymegye közigazgatási bizottsága 12-én tartotta folyó havi ülését
Iiollaki főispán elnök vezetése mellett. Tárgysorozat
rendén elsőnek Dr. Damokos alispán tette meg jelentését. Eszerint a m hó folyamán alispáni iktatóra
érkezett 943 ügydarabb, melyből 757 intéztek el. A
hó folyamán egy évre érvényes útlevelet 330-at adtak ki. A katonai utóállitások megtartattak. Megemlékezett a parajdi uj vasútvonal bejárásáról. —
Barabás András árvaszéki elnök jelenti, hogy az
árvaszék iktatójára 1805 daráb érkezett, és ebből
1726 láttatott el Gyámság alatt a hó végével 11566,
gondnokság alatt 167, ügygondnokság alatt 577 egyén
maradt. — Dr. Lengyel József m. főorvos jelentéséből kitűnt, hogy a közegészségügyi állapot a tárgyalás alatt álló hó folyamán igen kedvező volt s a hó
'végével mindössze herenyfertőző betegségben • egy
egyén volt. A Gróf Mikó Imréhez czimzett helybeli
gyógytár tulajdonossának betegsége folytán a gyógytár vezetésével három évre Gorkó Gyula bízatott
meg. Orvosrendőri hullavizsgálat 7 esetben tartatott.
A közkorházban 250 beteg részesült ápolásban, kik
közül a hó végével 120 visszamaradt. — Ember
János kir. tanfelügyelő jelenti, hogy a hó .folyamán
22 község 24 iskolájának 38 osztályát látogatta meg,
a hol ugyanannyi tauitó tanítási módjátfigyelte meg.
A hó folyamán a keresztúri áll. képezdénél a minta
baromfi telepet felállították. — Boediger Gyula h.
pü. igazgató jelentéséből kitűnt, hogy egy» nesadóban
12469 k., hadmentességi dijban 142 k., bélyegdij és
jogilletékben 7972 k , fogyasztási és italadóban 51581
k., dohányjövedékben 27810 k., folyt be. — Diemár
Károly kir. ügyész jelenti, hogy a törvényszék fogházában 5 vizsgálati, 45 elitélt, a keresztúri jbiróság
fogházában 7 elitélt, a h.-oklándi jbiró-ág fogházában
28 elitélt, összesen 5 vizsg. és 80 elitélt fogoly volt
letartóztatva. — Diószeghy Samu kir. főmérnök jelentése szerint ugy az állami, mint a törvényhatósági

utak és azok tartozékai jók voltak, közlekedési akadály nem fordult elő. — Zonda József áll. állatorvos
jelentéséből kitűnt, hogy az állategészségügy kedvezőtlen volt, amennyiben a lépfene a városban, rühkor
egyes községekben, szórványosan bár, fellépett. —
Dániel Lajos közgazd. előadó jelenti, hogy kedvező
időjárás folytán az őszgabonák jól teleltek; közepes
termés várható, aminek reményében a gabona ára
esik. Tárgysorozat rendén Dr. Papp Ferencz homoródoklándi ügyvéd előterjesztésére elhatározta a bizottság, hogy a községi közbirtokosságok szervezése tárgyában megbízza az alispánt, miszerint a közbirtokosságok részére alapszabály mintát küldjön ki. A
tárgysorozat 75 pontból állott, melynek jórészt adóügyi felebbezések képezik.

Az angol trónörökösné emléktáblája Erdö-Szt.-

Egy csendes évforduló. Április 11-ike, ez a
mondva csinált ünnep, a lehető legnagyobb csedben
folyt le s városunknak épp oly hétköznapi színezete
volt, mint akármelyik közönséges szombaton. Az
emberek épp ugy, vagy talán még jobban siettek
dolgaik után, mint más alkalommal és semmi jel
sem mutatott arra, hogy törvénybe iktatott ünnep
van, ha csak az az egynehány trikolór nem, melyet
mérgesen csapkodott ide-oda az áprilisi szél. Hevületről, mely férfiakat, nőket, gyermekeket elfogott
volna, szó sem lehetett. A templomokban sem volt
ennek tiszteletére istentisztelet s igy a hivatalokban
is csak szünnap alakjában érezték az erőszakkal
csinált ünnepet, melylyel márczius 15-ikét akarták
elsikkasztani a nemzettől. A változott politikai viszonyoknál fogva azonban hisszük, hogy ez ünnepet
visszacsinálni éppen maga Bánffy Dezső báró fog
sietni, s a nemzet felszabadulásának ünnepéül a törvénybe is márczius 15-ike lesz iktatva.

