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Visszhang a Hangulat keltés-re. 
Irta: H l a t k y IHlklAg. 

Székelyudvarhely, május 13. 

Az „Udvarhelyi Híradó" 19. számában 
„Hangulat keltés" czimen vezető czikkelyt irt 
Mátéffy  Doniokos pénzügyi segédtitkár ur, mely-
ben nagy vehementiával támadja a vármegyei 
gazdasági egyesületet azért, mert állást foglalt 
a közös vámterület mellett, s ezen állásfoglalá-
sát közölni is merte, egyszerűen hangulat kel-
tésnek nyilvánítva annak hozatalát és publi-
kálását. 

Sok tinta, sok papiros fogyott  el e kérdés 
tárgyalásában, sok czikket olvastam szak- és 
politikai lapokban pro és contra, de olyat, mely 
az ellenkező nézetüek oly lekicsinylésével, oly 
fölényességgel  és oly kevés érvvel, szaktudással 
tárgyalta volna a kérdést, mint czikkező ur, 
még egyet sem. 

Lemosolyogja az egyesületet, beszél fészkes 
fülemüléről,  kétségbe vonja illetékességét e kér-
désben véleményt mondani: csak elfogadható 
érvet nem hoz fel  egyet sem nagy mondásainak 
igazolására ; akárhogy keressük a czikkben sehol 
és semmivel sem találjuk megindokolva azt, hogy 
honnan hiszi magát illetékesebbnek e kérdésben 
a vármegye gazda közönségének érdekeit védel-
mezni, mint a gazdasági egyesület, amely mégis 
csak a gazdák gyülekezete, azon gazdáké, akik 
a saját érdekeiket talán csak inkább ismerik, 
mint akárki más. 

Ha czikkiró ur a határozat káros voltát 
akár politikai, akár közgazdasági okokkal indo-
kolni megkisérlette volna, és megmarad a tár-
gyilagos érvelésnél, ha megelégedett volna az-
zal, hogy a külön vámterület előnyeit számszerű 
adatokkal támogatva meggyőződést kelteni ipar-
kodik a maga igaza mellett, az egyesület min-
den tagja, a ki részt vett a határozat megho-
zatalában, megköszönte volna a kérdéshez való 
hozzászólást s örült volna annak, hogy az egye-
sület határozata foglalkoztatja  az elméket és 
jelszavak kiküszöbölésével meggyőződéseket ipar-
kodik érlelni, de mert a czikk tendentiája le-
kicsinyelni az egész gazdasági egyesületet veze-
tőségestől, közgytilésestől, nevetségessé tenni az 
„Udvarhelyi Hiradó"olvasóközönsége, a vármegye 
közvéleménye előtt: mint az egyesület titkára, 
ki a határozatok hozatalában részes vagyok — 
bár nem jó kedvvel, mert hisz dissonans hango-
kat hallatni, kellemetlenségeket mondani akár-
kinek, lcgkevésbbé jó ismerősömnek, nem igen 
egyezik vérmérsékletemmel — a czikkel részle-
tesebben foglalkozva,  kimutatom, hogy nem az 
egyesület határoza'a hozatott hangulat keltés 
czéljából, de a Hangulat keltés Íratott e czélbó'. 
Hogy a czél miként éretett el, azt alább látjuk. 
Ha irmodorom alkalmazkodik a czikkhez, az nem 
az én hibám. 

A gazdasági egyesület a közös vámterüle-
tet azért óhajtja tenntartandónak, — a mint az 
közzétett határozatából kiolvasható — mert szá-
mol a nyugati államokbau mind erősebben meg-
nyilatkozó védvámos agrár szellem győzedelmes 

előnyomulásával, melynél fogva  a nyugati, im-
portra szoruló államok hazai mezőgazdasági 
czikkek behozatalát mind inkább megnehezítik 
vámokkal, különösen állat egészségügyi ürügyek 
alatt a szerződések keretében is mindegyre rneg-
meg ujitott tiltó rendeletekkel, s tart attó1, 
hogy ha Ausztria piacza is elzáratik e termé-
nyek elől, a mi az önálló vámterület esetén be-
következik, mezőgazdasági termékeinket nem le-
szen hol elhelyezni, e mellett nem feltétlenül 
ragaszkodik hozzá, hanem kifejezetten  addig, a 
mig érdekeinknek megfelel,  tehát csak expediens-
nek találja azt az egyesület, de semmi esetre 
sem politikai ideálnak. Hogy politikai tekinte-
tek mennyire nem szerepelnek a határozat meg-
hozatalában, leginkább kitűnik abból, hogy az 
indítványozó a szabadelvű politikai párt ellenes 
mozgalom egyik vezető embere volt, de a kiben 
volt érzék a kérdést a politikától elválasztva 
ezt a kétszerkettő alapján mérlegelni. 

Azt mondja czikkiró ur: . . . „pedig hidje 
el nekem az udvarhely megyei gazdasági egyesü-
let, hogy a közös vámterület megszüntetésének 
kérdése Magyarországon csakis az 0. M. G. E. 
által képviselt, mondjuk 1 5 - 2 0 ezer gazdalé-
tét érinti legközvetlenebbül" . . . Nem hiszi, 
nem is hiheti el ez állítás igaz voltát senki 
senkinek, nem Cíak azért, mert a tekintélyek 
kora lejárt és puszta állitások bizonyító erővel 
nem birhatnak, hanem főleg  azért, mert az 
igazsággal ellenkezik. Még kevésbbé fogadható  el 
bizonyítéknak az az állítás, hogy mert Udvar-
helyvármegyéből csak egy pár szeszgyáros küld 
Ausztriába pár száz liizott ökröt, egy néhány 
gazda pár mázsa komlót, Udvarhelyvármegye 
gazdaközönségének nem érdeke a közös vám-
terület fennmaradása.  A tény először is az, 
hogy az 0 M. G. E. nemcsak tagjainak, de az 
egész gazdaközönség — még megyénk egy-két 
holdas gazdájának — érdekét is védelmezi ak-
kor, a mikor sikra kél a mezőgazdasági érde-
kek védelmére, amely érdekek védelmére sajnos 
alkotmányos korszakunk alatt alig történt szám-
bavehető kezdeményezés, de annál több oly tör-
vényhozási alkotás, a mi az ország gerinczét 
képező gazdatársadalom meggyöngitését ered-
ményezte, amelyeknek róható fel,  hogy a h za 
földje  megmozdult a magyar birtokos oaztály 
lába alatt. 

Az O. M. G. E az, amely kitartó mun-
kájával végre meg tudta törni a gazdatársada-
lom közönyét, egyesítve oly szervezetekbe, a 
melyek hivatva vannak a vezető politikusokat 
a gazdatársadalom érdekeinek is számbavételére 
bírni. Hogy a székely kérdéssel a hazai köz-
vélemény foglalkozik,  jó részben az O. M. G. E. 
kezdeményezésének az eredménye, hogy ez egye-
sület már több ízben ugy nyilatkozott, hogy a 
közös vámterület addig, a mig érdekeinknek 
megfelel,  fenntartandó,  minden a hazai gazda-
társadalom ügyei iránt érdeklődő tudja. Nem 
ezután összegyüjtendő adatok alapján fog  nyi-
latkozni, de a gazdaszövetségek különböző helyen 
tartott gyűlésein már nyilatkozott, s hogy nyi-

latkozata nemcsak a 15—20 ezer nagybirtokos, 
de a legkisebbnek is az érdeke, annak bizonyí-
tására szolgáljanak a következők. 