Györgyön. A wallesi herczeg hitvese, Victoria Mary
herczegnő, mint már annak idején jeleztük is, megbízta Vámbéry Ármint, az angol uralkodó magyar
barátját, hogy ősi családi fészkében, Erdő-SzentA Székelyudvarhelyi Casinó m. vasárnap Hollaki
György községben, emlékoszlopot emeltessen az ott Arthur főispán, elnök vezetése és a tagok élénk érpihenő néhai Rhédey grófnőnek, férjezett Teck her- deklődése mellett rendkívüli közgyűlést tartott. Elczegnőnek, a ki hazavágyódott örökös pihenőre a határozta a közgyűlés, hogy a tagok felvétele ezután
magyar földbe. A jövendő angol királyné maga álla
két féle módon történhetik ; a) vagy 2 tag ajánlatára
pitotta meg a síremlék felírását, a melyet magyar titkos szavazás utján, vagy b) az elnök és 12 ványelven vésnek a kőbe. Ez a felirat a következő lesz: lasztmányi tag írásbeli ajánlatára, szavazás nélkül.
„Megboldogult nagyanyjának, Rhédey Erzsébet grófUgyancsak módosítás alá került a 7. §, — mely a
nőnek, hálás kegyelettel emeltette unokája Angliatagoknak három évi tagsági kötelezettséget ir elő, —
trónörökösnéje Victoria Mary herczegnőAz emlékoly módon, hogy e kötelezettség csak egy évre teroszlop leleplezése nagy ünnepség keretében a jövő jed ki; a kilépés az év vége előtt azonban írásban
hóban lesz.
bejelentendő, aki pedig kilépési szándékát be nem
Telepitési akczió Erdélyben. Évek óta újból és jelenti, a következő egy évre az egyesület kötelékéújból hangzik fel a panaez, hogy az erdélyi szász és ben marad. Mindkét alapszabály módosítást a közoláh pénzintézetek összevásárolják a szabad kézből gyűlés egyhangúlag tette magáévá.
és árverésen eladásra kerülő birtokokat és ezeket
Kinevezés. A székelyudvarhelyi pénzügyigazazután kedvező fizetési feltételek mellett oláh és szász
gatóság
Csiszér Ábelt a helyi adóhivatalhoz díjtalan
fajrokonaik kezére jutatják. Tekintve, hogy ezáltal
gyakornokká
nevezte ki.
a magyarság birtokállománya Erdélyben folyton apad
Egy urinö halála. Egy derék, fenkölt lelkű és
és hogy a magyar népelem ott anyagilag és számférfias
szívű honleány hunyt el a napokban. Ábránban is egyre csökken, a mult év végén dr. Beck
alvi
Ugrón
Lajosné született lengyelfalvi Orbán Ca«Gyulának, a Magyar Jelzálog-Hite,benk igazgatójának
kezdésére megalakult Magyar Telepítő és Patczellázó lesta bárónő életének 74-ik, boldog házasságának
Bank elhatározta, hogy alapszabályszerü működését 53-ik évében f. hó 12-én Lengyelfalván, csendesen
intenzive fogja Erdélyre kiterjeszteni. A működési örökálomra szenderült A megboldogult testvére volt
programm kidolgozása érdekében a bank érintke- az elhunyt és feledhetetlen (m'ékű Orbán Balázs
zésbe lépett az Erdélyi Gazdasági Egyesülettel, amely bárónak és a Báró Orbán testvérek közül egyedül
most a programmpontok * megvitatására e hónap élő Orbán Ottó bárónak. Hűlt tetemét pénteken
tizenhatodikára Kolozsvárra szaktanácskozást hívott helyezték el örök pihenőre a ' családi sírboltba. Haegybe és erre az összes erdélyrészi gazdasági egye- lálát férje Ugrón Lajos, testvére Orbán Ottó báró,
sületeket, az erdélyi kerületek országgyűlési képvi- özv. br Orbán Bodogné, mint sógornője gyermekeiselőit és a kérdés iránt eddig is érdeklődést muta- vel : Br. Orbán János, Bodog, Balázs, Aranka és
tott több kiváló szakembert hívott meg. Az ankét Ellával, úgyszintén Ugrón György családjával gyáelé, amelyen természetszerűleg a bank is képvisel- szolják.
tetni fogja magát, az irányadó körök nagy érdeklőUdvarhelymegye népesedési mozgalma 1904déssel tekintenek.
ben. Udvarhelyvármegye területén a mult 1904 ben
A jótékony nőegylet f. hó 9-én tartott választ- 4139 lélek született élve, 87 halva. Ezzel szemben
mányi ülésén az ez évifillérestélyek elszámolása volt a elhalt 3008 lélek, amelyből a 7 éven aluliakra 1334,
főtárgy. Volt összesen 8 fillérestély és egy domino- 7 éven felüliekre 1674 lélek esik, tehát a gyermek
estély. Ezek összesen jövedelmeztek 410 koronát. halálozás csaknem ugyanannyit tesz ki, mint a felUgy a fillérestélyek rendezőinek, valamint az azokon nőtteké együttvéve. Végeredményben a megye lakoszereplő urak- és hölgyekuek a választmány ez uton sainak száma 1154 lélekkel szaporodott. Hymen róis hálás köszönetet mond. Afillérestélyek sikeres és zsalánczát 997 pár vette fel, amelyből februárra, a
szép rendezéseért a választmány Demény Ferenczné farsangra 151, rózsanyilás idejére, májusra szintén
elnöknek köszönetét és elismerését fejezte ki. Másik 151 házasság esik. Vegyesházasság 207 esetben kötfontosabb tárgya a gyűlésnek a húsvéti segélyek tetett. Százalékokban kifejezve az eredményt: esett
megállapítása volt. Kiosztatik 300 kor. A gyűlés után 1000 lélekre élveszületés 34.53, házasság 8.37, haláa Nőegylet tisztikara abból az alkalomból, hogy lozás 25.17, szaporodás 9.62. Az eredményt összeUollaki Arthurné, a Nőegylet számára egy értékes, hasonlítva az 1903, évivel javulás konstatálható,
csinos színpadi függönyt ajándékozott, a Nőegylet amenynyiben 1903-ban 4055 lélek született, tehát
tisztikara Damokos Andorné vezetés mellett tisztel- 1904-ben 75-el több. 1904. év a házasulandóknak is
gett a főispánnénál, hógy az egylet nevében köszö- jobban kedvezett, amenynyiben amig 1904-ben 997
netét fejezze ki. A főispánná a küldöttséget a leg- pár kötött házasságot, addig 1903 ban 908, tehát
szivélyesebben fogadta, s megígérte, hogy az egylet- 89-el kevesebb.
ügyei iránt ezután is érdeklődik és azt szívesen
Értekezlet a városi ügyek érdekében. Székelytámogatja.
udvarhely város anyagi helyzetéről nap-nap után
A városi anyakönyvi hivatal forgalma. Székely- ujabb hírek jönnek forgalomba, melyek a városi mérudvarhely város anyakönyvi hivatalánál a folyó év I. legnek megbillenését kolportálják. A valódi tényállás
negyedében születési eset 47 lett bejelentve. Ebből konstatálása czéljából, hogy a képviselőtestilet tiszta
törvényes 42, fiu 26, leány 21. Ez idö alatt elhalt képet nyerjen a helyzetről — mely a polgármester
20 férfi, 25 nő, összesen 45, tehát az újszülöttek választással is komplikálva lett — a képviselőtestüszáma az elhaltakét mindössze kettővel mulj felül. let egy néhány tagja ma délután 3 órára a képviselőHázasodott 14 pár. A mult, 1904. évbeu Székely- testület mintegy 70 tagját értekezletre hivta meg.
udvarhely városon 197 lélek született, amelyből tör- Ez értekezlet, az összehívók intencziója szerint felvényes 180 volt. Nem szerint e szám igy oszlott adatát olyképpen oldaná meg, hogy kebléből egy bimeg: fiu 109, leány 88. Ezzel szemben a halálozá- zottságot küldene ki, mely azután a városi háztarsok száma megdöbbentő nagy, amenynyiben 142 tásról beható vizsgálat után tiszta képet készítene
féi fit, 118 nőt, tehát össsesen 260 egyént helyeztek a képviselőtestület részére. Ugyancsak az értekezlet
oda el, ahonuan nincsen visszatérés. Igy tehát a a polgármester választással is kivan foglalkozni,
halálozások száma 63-al múlja felül az újszülöttek valamint a villamos világítás kérdése is megbeszélés
számát, ami mindenesetre igen szomorú jelenség. A tárgyát fogja képezi. Az értekezlet a Papp Zakor
József vendéglőjében lesz megtartva.
mult év folyamán 72 pár házasodott.