Mondja meg czikkiró ur, hogy a vármegye 
lakosságának nagyrésze honnan szerzi be azt a 
pénzt, a miből az állam, egyház, község iránti 
tartozásait fedezi,  a miből gyermekeit neveli, 
ruházkodik, kisgazdaságához szükséges összes 
eszközeit beszerzi, — ugye bár földje,  kis gazda-
sága termékeiből, amelyet igaz nem visz ki 
Ausztriába, de amelynek árát mégis csak az 
oda kivitt gazdagabb vidékek termékének ineny-
nyisége és ára szabályozza ? Mi történnék e kis-
gazdákkal, a kiknek nincs ugyan Ausztriába 
kivinni valójuk, de van annyi, hogy abból a 
helyi piaezokon a felesleget  eladva, annak árá-
ból szükségleteiket fedezzék,  mi történnék e 
néppel akkor, ha a közös vámterület megszűn-
tével az Ausztriából kiszoruló gabona a mi 
piaczainkat özönli el, ha az ide özönlő idegen 
származású gabona lenyomja a még igy is ala-
csony gabona árakat, amelyek támadó czikké-
ben felpanaszolt  40—80 filléres  napszámot sem 
birják el, tekintve földünk  alacsony átlag ter-
méseit? Mi történnék e néppel akkor, ha vár-
megyénk szarvasmarha kivitele az Ausztriába 
való kivitel alkalmával való megvámolás miatt 
megcsappanna, a midőn eladni nem tud, de 
venni kénytelen, még pedig magasabb árban, 
mert hisz az iparos, a kereskedő a maga jó-
létének bekövetkezését ép attól várja, hogy ké-
szítményeit az önálló vámterület védőszárnyai 
alatt magasabb árban fogja  értékesíthetni ? Vál-
jon nem emlékezünk-e arra az időre, a mikor 
a Kőbányán kiütött sertésvész folytán  a hizla-
lás megszűnt, a kukoricza ezen aránylag nem 
is nagy befogadó  képességű piacz elvesztővel a 
magyar alföldről  5—6 koronás q.-kéni árban 
hozzánk özönlött, vájjon hány székely gazdát 
kényszeritett ezen körülmény arra, hogy mert 
adóját fizetni  volt kénytelen, mert ruházkodnia, 
gyermeket nevelni, cselédet fizetnie  kellett, hogy 
a jobb jövő reményében adósságba verje magát, 
amely adósságból nem tud kigázolni? A ki or-
szágos vásárokon megfordul,  nem tapasztalhatja-e, 
hogy mily aggodalmak közt hajtja a székely 
marháját a vásárra, azen töprengve, hogy váj-
jon van-e szedő, mert ha nincs, vásár sincs, de 
van helyette nyomorúság. Hogy pedig a vásá-
rokon eladott ökreink Ausztriában fogyaszta-
tik, az közismert dolog, s hogy a vámsorompók 
felállításával  a kivitel megcsappan, azt való-
színűen czikkiró ur sem vonja kétségbe. 

De abban bizakodik czikkiró ur, hogy: 
„egy év átmeneti nehézségeiért a nagy egész 
érdekeit nem teszik koczkára", már t. i. azok 
a magyarok, a kiknek van Ausztriába kivinni 
valójuk, tehát az önálló vámterületre való át-
térés csak egy évi nehézséget okoz Ezen egy 
év lefolyása  alatt fellendül  az ipar, a munkások 
50°/0-a gyárakban lel elhelyezést, a jól fizetett 
gyári munkás jobban táplálkozik, és igy termé-
nyeink a hazában találnak piaezra. 

Én nem hiszem, hogy ha a dolog csak-



ugyan ugy fordul,  hogy létesül az önálló vám-
terület czikkiró uraz egy év nehézségeit nem 
volna hajlandó 1 0 - 1 5 évre kitolni, hogy ő 
maga is hihetné azt, hogy az állapotok egy-két 
év alatt oly kedvezőkké alakulhassanak, hogy 
ipari fellendülésünk  még nagyobb tőkebőség 
mellett is, mint a mivel hazánk rendelkezik, oly 
rohamos lehessen, hogy e g y év alatt átakit-
hassa munkásaink 50°/o-át ipari munkásokká, a 
kik jobban táplálkozva kárpótolhatják gazdáin-
kat az elvesztett osztrák piaczért. 

Hisz a százados iparral dicsekedő nagy 
Németországban még most is a mezőgazdasággal 
foglalkozók  száma több, mint az iparból élőké, 
pedig az ipari fellendülésnek  feltételei  ott inkább 
megvoltak már évtizedek előtt, mint vannak 
nálunk, hogy reményiheti tehát bárki is azt,v 

hogy egy év, de 10—15 év is létre hozhasson 
oly változást, mint a milyet vár czikkiró ur az 
önálló vámterülettől. És a meddig e boldogitó 
állapot elkövetkezik, ki fogja  vármegyénk kis-
gazdájának termékeit ugy megfizetni,  mint meg 
fizette  eddig, a mikor áldottabb vidékek termé-
kei Ausztriában találtak elhelyezést, de amelyek 
ha ott vámokkal kénytelenek küzdeni, hát ide 
szorulnak és a mezőgazdasági árak leszálltával 
nem leszen-e kénytelen kivándorolni nagyobb 
tömegben, mint tette eddig. 

Nevetségesnek véli czikkiró ur az egyesü-
let azon határozatát is, hogy felir  a kormány-
hoz, miszerint támogasson minden oly kezdemé-
nyezést, mely állati termékeink feldolgozását  és 
külföldi  piaezok elfoglalását  tűzte ki czélul. A 
fészkes  fülemülét  emlegeti és azt kérdezi, hogy 
mit jelent ez magyarul ? . . . Hát biz ez azt 
jelenti, hogy a gazdasági egyesület tovább lát 
az orránál, tudja, hogy a mezőgazdasággal fog-
lalkozó országnak, ugy mint az iparos államnak 
is érdeke nemcsak a meglevő piaezokat tartani 
meg, de önmaga iránti kötelessége áldozatok 
árán is ujakról gondoskodni. Mert azt, hogy a 

Ráduly Simon, t 
A székelyudvarbelyi róm. kath. főgimnáziumot 

ismét súlyos veszteség érte: egyik jeles tehetségű, 
fiatal  tanára, Ráduly Simon, f.  é. május hó 11-ikén 
váratlanul elhunyt. Alig mult el egy éve, hogy az 
intézet egy másik ifjú  tagját, Mihálovits Bélát kisérte 
ki örök nyugalomra 8 most újólag ily szomorú 
kötelességet kell teljesítenie. 

Az rmbernek meg kell nyugodnia a Mindenható 
végzéseiben. Amit Ö tesz, azt nekünk bírálgatnunk 
nem pzabad, mert végtelen bölcsessége az ember 
sorsának intézését magáoak tartotta fönn.  De min-
den h't, minden megnyugvás ellenére is feltámad 
lelkünkben a kérdés: miért történt ez Uram ? 

íme a természet felébredt  hosszú, dermesztő 
álmából, a fák  ágain friss  lombot lenget a szellő, 
a mezőn, berken ezer virág himbálja ékes koronáját 
a nap éltető fényében;  az erdő hangos a madárkák 
vig énekétől, minden, minden életről, örömről be-
szél s az embernek a mulandóságról kell elmélkeduie ? 
Hiszen a tavaszt követi a nyár, a gyümölcsöt hozó 
ősz s csak azután jön a dermesztő, mindent megölő 
tél, miért nincs ez igy a mi életünkben is? Miért 
fáradunk,  miért küzdünk, miért tömjük tele elménk-
nek tárházát a tudományok százféle  magjával, ha 
annak gyümölcseit nem tudjuk élvezni? Miért rak-
juk le oly gonddal jövő épületünknek alapköveit, 
ha azokat a kegyetlen halál váratlanul, a kezdet 
kezdetén könyörtelen kézzel szétdúlja ? Miért vagyunk 
jók, becsületesek, miért törekszünk tisztességes éle-
tet élni, állást biztosítani, mikor a legelső elért 
eredménynél minden törekvésünk szertefoszlik  ? . . . 

Kételkedünk, zugolódunk, de végre felébred 
szivünknek erős, rendithetetlen hite: Uram, a Te 
tudtoddal történik minden, a Te örökkévaló intéz-
kedésed ez, legyen meg a Te szent akaratod. A leg 
hitványabb féreg  is tiltakozva emeli fel  fejét,  ha 
bántják, engedd meg, hogy bennünk is megmozdul 
a por, a salak . . . 

lláduly Simon Kászonaltizben született 1872. 

világpolitikai viszonylatok hogyan változnak, 
előre látni nem. lehet, készen kell lenni minden 
alakulatra, hisz oly régi a közmondás, hogy: 
si vis pacem, para bellum . . . 

Vájjon nem tapasztalták-e gazdáink keser-
vesen az egy piaezhoz való ragaszkodás hátrá-
nyait akkor, midőn Francziaországban győzedel-
meskedvén az agrár irányzat juhaink kivitelét meg-
semmisítette, a midőn juhtenyésztésünk pár év 
alatt majd felére  hanyatlott, milliókra menő 
kárt okozva a gazdaközönségnek. Bezzeg jól 
esett volna, ha készen állott volna egy uj piacz! 
De mert sem a kormány, sem a gazdatársada-
lom nem számolt az eshetőségekkel, fegyverte-
lenül állottunk a veszedelemmel szemben, az el-
vesztett milliókat a mai napig pótolni nem tud-
tuk. Az ily non putaremek megelőzését czélozza 
a kigúnyolt határozat, amely annál indokoltabb, 
mert már a szabad kereskedelem classicus hazá-
jában, Angliában is kezd ébredezni a nemzeti 
agrar termelés védelmezését czélozó szellem, 
hogy Ausztria után legjobb fogyasztó  piaezun-
kon Németországban mekkora tért hódított, 
szomorú bizonyítéka a legújabb német vámtarifa, 
amely végzetes csapásokkal sújtja mezőgazda-
sági termelésünket. 

Hogy a közös vámterületnek Udvarhely-
megyére vonatkozó hátrányait a Budapesti Hír-
lapban miként fejtette  ki czikkiró ur, nem tudom, 
mert sajnálatomra a czikk kikerülte figyelme-
met, de azt tudom, hogy az önálló vámterület 
nem fogja  népünket a kivándorlástól megmenteni, 
sőt pár évtizeden keresztül a föntebb  kifejtettek 
alapján attól félhetünk,  hogy még növelni fogja 
azt. Tudom pedig abból, hogy hasonló okokból 
hasonló okozatok állanak elé; tudom pl. azt, 
hogy a legújabb időkig a kontinens legfejlettebb 
iparos államából, Németországból volt legnagyobb 
a kivándorlás, valamint Ausztriából, hazánk el-
tekintve a felső  megyéktől, még ujoncz e téren. 

Hogy az iparos osztály érdekében miféle 

okt. 28-ikán. Középiskoláinak egyrészét a csiksóm-
lyói róm. kath. főgimnáziumban  végezte, másik ré-
szét, a hatodik és nyolezadik osztályt pedig a gyu-
lafehérvári  főgimnáziumban,  mint az odavaló pap-
növelde tagja. Az érettségi vizsgálat letétele után 
megkezdte theologiai tanulmányait, de más irányú 
kiképeztetését sem mulasztotta el Kiváló elméje 
hamarosan megbirkózott a latin nyelvvel annyira, 
hogy e nyelvet folyékonyan  beszélte Foglalkozott a 
német és franczia  nyelvvel és a világirodalom min-
den nevezetesebb Írójának életének, működésének 
tanulmányozásával. 

1897-ben pappá szentelték és azután egy évig 
segédlelkészi minőségben előbb Kézdiszentléleken, 
majd Petrozsényben működött. Egy év letelte után 
az erdélyi püspök Kolozsvárra küldte, ahol a tudo-
mány egyetem bölcsészeti karán a magyar latin nyelvű 
szakra iratkozott be. Egyetemi tanulmányait 1900-
ban végezte be s még annak az évnek szeptember 
havában megkezdte tanárkodását a csiksomlyói gim-
náziumban. 

Már egyetemi hallgató korában kiváló szeretet-
tel foglalkozott  a régi magyar irodalommal. Folyto-
nosan utazgatott s a plébániák és szerzetesek könyv-
táraiban kutatgatott. Soha nem látogathatta meg az 
ember ugy, hogy poros fóliánsok,  kódexek és más 
régi irományok olvasásával elfoglalva  ne találta 
volna. Nagy szorgalmával, bámulatos gyakorlatra 
tett szert a régi okmányok Írásának olvasásában és 
a középkornak nagyon nehéz, czikornyás, nyakate-
kert latirságának fordításában.  A mit egyszer elol-
vasott, az ott is maradt memóriájában. Annyi gnómát, 
epigrammát, idézetet tudott, hogy az ember elbámult 
rajta. Soha nem lehetett szó a tudományok bármely 
ágáról, hogy ő hozzá ne szólt volna. Egy-egy oda-
vetett mondatával mindig tanújelét &dta annak, hogy 
elméjében rendkívül sok anyag hever feldolgozatlanul. 

A könyvtárakban tett kutatásai közben a 
magyar irodalomnak egy kiváló iióját fedezte  fel: 
Kájoni Gábort. Ez a jeles tehetségű szerzetes oly 
nagy és fontos  munkásságot fejtett  ki a maga idejé-
ben az egyházi és világi irodalom terén egyaránt, 

javulást vár czikkiró ur a közös vámterület 
megszűntétől nem keresem, annyit tudok, hogy 
a nagy hal megeszi a kishalat és hogy a hol a 
nagy ipar fellendült,  ott megszűnt a kis ipar; 
az azelőtt jóllétnek örvendett kis polgárból gyári 
munkás lett, aki a szakszervezetek kényszerítő 
hatása alatt megszűnt hazafi  lenni, világpolgárrá 
változott; de hát minden embernek lehetnek, 
vannak is illúziói, nekem is, czikkiró urnák is 
vannak, azokban élni, gyönyörködni mindenikünk-
nek joga van ; joga van az iparos osztálynak is 
jövője jobbra fordulását  az önálló vámterülettől 
várni, azon munkálkodni, de ugy joga van a 
gazdatársadalomnak is arra, hogy a kérdésben 
nyíltan állást foglaljon,  hogy féljen  a sötétbe 
való ugrástól; csak egy dolog jogosulatlan és 
elitélendő: az egymás szándékainak a meg-
gyanusitása, minden igaz ok nélkül való le-
kicsinylése. 

BELFÖLD. 
— Megjegyzések a helyzethez. — 

Budapest, máj. 12. 
Mi lesz a felirat  hatása a válságnak további 

alakulásaira ? Ez ma legégetőbb kérdés. A hatás, ha 
egyáltalán nyilvánul, nézetünk szerint csak .kedvező 
lehet. Mert igaz az, hogy az urak a feliratokban 
minden fontos  kérdést homályban hagytak, szint 
semmiben sem vallottak, de éppen azért most már a 
korona megkérdezheti egyik vagy másik megbízott 
férfia  utján, hogy a koalíció a feliratnak  néhány 
passzusát miképen értelmezi. Mert ha ugy értelmezi, 
mint a korona, vagy ha az értelmezésnek eltérése 
áthidalható, akkor a koalíció átveheti az ország 
ügyeinek intézését. Ilyenképen a felirat  talán-talán 
alkalmas lenne arra, hogy legalább a tárgyalások fo-
nalát szolgáltassa a korona és a koalíció között. 
Véleményünk az, hogy kapva fognak  kapni a kínál-
kozó jó alkalmon, mert a mai helyzet hova-tova 
teljesen tarthatatlanná vált. 