16 szám

Udvarhelyi Hiradó.

Műkedvelői előadás. A Polgári önképző és segélyző egylet által f. hó 24 én, húsvét másodnapján
tartandó műkedvelői előadás próbái nagyban folynak,
s hihető, hogy ez este is méltán fog sorakozni az
(ddigi színházi esték sikereihez. A műkedvelők Gerő
Károly: -Kis madaram" népszínművét adják elő
Fischer Ferencz szakavatott betanítása mellett.

KÖZGAZDASAG.

(5)

1905. április 16

hajtást, kik a biztos pusztulásból nem láttak más
kiutat, mint hogy attól a vagyonrésztől megszabídu'janak, mely eddig jövedelmet nem hajtott és nincs re— A Gazdasági Egyesület közgyűlése. —
mény, hogy ezután is hajtson, de ezzel szemben nagy
Székeljudvarhely, ápril. 11.
tőkebefektetést képez. Ezek az arányjogok. Közösen
Vármegyénk Gazdasági Egyesülete, f. hó 11-én és együttesen megkértük az illető fakereskedő czéget,
hogy az érdekelt családoknak arányjogait becsértéka tagok nagyérdeklődése mellett tartotta meg f. hó ben vegye át.
ll-én a titkári jelentés tárgyalására összehívott közEzt a czég megtette. Megmentette a családoAz ujpolgármester eskületétele. Székelyudvar- gyűlését, melyen a jelentés által érintett kérdéseket
kat a teljes anyagi romlástól, földönfutókká nem
hely város képviselőtestülete e hó 3-ikán tartott és indítványokat széles mederben folyó discussióban lettek, öröklött vagyonuk dobra nem került s „a
közgyűlésében a város polgármesterének Gotthárd tárgyalták. A tárgyalásokon résztvettek felszólalásaik- székely vérrel megpecsételt anyaföldet" potom áron
János pü. számvizsgálót, volt főszolgabírót választotta kal : Hollaki Arthur főispán elnök, Ugrón Zoltán,el nem vesztegették.
Ezen családok megmentésével ujabb helyzet
meg. Gotthárd mint állami tisztviselő akkor az esküt Ugrón Gáspár, Szabó István, Máthé Pál, Lajos Jánem tehette le, most azonban egy évi — (mely idő nos, Dorner Béla min. intéző és Hlatky Miklós tit- állott elő, kedvezőbb mint az előbbi s van reményünk,
hogy minden vitás kérdést és bonyodalmat a közalatt nyugdíjazási ügye is bizonyára kedvező meg- kár. A tárgyalások alapján elfogadtattak a következő biitokosság
kebelében rövid idő alatt meglehet
oldást nyerend) — szabadságolás iránti kérése mi- határozatok :
oldani.
után kedvezően elintézve a minisztériumból lejött,
Az illető családokat tehát az emiitett czég
1. A közgyűlés tisztán gazdasági okok alapján
misem állja útját annak, hogy az esküt letehesse, a a vámközösség fenntartása mellett nyilatkozik, főleg pénzvisszafizetésre nem szorította és ezt a néhány
mely mint értesülünk, a napokban meg is fog a Németországgal megkötött szerződés után, amely- zavarba jutott családot kivéve, mástól arányjogot
történni. Igy tehát mégis sikerül a városnak hek eredményeként ugy állat, mint szem terményeink nem vásárolt s vásárolni nem is igyekszik. Az arányjogokat mind összevásárolni, amúgy is képtelenség.
olyan polgármesterhez jutni, kinek reális alapokra kivitelének jelentékeny visszaesése várható. Felír a
Az emiitett fakereskedőczég a mi kérésünkre
fektetett munkájával a város ügyei előrejutnak. A kormányhoz, hogy a keleti államokkal való szerződés cselekedett s mindenben helyes és 1 orrekt magadolog ilyen fordulatával a ma délutánra, a városi megkötésénél ne politikai, de közgazdasági alapokra tartásával, becsületes eljárásával nem érdemli meg,
ügyek érdekében összehívott értekezlet is egy irány- helyezkedjék, azokkal állategészségügyi egyezményt hogy alaptalan támadásoknak legyen kitéve éppen
ban csaknem elveszítette tárgyát, mivel az uj pol- ne kössön, a határszéli forgalmat zárja ki, hogy akkor, mikor néhány székely család megmentésén
fáradozott.
gármesternek, tudomásunk szerint éppen első feladatát segélyezzen minden oly akcziót, amely uj piaezok
Kötelességünknek tartottuk a valóságot a
a helyzet feltárása fogja képezni, amelyből a kép- nyitását, állati terményeik feldolgozását czélozzák. tekintetes Szerkesztő úrral tudatni s kérjük, hogy