* 

Most sok szó folyik  az országos szabadelvű 
pártnak jövőbeli magatartásáról. Illetékes nyilatkoza-
tok szerint a párt ellenzékbe meev. Gvakorolni foeia 

hogy alig találhatunk írót, ;akit hozzá hasonlíthat-
nánk. A irodalomtörténet hallgatott róla s Ráduly 
azon fáradozott,  hogy megadja a régen elhunyt és 
és elfeledett  nagy férfiúnak  azt a tiszteletet, melyet 
méltán megérdemel. Ezért összekóborolta majdnem 
egész Erdélyt, sőt még Romániába is bement, mert 
kutatásai nyomán rájött, hogy Kájoni ott is műkö-
dött. Rengeteg adatot és anyagot halmozott össze, 
és hozzáfogott  a feldolgozásához. 

Széchy Károly tudós egyetemi tanár nagy 
figyelemmel  kisérte munkálkodását és oly érdeklődés-
sel várta az eredményt, hogy nemcsak levélben 
buzdította folyton-folyton,  hanem még azt is meg-
tette, hogy Majláth püspöktől tanulmányi segélyt 
eszközölt ki számára, utazási költségeinek fedezésére. 

1902-ben helyezték Székelyudvarhelyre. Itt irta 
meg munkájának első részét és innen folytatta 
kutatásait a még hiányzó adatok után . . . Folytatta, 
de nem végezhette be. Húsvét előtt betegeskedni 
kezdett, az influenza  bántotta, de nem akart ágyba 
feküdni.  Azt hitte, hogy szivós természete meg-
birkózik a bajjal, de sajnos, csalódott. Május 5-ödikén 
már annyira elgyengült, hogy otthon kellett maradnia 
és orvosi segélyt igénybe vennie, amely azonban 
már későn érkezett. 11-edikén éjjel s/4 12 órakor szív-
szélhűdés érte és a jeles tehetségű tanár megszűnt 
élni. — Kájoni ismét a feledés  homályába került és 
várja felfedezőjét. 

Aki ismerte Rádulyt, az nem állhat meg 
koporsója előtt könyező szem nélkül. Amíg egyrész-
ről önzetlensége, igazságszeretete, független,  hizelgést 
nem ismerő gondolkodásmódja tiszteletet parancsolt 
iránta, addig szellemessége, elmés modora, sziporkázó 
társalkodása végtelenül kedvessé tette őt az ember 
előtt. Igazi példája volt a székelyeknek: szókimondó 
de nagyon jólelkű. Mindenkinek megadta a magáét 
és soha nem várta, hogy az ő érdemeit elismerjék. 
Aki vele a legnagyobb rosszat követte el, annak 
mindig a legnagyobb jóval fizetett.  — Igazi pap volt 
és igazi ember. Legyen álma csendes . . . 

—r - r . 



azokat a kötelességeket, a melyeket megváltozott 
erőviszonyai reá rónak: az ellenőrzés és bírálat kö-
telességét. Mi míg koántsem látjuk befejezett  ténynek, 
hogy a szabadelvű párt magatartása tényleg ilyen 
lesz. Mert egyáltalán nem látjuk a jövö alakulás ké-
pét tisztának és világosnak. Munkaképes lesz-e egy-
általán a kormányzó koalíció? És ha igen, vagy 
legalább az első időben igen, mennyire fog  terjedni a 
munkaképessége? Ez lesz a legközelebbi jövőnek 
nagy problémája, a melyet követni fog  a végleges 
kialakulás. Lehetséges lesz-e még valaha visszatérni 
a magyar parlamentben ahhoz az egészségesebb álla-
pothoz, hogy a kormány mögött egyetlen egységes párt 
üljön és szövetkezés ne váljon szükségessé a kormány 
záshoz ? Érdemes politikusok lehetségesnek vélik 
ezt a kialakulást, mert a koalíciónak egy tekintélyes 
számú része annyira radikális és annyira dominál 
soraikban a tagadás szelleme, hogy mint guverne-
mentális párt soká ki nem tarthatják, A magyar 
politika ilyképen sok tekervényes és kanyargós ös-
vényt fog  még befutni,  míg eljut olyan nyugvópontra, 
a hol a politikai kérdések háttérbe szorulhatnak és 
a konszolidálás munkájának szentelhetünk néhány 
esztendőt. 

* 

Az osztrákokkal való kiegyezést pediglen meg 
fogjuk  kötni tiz esztendőre — hacsak a reichsrath 
képes lesz annak parlamenti elintézésére. Mert ide-
haza ugy domborodik a helyzet, hogy a „kellő elő-
készület" a külö vámterületre az ujabb tiz éves 
vámterület. Ám, ha nem lehetne elintézni a kiegye-
zést ugy, a hogyan a 67: XII. t.-cz. előirja, a parla-
mentek utján, akkor a közösség elleneseinek pozíci-
ója ismét szilárdabb lesz. Pedig evvel az eshetőség-
gel számolni kell. Ez a kérdés még nagy kompliká-
cziók csiráját rejti magában. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, május 12. 

A politikai élet szinterén a legnagyobb 
érdeklődéssel tárgyalták és találgatták Tisza 
István gróf  miniszterelnök bécsi útját s annak 
eredményét. Találgatták, hogy mi lehet az oka 
annak, hogy a miniszterelnök a hétfői  napot is 
Bécsben töltötte. Az elhangzott vélemények leg-
inkább azt a feltevést  erősítették meg, hogy a 
kihallgatáson komoly mérlegelés tárgya lehetett 
a kormány végleges felmentésének  ügye. Ez 
annál inkább valószinünek látszott, mert Tisza 
István gróf  s vele a szabadelvű párt már régóta 
hangoztatták, hogy a szabadelvű párt várja, 
hogy visszanyerhesse teljes akczóképességét s 
vállalhassa azt a szerepet, a melyet az uj 
politikai alakulatokkal szemben a választások 
eredménye kijelölt számára. 

A szabadelvüpárt keddi értekezletén 
Hodossy Imre felszólalásával  kapcsolatosan Tisza 
gróf  határozottan kijelentette, hogy nemcsak 
osztozik abban a vágyban, hogy ennek a helyzet-
nek minél előbb vége legyen, hanem bizvást 
reméli is, hogy ez legközelebb már be is 
következik. 

* 

Bécsi politikai körökben elterjedt hir, hogy 
ha egyelőre csak ügyvivő kabinetet nevez is ki 
a király, rövid időn belül koalicziós kabinet 
foglalja  el a kormányt. Még pedig oly enged-
ményekkel, a melyek a BáLÍfy  Dezső báró 
javaslatának keretében foglaltatnak.  Ezek az 
engedmények az ezred nyelvére, zászlókra és 
czimerekre vonatkoznak. 

Budapesten még a politikai körökben is 
teljes tájékozatlanság uralkodik arra nézve, hogy 
a kabinet feje  távozik-e vagy egészen uj, ideig-
lenes kabinet foglalja  el a kormányt. Ha a 
kabinet távozik, valószinünek tartják, hogy 
hivatalnok-minisztérium foglalja  el a helyét 

A koaliczió vezető férfiai  azonban, ha nem 
a többség kebeléből kerül ki a kormány, azonnal 
bizalmatlansági inditványnyal lépnek a parla-
ment elé. 

Az ügyvezető minisztérium összeállításáról 
azt beszélik, hogy abban a Tisza-kabinet egyet-
len tagja vagy politikai államtitkára sem vesz 
részt. 

Szorosan vett adminisztratív minisztériumról 
van szó, melyben az adminisztratív államtitkárok 
vállalnák el az egyes tárczák vezetését. 

Azt is hangoztatják, hogy Tisza István 
gróf  hétfőn  ismét Bécsbe utazik és akkor a 
jövő hét elején megalakul az átmeneti minisztérium. 

* 

A felirati  vitát tegnap befejezték.  A vita 
kimagasló momentumai Apponyi, Bánffy  és Tisza 
gróf  felszólalásaihoz  fűződnek.  Ezeknek hatása 
dominálta az elmúlt héten a politikai eseménye-
ket. A mai ülésen megállapítja a ház, hogy mi 
módon juttassa a feliratot  a felséghez.  Az ellen-
zék egy része szivesebben látta volna, ha a fel-
iratot küldöttség vagy a ház elnöksége terjesz-
tette volna a király elé, de a szövetkezett pár-
tok vezérei mégis abban állapodtak meg, hogy 
megtartják az eddigi formát  és a kormány utján 
küldik el a feliratot  a királynak. A képviselő-
ház munkaképessége a mai napirenddel kimerül. 
Legfelebb  néhány mentelmi ügy marad szombatra 
és az összeférhetlenségi  bizottság nyolczvan tagjá-
nak kisorsolása. Ezután valószínűleg egy időre 
elnapolják a ház üléseit, — további intézkedésig. 

* 

Csodálatos furcsa  nemzet a magyar! 
Ellenségeink mindig azt híresztelik rólunk, 

hogy elnyomjuk a nemzetiségeket, kegyetlen 
zsarnokok vagyunk. Pedig bizony ebben a hazá-
ban a legkisebb nácziónak is több joga van, 
több szabad mint a magyarnak. 

íme a képviselőházban egy horvát követ 
horvát nyelven kezdett beszélni. Csak azért, 
hogy el ne feledje  a világ, hogy a horvátoknak 
a magyar országgyűlésen joguk van horvátul 
b e s z é l n i . 

Ellenben a magy. kir. államvasút vagy a 
magyar posta merészeljen csak Zagrebuban 
magyar föl írást  is alkalmazni, bezzeg a 
körmünkre koppintanak dicső horvát testvéreink. 

Hanem azért mi vagyunk a népelnyomók, 
a vad zsarnokok, a vérszomjas csordák ! 

* 

Forduljunk el egy pár perezre a magas lá-
bon járó, kedélyizgató politikától. Ne gondol-
junk vele, hogy országos nevü és kevésbbé 
ismert oratorok minő készséggel bonczolgatják 
a helyzet össze-vissza kuszált csomóját, örüljünk 
inkább annak, hogy az óhajtva várt májusi eső 
megérkezett. 

A csurgatag felhők  megbontották barna 
szárnyaikat és a csöndesen permetező égi vizet 
mohó szaporasággal issza a szomjúhozó föld. 

Hogy egy jó májusi eső mit ér Magyar-
országon, azt szóval kimondani, számmal ki-
fejezni  nem lehet. 

Néhai jó Vas Gereben, ez a tősgyökeres, 
zamatos, népies nyelven mesélő irónk mondja el 
egyik regényében, hogy valamelyik magyar főúr 
magával vitte egy alkalommal juhász-számadó 
gazdáját Bécsbe és mikor már végighurczolta a 
fényes  város nagy házakkal szegélyezett utczáin 
s megmutogatott neki minden szépet, minden 
nevezeteset, kíváncsi lévén az egyszerű szűrös 
ember vélekedésére, megkérdezte tőle, hogyan 
tetszik neki mindaz, a mit abban a nagy város-
ban látott? 

IRODALOM. 
Magyar Regényírók. Második, öt kötetes soro-

zata jelent meg a napokban annak a nagyszabású 
gyűjteménynek, a melyet Magyar  Regényírók  czimmel 
tavaly karácsony előtt indított meg a Franklin-Tár-
sulat.  Hatvan diszes, egyöntetű kötetben, magyar 
művészek illu ztráczióval, egybefoglalni  a magyar re-
gényirodalom száz éves pályafutása  alatt felhalmozó-
dott legérdekesebb kincseket: ez a gondolata a nagy 
vállalkozásnak, s ezt a gondolatot Mikszáth  Kálmán 
adta a kiadóintézetnek, a ki vállalkozott a gyűjte-
mény szerkesztésére is, és bevezető tanulmányt ir 
minden regény elé, a munka szerzőjéről. E bevezető 
tanulmányok, melyekben a legnagyobb élő magyar 
regényíró mondja el a véleményét nagy elődeiről és 
jeles kortársairól, értékes monográfiája  egyben a ma-
gyar regényirodalom történetének, s nagy mértékben 
növelik az egész vállalkozás irodalomtörténeti jelen-
tőségét. A hatvan kötetes gyűjtemény félévenként 
jelenik meg, öt kötetes sorozatokban. Az első soro-
zatot, a mely négy nagy regényt közölt (Kemény 
Zsigmond: Rjjongók, Csiky Gergely : Az Atlasz-csa-
lád, Vadnai Károly: A kistündér és Pálffy  Albert: 
Esztike kisasszony professzora),  nagy szeretettel és 
érdeklődéssel fogadta  a magyar közönség. A most 
megjelent második sorozat joggal tarthat számot még 
fokozottabb  érdeklődésre. Báró Jósika  Miklós:  A 
csehek Magyarországban  czimü hatalmas történeti 
regény az uj sorozat két kötetét foglalja  le. Kimnach 
László nemes illusztrácziói diszitik ezt a két kötetet. 
Tolnai  Lajos: Báróné  ténsasszony  czimü regénye az 
uj sorozat harmadik kötete. A Bachkorszak gyász-
magyarjainak ez a keserű megbélyegzése egyik leg-
jellemzőbb alkotása a pár évvel ezelőtt elhunyt 
nagyszabású irónak, a kit méltán ér a legnagyobb 
elismerés koszorúja. Regényét Kriesch  Aladár illuszt-
rálta nagy művészettel. Méltó emléket emel az uj 
sorozat irodalmunk egyik ifjan  elhunyt nagy tehet-
ségű alakjának, Jusíh  Zsigmondnak,  a kinek két szép 
regényét közli egy kötetben: A pénz  legendáját  és a 
Gányó Julcsát.  Mind a két regény régen kifogyott 
a könyvpiaezon. Tüll  Ödön kiváló festőművészünk 
illusztrálta a kötetet. Az uj sorozat ötödik kötete 
Herczeg  Ferencz  legértékesebb alkotását, a Pogányok 
czimü történeti regényt közli, Pataky  László szép 
illusztráczióival. Mikszáth  Kálmán négy magvas ta-
nulmánya gazdagítja a sorozatöt, s az írók arczépeit 
R. Hirach  Nelli rajzolta meg. A sorozat kiállítása 
méltó a kiadó intézethez. Finom, famentes  papiros, 
tiszta, szép nyomás, egész oldalas képmellékletek, 
diszes bekötési tábla. A hatvan kötetes gyültemény 
ára diszes kötésben 300 korona. Megrendelhető cse-
kély havi részletfizetésre. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelvudvarhely, május 14. 

Házasság. Kadicsfalvi  Török  László tüzérfőhad-
nagy f.  hó 9-ikén vezette oltárhoz Alapi Salamon 
Erzsébetet Nedeczvárt. 

A számadó sokáig gondolkozott, s mintegy 
kereste a választ, de végezetül azután egyszerű, 
parasztészszel ekként nyilatkozott: 

--- Már méltóságos uram, hiszen érni sokat 
érhet ez a város, de aligha ér többet, mint 
nálunk Magyarországon egy jó, országos májusi eső. 

Ha későn nem jött az eső a tartós száraz-
ság után, ugy lesz búzánk, bokrosodik a rozs, 
nekiindul a repeze, tápot kapnak a kapás-
növények, kerti vetemények, répafélék,  szőllők, 
a melyek már úgyis sokat szenvedtek. 

A jó májusi eső azt jelenti Magyarorszá-
gon, hogy nem fog  nyomorogni a nép, kap 
munkát és megkeresheti élelmét, ruházatát, adó-
ját és talán a télirevalóját is. Azt jelenti, hogy 
a gazdálkodó annak idejében némi kis pénzhez 
jut és élénkebb lendületet vesz a kereskedelem, 
az ipar, a melynek mindenike megsinli azt, ha 
a gazdaember termései nem ütnek be. 