viselőtestület majd tiszta képet nyerend az anyagia2. Felkéri az 0. M. G. E.-tet, hogy hivja fel az említett czikkben közölteknek helyreigazítása
kat illetőleg.
czimén az ebben foglaltakat közzéteni szíveskedjék.
lapjában a gazdaközönséget arra, miszerint kiki köZetelaka, 1905. április 14.
Városi közgyűlés. Székelyudvarhely város kép- zölje azon tapasztalatait, amelyeket a szük takarKiváló tisztelettel
viselőtestülete pénteken Demeter Dénes h. polgármes- mány viszonyok között külömböző póttakarmánnyal
Sándor István s. k.
Sebestyén István s. k.
ter elnöklete mellett rövid fél órás rendkívüli köz- tett, ez uton összegyűlendő anyagból írasson oly népSzabó Dénes s. k.
Biró Mihály s. k.
gyűlést tartott. A központi statisztikai hivatal fel- szerű füzetet, amely ezeknek takarmány bő években
birtokosok.
hívására elhatározta a gyűlés, hogy a Szejke-fürdő való felhasználására is serkentse a gazdaközönséget,
nevét ezutánra ilyen alakban fogja megállapítani. Az hogy ily módon állatállományunk száma emelhető
állati hullák elégetésére szolgáló kemencze építése legyen.
ügyében tett indítványt a tanács javaslatára levették
3. A székelykereszturi bika kiállítás és vásárB m l a p e g t , ápril. l.r>.
napirendről. A városi közbirtokosság kérésére, a
hoz fűzött közgazdasági érdekek megóvása végett
(Érk. d. u. 5 ó.)
Szarkakőnél építendő szin czéljaira mintegy 50 drb.
felir, hogy ily kiállítások azzal egyidejűleg ne engeOrszággyűlés.
gyertyánfát adtak. Az iskolaszék megkeresésére a
délyeztessenek.
közgyűlés felhatalmazza a községi isk. igazgatóját,
A képviselőház mai ülésén előbb J u s t h
4. Lépéseket tesz 2 székelyföldi min. kirenhogy egy iskolaszolgát felfogadjon. Végül tudomásul
Gyula,
majd B o l g á r Ferencz elnökölt.
deltség közreműködésével egy lebetőivg a vármegye
vették Sükösd Miklós vendéglős letelepedéséről szóló
E ö t v ö s Károly megtorló indítványának
központján létesítendő csikótelep létesítése iránt, a
hivatalos jelentést.
szüzgulya nagyobb arányban való létesítését is ?1- tárgyalását folytatták.
Esküdtszéki tárgyalás. A székelyudvarhelyi kir. határozták ehhez is kikérve a kirendeltség támogaBedőliázy János az indítvány mellett
törvényszék, mint esküdtbíróság folyó évi I-ső ülés- tását, mely támogatás lehetővé tenné oly nagyobb Díszéi. Majd Tisza István gróf beterjeszti a
szaka 8-ikán ért véget. E napon az esküdtszék el- legelőterület létesítését,^ hol 2 —3000 drb. üsző Percül nyugdíj ügjérajQaatkozó iratokat, mire
nöke Dr. Bodolla Gábor törvényszéki elnök volt, bí- találhatna nyári legeltetést.
D a r á n y i Ferencz visszavonja azon indítványát,
rák Dr. Voith Gerő és László Domokos voltak,
mely szerint Perczel Dezső képe vétessék le az
Jakab János mint jegyző szerepelt. Az esküdtszéket
elnöki terem faláról, mint a mely helyre nem
András Ignácz és Gyula fülei lakósok ügye foglalI S y i l t t é r .
méltó.
koztatta, kik közül az első szándékos emberölés kí— Miért pusztul a székely? —
Buza Barna Eötvös indítványa mellett
sérlete, az utóbbi hatóság elleni erőszak czimen volt
beszél,
élesen támadva a kormányt és Perczeit.
Tek.
Szerkesztő
Ur!
A
„Sz.-udvarh."
czimü
vád alá helyezve. Az esküdtszék az előbbit csak közhetilap f. évi április
hó
6-iki
számában
„Miért
puszMarkos
Gyula és V é s z i József személyes
csend elleni kihágásban mondta ki bűnösnek, s az tul a székely ? u czimü közlemény jelent meg, a
kérdésbeni
felszólalása után E ö t v ö s indítalapon mindössze 25 napi fogházra és 200 kor. pünz- székelyföldi miniszteri kirendeltség figyelmébe ajánlva
büntetésére ítélte, mig az utóbbit felmentette. A
Azzal vádol egy fakereskedőczéget, hogy a zete- ványát a Ház megszavazta, majd letárlaki
birtokosokat kölcsönadott pénzének vissza- gyalta a mentelmi ügyeket, mire elnök indítvávádhatóságot Szabó István kir. alügyész képviselte,