Egy hó közigazgatása. Udvarhelymegye közi-
gazgatási bizottsága 10-én tartotta folyó  havi ülését 
Dr. Damokos Andor alispán elnök vezetése mellett. 
Tárgysorozat rendén elsőnek az alispáni jelentést 
Ádám  Albert főjegyző  terjesztette elő. E szerint az 
alispáni iktatóra a mult hó folyamán  737 ügydarab 
érkezett, melyből 601 nyert elintézést. Egy évre ér-
vényes útlevelet 56 drbot adtak ki. A mult hóban 
tartott közgyűlésen történt tiszti választásokon kivül 
a személyzet körében anyiban történt változás, hogy 
a főispán  Lukácsffy  Eleket közig, gyakornoknak 
a keresztúri szolgabírósághoz kinevezte. — Barabás 
András árvaszéki elnök jelentéséből kitűnt, hogy a 
megye árvaszékének iktatójára 1344 ügydarab érke-
zett és ebből 1153-at intéztek el. Gyámság alatt a 
hó végével 11641, gondnokság alatt 154, ügygond-
nokság alatt 584 egyén maradt. — Dr. Lengyel  Jó-
zsef  m. főorvos  jelentése szerint a közegészségügyi 
állapot kedvező volt. A közkórházban 219 beteg 
részesült ápolásban. A hó végén ápolás alatt maradt 
108 egyén. — Ember János tanfelügyelő  jelentésé-
ből kitűnt, hogy a tanfelügyelőségi  iktatóra 322 drb 
érkezett. A hó folyamán  57 község 56 iskoláját lá-
togatta meg, amikor 78 osztályban 76 tanító mun-
káját figyelte  meg. — Roediger  Gyula pü. igazgató 
jelentése szerint egyenesadóban befoly  1045(3 kor., 
hadmentességi dijban 73 kor. bélyeg és jogilletékben 
10147 kor, fogyasztási  és italadóban 45763 l-or, do-
hányjövedékben 34741 kor. — Diemár  Károly kir. 
ügyész jelenti, hogy a központi és két járásbirósági 
fogházban  6 vizsgálati és 80 elitélt fogoly  volt letar-
tóztatva. — Diószeghy  Samu jelentéséből kitűnt, 
hogy az ugy állami, mint a törvényhatósági utak és 
tartozékaik jók voltak. Az engedélyezett építkezések 
kiadására a versenytárgyalások kitüzettek. Az állat-
orvosi jelentést Ernst  Antal h. állatorvos terjesztette 
elő, mely szerint az állategészségügyi állapot a hó 
folyamán  kedvező volt, amennyiben a ragadós száj 



és körömfájás,  takony kór, lépfene,  bivaly vész az 
egész megyében egy ese'.ben sem fordult  elő. — A 
tárgysorozat többi része magántermészetű ügyekből 
állott, melyet kora délelőtt letárgyaltak. 

Törvényhatósági biz. tag választások. A lemon-
dás vagy megsemmisítés folytán  megüresedett válasz-
tott törvényhatósági bizottsági tagsági helyek betöl-. 
tése 8-ikán ejtetett meg. Székelyudvarhely  városban 
a választási elnök Molnár  Károly, bizalmi férfiak  : 
Kassay  Akos és ifj.  Solymossy  Lajos voltak. Beada-
tott összesen 295 szavazat; ebből kapott Pap-Zakor 
József  15(3, Vajda  Fereucz 139 szavazatot, s igy 
Pap-Zakor  József  17 szótöbbséggel meg választatott. 
Székelykereszturt:  S. Nagy  Ferencz; K.-Demeterfal-
ván : Gombos Samu ; Patakfalván  : Ferenczy  János 
választatott meg. 

Az osztályvizsgálatok. A szép májusi napok 
meghozták a tanuló ifjúságnak  is a meleget, ame-
nyiben az elmúlt héten már mind a három középis-
kolában a 8-ik osztályosok az osztályvizsgálatokat 
letették. A kath. főgimnáziumban  32, a Ref.  kollé-
giumban 28, az Áll. főreáliskolában  12 ifjú  állotta 
ki sikerrel a vizsgálatot. 

A Zálogkölcsön intézet ós betéti pénztár mult 
vasárnap rendkívüli közgyűlést tartott Gyartnathy 
Ferencz elnök-igazgató vezetése mellett. A közgyűlés 
elhatározta, hogy Oklándon fiókintézetet  létesít, illetve 
az igazgatóság ily iráDyu intézkedését jóváhagyja. A 
fiók  igazgatójává Flórián  Kristófot,  igazgatósági ta-
gokul Széplaki  Gábort és Csóga  Jánost választották 
meg. Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy Felső-
Sófalván  és Székelykereszturou közvetítő irodát 
létesít. 

Fagyos szentek. Május közepe felé,  amidőn a 
fagyos  szentek nevenapjai elérkeznek, régi idő óta 
aggódik a magyar. Ilyenkor szokott ugyanis eldőlni, 
hogy a fagy  elviszi-e, vagy meghagyja a termést? 
Mert hát később, leszámítva az Orbán napot, a fagy-
veszedelme nem fenyegetőzik,  s a gazdák nyugalma 
helyreáll. Az idén különösen nehezen várták a há-
rom fagyos  szent elvonulását, meit ezúttal sokkal 
több forgott  a koczkán, mint forgott  bármikor, a 
legöregebb emberek emlékezőtebetségének határán 
belül. A harmadévi közepes termés s a tavalyi rossz 
termés, igen megnehezítette az é'etet mindenfelé, 
s a drágaság már-már elviselhetetlen. Az ínség mu-
togatta magát és még rettenetesebb képet fest  arra 
az esetre, ha fagy  venné el most a termést. Föltét-
lenül jó esztendőre van szükség és milliók remény-
sége függ  az időjáráson. A jelek most arra mutat-
nak, hogy a tagyos szentek becsületes magaviselete 
esetén hatalmo: an bő aratásra van kilátásunk búzá-
ban, gyümölcsben egyaránt. A gazdák köréből az a 
hir érkezik, hogy jól áll minden s hogy a csűrök és 
kamrák megfognak  telni, sorvadó erszényekkel együtt. 
Nyugodt, biztató kilátásokkal menjünk neki a nyár-
nak most, mivel a rémes szentek a várvavárt esőt 
hozták magukkal, ha nem is oly mértékben, a mint 
azt kivátni lehetett volna, de hát az ország minden 
részéből esőről adnak hirt, s igy hisszük, hogy az 
hozzánk is tartósabb alakban rövidtsen be fog  kö-
szönteni, áldást fakasztva  maga után. A kedvező 
időjárás folytán  a búzaárak a tőzsdén  csak egy nap 90 
fillérrel  estek. 

Az udvarhelymegyei ref. egyházi értekezlet 
igazgató választmanya Székelyudvarhelyen, a ref. 
kollégium nagytermében, f.  hó 16-dik napján d. e. 
11 órakor gyűlést tart a következő tárgysorozattal: 
l. Folyó ügyek. 2. Bizottságok jelentése. 3. Közgyű-
lés helye, ideje, meghatározása. 4. Lehető inditváuyok. 

Városi közgyűlés. Székelyudvarhely város kép-
viselőtestületét Gutthárd  János polgármester holnap, 
hétfőn  d. u. 3 órára rendkívüli közgyűlésre hívta össze. 
A gyűlés egyetlen tárgyát a lemondás folytán  megüre-
sedett adótiszti állás helyetesités utján való betöltése 
képezi. A polgármestert ugyanis, miután az 1906 év 
végén általános tisztújítás lesz, az adótiszti állást 
Holstein Simon írnokkal kívánja bizonyos pótlék 
adásával helyettesittetni, s az igy elért évi 1500 
korona megtakarításra a székséghez mérten egy díj-
nok felfogadását  hozza a képviselőtestületnek ja-
vaslatba. 