fizetésére
erősed szorítja s ennek fejében azoknak nyára elhatározták, hogy május 3-ikáig nem
mig védők Dr. Ferenczy Gábor és Györffy Titusz
arányjogait magára kebelezteti. Vádolja tovább azzal, üléseznek
voltak. Az ítélet ellen a vádló semmiségi panaszt hogy az arányjogok megvásárlásával az egész zetelaki
jelentett be.
A pártkörökböl.
közbirtokossági' erdő megszerzésére törekedik.
Hidépitési munkálatok a megyében. A vármegye
Mi alólirottak, mint a kik ebben az ügyben
A szövetkezett ellenzék vezérbizottsága a
alispánja az 1905. évben a törvényhatósági utakon egyedül és. kizárólag vagyunk érdekelve, kijelentjük,
tegnap
esti tanácskozásán a képviselőház lega következő építési munkákat engedélyezte: 1. ud- hogy az emiitett közlemény minden egyes állítása
közelebbi
munkaprogrammjával foglalkozott.
varhely— parajdi törvh. ut 27. sz. Nyikóhid ujraép. téves information s a valódi tényállás félreismerésén
7695 kor. 92. fiil., 2. fenyéd—zetelaki 1. sz. hidja- alapszik.
Elfogadták Eötvös indítványát, úgyszintén
vitása 853 kor. 10 fill., 3. fenyéd—zetelaki 57. sz.
A zetelaki arányosítás története köztudomásu, Darányi Ferencznek azon indítványát is, hogy
hidjavitása 540 kor. 10 fill , 4. bikás—baczoni 15. ismételnünk nem szükséges. Mióta a Curia. az
sz. újjáépítése 78ti kor. 68 fill., 5. bikás—baczoni 29. arányosítás folytatását beszüntette, a közbirtokosság a Perczel nyugdijára vonatkozó iratokat a korsz. újjáépítése 687 kor. 65 fill., 6. szentpál—daróczi tagjai mindent elkövettek, hogy az ebből szükség- mány a képviselőház elé terjessze.
19. sz. újjáépítése 1109 kor. 47 fill., 7. oláhfalu— képen származptt bonyodalmakat és vitás kérdéseket
A nemzetiségi képviselők tegnap esti értezsombori 7. sz. újjáépítése 997 kor. 91 fill., 8. o'.áh- megoldják és rendezzék, de minden jóindulatuk és kezletükön elhatározták, miszerint hozzálátnak
falu—zsombori 8. sz. újjáépítése 999 kor. 94 fill., fáradozásuk eredménytelen maradt.
a nemzetiségi pontok egyöntetű szervezéséhez.
9. oláhfa'u- zsombori 35. sz. javítása 796 kor. 88
Időközben az arányositási kérdés meg nem
fill., 10. oláhfalu—zsombori 54. sz. javítása 1010 kor.
15 fill., 11. oláhfalu—zsombori 77. sz. újjáépítése oldása még más nehézségeket is okozott. Egyik
Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája.
1697 kor. 50 fill., 12. oláhfalu-zsombori 92. sz. helybeli pénzintézet több család ellen vezetett végrejavítása 357 kor. 14 fill., 13. oláhfalu—zsombori 94.
HZ. javítása 587 kor. 88 fill., 14. oláhfalu—zsombori
Szám. 217-905.
95. sz. újjáépítése 2802 kor. 23 fill., 15. f.-boldogA homoródi járás főszolgabírójától.
falva—f.-rákosi 14. sz. újjáépítése 3918 kor. 05 fill.,
ki.
16. f.-boldogfalva—f.-rákosi 40. sz. újjáépítése 1146
kor. 57 fill., 17. f.-boldogfalva—f. rákosi 47. sz. újjáépítése 797 kor. 20 fill., 18. f.-boldogfalva—f.-rákosi
48. sz. újjáépítése 1309 kor. 47 fill. őszesen: f8
A felsőrákosi községi szülésznői állás lemondás folytán megüresedvén, arra pályádrb. műtárgy 28093 kor. 58 fill. erejéig. A fent említett munkák kivételének biztosítása czéljából
zatot nyitok és felhívom azon okleveles szülésznőket, kik ezen állást elnyerni óhajtják,
május hó 9 ik napjának délelőtt 10 órájára a magyar hogy szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat hozzám folyó évi május hó 15-ig adkir. államépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt
ják be.
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. A versenyezni
óbajtók a fentebbi munkálatok végrehajtásának elválA községi szülésznő javadalmazása: 100 korona évi fizetés, természetbeni lakás,
lalására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap
tűzifa, 2 korona működési díj minden egyes szülésnél. Igazolt szegényektől dijat nem vehet.
d. e. 10 órájáig kell hogy beadják.