A munkásság jutalma. Tornai  Károly Lelybeli 
iparossegédnek a kereskedelmi miniszter székelyipar-
kamaránk ajánlatára 100 kor. aranyjutalmat küydött 
kitartó és szorgalmas munkásságának az elism erése 
gyanánt. E jutalmat a mai Uiipon d. e. 11 érakor, 
a Polgári önképző egylet nagytermében Solymossy 
Endre kamarai biz. tag fogja  nevezettnek átadni a 
nyilvánosság előtt. Kívánatos, hogy ez alkalomra 
iparosaink, főkép  a lábbeli készítők minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. 

Idegen szavak a magyar nyelvben. Egy kis 
füzetből  állítottuk össze ezen kis statisztikát, mely 
ugyan nem teljes, de mégis világot vet idegen sza-
vaink forgalmára.  Használunk jelenleg a latin nyelv-
ből 433 szót, a görögből 259, a francziából  244, az 
olaszból 44, az angolból 18, a spanyolból 13, a tö-
rökből 11, a zsidóból 6, 8z arabból 5, az oroszból 
3, az indiaiból 1, összesen 1037 szól. A magyar 
nemzet művelődésének ezeréves története a keresz-
tény vallás elfogadásával  igazolja kezdetben a müveit 
latin és görög nyelvek uralkodó befolyását  a magyar 
nyelvre, mig az ujabb korban, a nemzetközi jogban 
érvényre jutott franczia  nyelv gyakorolja hatalmas 
befolyását.  Jellemző, hogy ujabban egyetlen nemze 
tiségünk nyelve sem gyakorolta a legkisebb befolyást 
sem nyelvünkre, mi a mi nyelvünknek azokét meg-
haladó műveltségére enged következtetni. (Dr. T.  A.) 

Emléket az agyagfalvi réten. Az agyagfalvi 
réten felállítandó  szekelyemlék-alap javára, a muzs 
nai iskolás gyermekek által gyűjtött 5 koronát át-
vettem ; ezen összeget a már korábban begyült 5772 
kor. 32 fillért  ehez hozzá adva, ez alap összege je-
enleg tesz 5777 kor. 32 fillért,  ezen szép hazafi  is 
jéldaadasáért, fogadják  az igazán nem^sszivü kis-
dedek ez uton is a végrehajtó bizottság hálás köszö-
netét. Ferenczy  János végrh. b. pénztárnok. 

Székely vasúti közgyűlés. A héjasfalva  - székely-
udvarhelyi helyi érdekű vasút (Székelyvasut) rész-
vénytársaság folyó  évi közgyűlését f.  hó 22-én tartja 
meg Budapesten (V. Fürdő-u. 3. I. em.) A közgyü-
és napirendje a következő: 1. Az igazgatóság és 

felügyelő-bizottság  jelentése és az 1904. évi mérleg 
végleges megállapítása. 2. Határozat a tiszta nyere-
ség hovaforditása  iránt. 3. Határozat az igazgatóság 
és felügyelőbizottság  részére adandó felmentvény 
tárgyában. 4. Határozat az alaptőke felemelése  iránt; 
fölhatalmazása  az igazgatóságnak, az ebből kifolyó-
lag szükséges összes lépések megtételére és ezek 
között az alapszabályok megfelelő  módosítására. 5. 
Határozat a m. kir. államvasutakkal az üzemköltsé-
gek százalékos megosztására nézve létrejött megál-
lapodások ügyében. 6. Az igazgatóság és felügyelő-
bizottság évi javadalmazásának megállapítása egy 
évre. 

A korondi edény. A korondi fazéknak  csak a 
jóságát méltányolták egyes háziasszonyok, a háztar-
tásban azonban esetleg kiállítása miatt alárendelt 
szerepe volt s a modernebb asszonyok már száműz-
ték is a konyhából. Az utóbbi néhány vásáron azon-
ban meglepődéssel láttuk az átalakulást; ugy szólván 
minden átmenet nélkül háziiparosoktól soha nem lá-
tott szép edényekkel jelentek meg a székelyek pia-
czunkon. Az őszi vásárkor egy székely atyafi  tünt 
fel  az edényeivel, a januári vásárkor kettőt a mult 
csütörtökön már négyet láttunk belőlük. Mindany-
nyian korondiak, kik derűs képpel árulják most már 
nem krajczáronként, hanem piczulákért a szebbnél-
szebb használati luxus czikkeket. A formának  s a 
színezésnek számtalan változatát lítjuk ezeken az uj 
edényeken és a mi lényeges: van ízlés és stílszerű-
ség rajtok. Ha elgondoljuk, hogy ezelőtt 12 évvel a 
korondiak az állam által oda küldött agyagipari 
szaktanítót kiüldözték a falubál  s akkor az volt a 
nézet, hogy ez a nép elmaradott s a haladás iránt 
teljesen érzéketlen, igazán meglep ez a váratlan 
fejlődés.  Pedig a dolog igen egyszerű. A székelynek 
példa' kell. Ezt a példát megadta egy köröndi legény, 
ki a székelyudvarhelyi agyagipari szakiskolát elvé-
gezte s Korondon öná lósitván magát sok pénzt szer-
zett uj fajta  czikkekből, amiket még az ország hatá-
rán tul is elvittek. Egyideig irigykedve nézték ezt, 
ezután neki próbálkozott egyik székely utánozni az 
iskolázott mesterembert és maga is elcsodálkozott, 
hogy hiszen ezt ő is tudja. Mikor az első marosvá-
sárhelyi vásárról hazatért meg nem állhatta, hogy 
el ne dicsekedje mennyi pénzt kapott s milyen urak 
és nagyságák kapkodták el a a unkáit. De már ettől 
a példától virtust kapott a többi székely is, mert 
ha Andrásbá megtudja csinálni, akkor ők is meg. 
Szigyen lenne elmaradni tőle. S ma ott tartanak, 
hogy tiz családban is gyúrják, festik  a szép szines 
agyagárut és kísérleteznek ujabb fajta  czikkek kita-
lálásában. Megindult a verseny s a haladás immár 
gyors tempóban megy. Tíz év múlva alig lesz Koron-
don régi módi fazakas.  Ma már gépekért és nagy 
égető kemencze adományozásáért is folyamodtak  a 
kereskedelemügyi miniszterhez s a székelyudvarhelyi 
agyügipari szakiskolát sűrűn keresik fel  a családos 
emberek is, üogy uj mintákat kapjanak s a színezés 
titkát megtudják. Szóval a fazakas  háziiparosok kö-
rében most jótékony forrongás  van s a szunnyndó 
tehetség, mi ezekben az egyszerű emberekben rejlett 
fölszinre  került s az uj irány hódit házról-házra, 
fa'uiól-falura.  Ezt mi már feltartóztatni  sem lehet, 
megtörvén a régi megszokás, most annál intenziveb-
ben tőr elő az ős erő. hogy birtokába vegye az iparűzés-
nek e téren kinálkozó előnyeit s majd egykor meg-
küzdjön a külföldi  versennyel is. Megbecsülhetetlen 
érdeme a székelyudvaihelyi agyagipari szakiskolának, 
hogy a nép lelkéig férközött  s közvetve és közvet-
lenül terjeszti a gyakorlati ismereteket és ipari föl-
világosodást. (L.  Gy.) 

Ref. kollégiumi gondnok választás. A székely-
udvarhelyi ref.  kollégiumnál Sebesi  Ákos kir. köz-
jegyző, t'Jbb mint harmincz év óta viselt főgondnoki 
állásától megvált. Az igy megüresedett főgondnoki 
állást f.  hó 20-ikán Kolozsvárott megtartandó egyház-
kerületi közgyűlésen töltik be. E méltóságra a 
kollégium elöljárósága Ugrón  János gondnokot, Dr. 
Bodolla  Gábort és Csanády  Zalánt jelölte, mig a 
választások utján esetleg megüresedendő gondnok 
állásra Csanády  Zalánt, Dr. Nagy  Samut és Dr. 
Lengyel  Józsefet  jelölte az elöljáróság. 