TAVMATOK.

Pályázati hirdetmény.

*

x Dr. Kovács Géza fogmüterme Árpád-utcza 10.
x A Mühle magvak (Temesvár) a legjobbak.

Homoród-Oklánd, 1905. április hó 4.

Szabady Tivadar,
főszolgabíró.

Mai"asi Mária Forrás
Harisnyagyár
Budapesti

ajánlja dús
raktárát

Székelyföldi elsőrangú természetes alkalikus sós savanyúvíz.
Szilmos h í r n e v e s orvos által a j á n l v a :
a torok, gége, légcsőheveny és idült hurutjainál,
a tüdőtuberkulozis minden stádiumában, a gyomor
és bélhuzam hurutos bántalmainál.
A külföldi seltersi, gleichenltergi
emsi vizeket jóval
felülmúlja

női, férfi és gyermekharbnyákba

eredeti
gyári árban.

és

12 pár megrendelésnél bérmentve,
harisnyafejelések
elvállaltatnak —
Árjegyzék kívánatra ingyen. —

Kapható:

Gergely János utóda
=
Tamás Balázs
fuszerkereskedőnéi Székelyudvarhely
hol a legjobb minőségű aradi lisztek,

A-JELEHKÖMEGJOEB TEÍOFEDÉS^HYAGA

Budapesti harisnyagyár
fó'raKtár V., Fürdö'-u. 1/a.

MAGYARORSZAGI KOZPONT:

ETERNIT MŰVEK HAT5CHEKLAJCS

BUDAPEST Vl.fA N RRÁSSY-ÖT 33.

gazdasági-, konyhakerti- és
virágmagvak
valamint kávé, rizs, gyertya, szappan,
petróleum és egyéb házi szükségletek
legolcsóbb beszerzési forrása.
282—1905 végh.

Árverési hirdetmény.
A székelyudvarhelyi kir. bírósági végrehajtó
közhírré teszi, hogy a székely udvarhelyi kir. járásbíróságnak V. 219/1—1905 polg. számú végzése által
Parajd és vidéke hitelszövetkezetnek, képviselve
Dr. Kovácsy Albert ügyvéd által, parajdi Damó
Dénes és Gagyi József ellen 558 kor. 68 fillér tőke
s járulékai iránti ügyben, alpereseknél Parajd községben összesen 2014 koronára becsült következő javai,
u. m.: Damó Dénesnél negyven kalongya kicsépelt
buza, a ház hiján felhalmozva, egy búgjába 4 szekér
széna, az udvarban 4 szekér széna, Gagyi Józsefnél
egy éves fehér szörü ökör brrju, két fehér szőrű és
szarvú 6 éves ökör és még 4-től 14. tétel alatti
ingók, Parajdon rendre Damó Dénes és Gagyi József
házánál 1905. április hó 26-án délelőtt 10 órakor
nyilvános árverésen el fognak adatni, melynél az egyes
javak vételáron azonnalfizetendők, esetleg a becsáron
alól is a többet Ígérőknek el fognak adatni.
Az árverési feltételek a bírósági végrehajtónál
megtekinthetők. Ezúttal felhívatnak mindazok- kik a
lefoglalt javak iránt elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 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.
Székely udvarhelyi bírósági végrehajtótól.
Sz.-udvarhelytt, 1905. április hó 1-én.
IMró S á n d o r , kir. bírósági végrehajtó.

H I R D E T M É N Y .
Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár
Részvénytársaság Székelyudvarhelyen a fő-,
székelykereszturi és Homoród-Oklándon közelebbről megnyitandó fiókintézeteinél f. évi április l-töl

a kamatlábat a betáblázott kötelezvények után

y/„-r61 6°/o-ra

szállítja le

— a váltók és folyószámláknál a
a kamatláb továbbra is 7° 0 marad — további
intézkedésig.
Ezenkívül kötelezvények és váltók után
lejáratonként, folyószámláknál negyedévenként
1°/ (1 ezertőli) — legkevesebb összegül 20
fill. — leszámítolási díjat számit.
Homoród-Oklándon a fiókintézet május 1-én
megnyílik, addig is azonban tiszt. Pál Ferencz
ur utján az intézet bejelentéseket elfogad.
Székely udvarhely, 1905. márcz. 18.
Az IgazoratÓHág

Óriási szerencse T Ö R Ö K N É L ! !
-••1 _ • " |
__ | m_ ~ 4 „ 4-1 a n
M:
U 1 I I I U II1UI/I& l/BUll
vevőinknek; egyedül az utóbbi ti hónapban a h é t
| | | | A koronás nagy jutalmat
Ö W ( W j V W W 98S14 sz. sorsjegyre,

az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt
19 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült
l e g n a g y o b b n y e r e m é n y t és pedig: a
a / f | | A
| | A A
koronás legnagyobb főnyereményt
a
W
V a 83451. sz. sorsjegyre, továbbá

100,000, 80,000, 70,000, 60,000, 25,000, 20,000, több 15,000, 10,000 koronás
és ezeken kivül még sok egyéb nagy nyereményt.
Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb [osztálysorsjátékában vegyen részt és
rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet. A g
| | | | | | sorsjegyre S S A | | | |
pénznyeremegkezdődő 16 magyar osztálysorsjátékban M.M.'^W ^ V V V
jsmét
mény
jut
és összesen 1 4 m i l l i ó
4 5 9 . 0 0 0 k o r o n a h a t a l m a s ö s s z e g e t sorsolnak ki.

jllíinöenki keresse nevét!

Mindenki
azon

kísérelje

számmal,

mely

meg

szerencséjét

neve

avagy

c«a>

ládtagjainak neve mellett áll.

(mely«» » h '„. sorrendben megtalálhat).

Legnagyobb nyere- £
^^fe^T^^^T^É
korona. Továbbá epy jutalom
^ ^ ^ 600,003, 1 nyer. 400.000, 200.000,
mény esetleg
•
IJ^^i^
2 á 100.000, 1 á 90.000, 2 á 80.000, 1 á 70.000, 2 á 60.000, 1 á 50 000, 40 000, 5 á ."0 000, 3 á 25.000, 8 á 20 0C0,
8 á 15.000, 36 á 10.000 és még sok nyeremény. — Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

V, eredeti sorsjegy frt - . 7 5 Vagy Kor. 1.59; l U eredeti sorsjegy frt 1.50 Vagy Kor. 3 —
.V2

»»

»»

»>

n

ii

6.

• /i

n

n

n 6.

ii

M 12.

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket a fenti eredeti sorsjegyekre kélünk azonnal, de legkésőbb

f. é v i á p r i l i s h ó 2 3 - f g
bizalommal hozzánk küldeni, miután a szerencseszámok gyorsan elfogynak
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BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Főárudánk osztálysorsjáték üzletei:
Központ: Teréz-körut 46/a. I. fiók: Váczi-körut 4/a. II.fiók: JÜVuzenm^
körnt 11 /». 111.fiók: Erzsébet-körűt 54/a.

Kitűnő minőségű ís legmagasabb szilárdságú porttand czementet ajánl olcsó áron a

BRASSÓI PORTIAM CEMENTGYÁR
Brassóban 5zéHelytldVarhclytt

Kapható Hösler CS Gábor nraKnát.