Székelylakodalom Debreczenben. A debreczeni 
Csokonay társaság, Csokonay 100 éves jubileumát e 
hó 20 ikán igen fényes,  országos jellegű üunepély-
lyel üli m»g. Ez alkalommal az ottani Székely egylet 
— melynek tevékenysége a székely ügyek terén 
ismeretes — egy székely lakodalmat is bemutat, 
melynek szövegét Benedek  Elek irta ez alkalomra. 
Az érdekesnek Ígérkező lakodalom rendezését Koncz 
Aurél a társaság titkára és Székely  Fereucz a társa-
ság ügyvezető alelnöke vállalták magukra, kiknek 
megkeresésére a helybeli Székelytársaság a kiállí-
táshoz szükséges kellékeket innen, Székely udvar-
helyről már el is küldötte. A társaság titkára a férfi 
kalapmintát Péter  Lijos kalapostól, a menyasszonyi 
koszorút, pártákat, szallagokat, főkötőket,  lájbi- és 
szoknyanrntákat a Szentkovits  Utóda  czégtől szerezte 
be, azonkívül Sándorka  primás szívességéből el-
küldte az Agyarfalvi  indulót s egy pár csürdöngölő 
kottáját is, hogy a lakodalom annál eredetibb le-
gyen. A darab prologját és a siratást Tarcsafalvy 
Albert volt vargyasi tanitó irta. 

Az Ipari és Gazdasági hitelszövetkezet folyó 
évi rendes gyűlését f.  hó 23-ikán tartja meg. A tárgy-
sorozat pontjai közé fel  van véve egy létesítendő 
gabonaraktár felállításának  kimondása és egy bőripar 
szakcsoport alapszabályainak megállapítása is. A hi-
telszövetkezet tagjainak száma a m. év végén 782 
volt, 1903 üzletrésszel. A mennyiben e kitűzött gyű-
lés kellő számú tag meg nem jelenése folytán  nem 
lenne megtarható, ugy a következő gyűlés junius hó 
4-ikén tartatik meg. 

Automobil közlekedés. Hirt adtunk már arról 
hogy egy néhány vállalkozó polgártársunk egy auto-
mobil járatot akar beállítani részvénytársasági alapon. 
Ez ügyben a tervezők e hét keddjére egy néhány 
érdeklődőt értekezletre hívtak meg, amidőn elhatá-
rozták, hogy 1000 darab 100 koronás részvényjegy-
zésére a közönséget felhívják.  A vállalkozók terv 
szerint egyelőre Baróth, Parajd, Csíkszereda és Gy.-
Szt-Miklós irányába óhajtják a közlekedést beállítani 
4 drb 6 üléses és 2 drb 12 üléses géppel, melyek-
nek beszerzési ára mintegy 36—40 ezer forintot 
tesz ki. 

Székely fiuk ipari elhelyezése. A marosvásár-
helyi kereskedelmi- és iparkamara közvetítésével ez 
évben több székely fiu  nyer alkalmazást. A kérelmek 
eziránt a keresztlevél és iskolai bizonyítvány csato-
lásával a vármegye főispánjához  nyújtandók be leg-
később junius 15-ig.  Pályázhatnak a 13 évet betöl-
tött de 17 évet meg nem haladott jól fejlett  egész-
séges fiuk,  akik legalább 4 elemi osztályt végeztek. 
Csak magánipari műhelyekbe vagy kereskedésekbe 
nyerhetnek a most jelentkező fiuk  elhelyezést. Akik 
tehát állami gyárakba vagy géplakatosságra kíván-
juk mugukat felvétetni,  azok várják meg az őszi 
elhelyezést. A fölvétel  később megjelölendő helyen 
és napon julius hó folyamán  fog  eszközöltetni. 

Halálozások. Itáduly  Simon r. kath. főgim-
náziumi tanár, erdélyi egyházul, áldozó pap, életé-
nek 33-ik évében f.  hó ll-ikén elhunyt. Temetése 
tegnap történt meg általános részvét mellett. A jeles 
fiatal  tanár munkásságát lapunk másik helyén 
méltatjuk. 

Nagy  Márton csizmadiamester életének öy-ik 
évében, f.  hó 11-én jobblétre szenderült. Temetése 
tegnap délután volt. Halálát neje szül. Káll&i 
Sára és kiterjedt rokonság gyászolja 

A marosvásárhelyi Agrár takarékpénztár Csík-
szeredában fiókintézetet  állított fel,  mely működését 
f.  hó 17-én kezdi meg. Az intézet jelzálogkölcsönöket 
nyújt 300 koronától kezdődőleg felévi  tőketörlesztést 
és kamatot magába foglaló  részltfizetések  ellenében 
földbirtokra  és nagyobb vidéki varosokban lévő há-
zakra a becsérték teleig, 10 - 65 évig terjedő időre 
4 V / . alapkamattal. Magasabb kamatú előző kölcsö-
nök convertáltatnak. Leszámítol 6 havi lejáratig ter-
jedő bel- és külföldi  váltókat és utalványokat a 
legolcsóbb kamat mellett. Elfogad  betéteket köny-
vecskére és folyószámlára  s azokat felmondás  nélkül 
fizeti  vissza. Előleget ad értékpapírokra és betárolt 
árukra is. Vásárol és elad értékpapírokat, külföldi 
pénzeket; bevált szelvényeket és kisorsolt értékpapí-
rokat. Folyószámla hitelt nyújt betáblázásra és más 
elfogadható  biztosítékra. 



A székelyudvarhelyi müszövőipar az utóbbi pár 
év alatt, mióta a Eápolti, Kun és Tóth czég felállí-
totta szövőgyárát, fejlettségének  tetőpontját elérte. 
Ez a három törekvő fiatalember  ambiczióval, munka-
kedvvel látott dolgához, s pz eredmény ma már az, 
bogy gyártmányaik a budapesti, szegedi piaczokon a 
legkapósabb czikket képezik. Sajnos, de ez már 
mindennel igy szokott történni, amíg e piaczokon 
keresett tárgyul szolgálnak azok a szép len asztal-
néműek és ruhaczikkek, addig bizony itt mi nálunk 
sehogysem birt hóditani, s a bécsi rongy még most 
is kapósabb e valóban szép, Ízléses textilárunál, 
ami alól kivételt csak a Közkórház képez, mely 
összes és igen tekintélyes szükségletét e czégtől 
szerzi be. A czég férfiruha  szöveteket is gyárt, 
amolyan nyári szőttes szép szöveteket, melyekbSl 
egy egész ruhára való alig 5—7 koronába kerül, 
azonban közönségünk erről sem vesz tudomást, s ha 
már a honi ipart akarja támogatni, hát akkor a 
sepsiszentgyörgyi szövőgyárból rendeli meg ebbeli 
szükségletét," amiről bizonyságot tehetne az az utazó, 
ki a napokban itt jártakor több, mint 30—40 ruhára 
való megrendelést szedett föl.  Hanem hát mi mindennel 
igy vagyunk. A mi meg van az sohasem lehet oly 
szép és oly olcsó mint a másé, s ezért nem tud még 
azaz iparág sem zöldágra vergődni, amely tökéletes-
ségénél fogva  nem csak a hazai hasontermékekkel, 
de az osztrák selejtes árukkal is felveszi  a versenyt, 
sőt azokat felül  is múlja. Szövőgyárunk, mint 
említők, az ország első piaczain már állandó le-
rakattal bir, s innen van az, hogy 18 szövőgéppel 
dolgozik és 24 embert foglalkoztat.  Ajánljuk a gyár 
mintagyüjteményét megtekintésre. 

A Polgári Önképzőkör Solymossy  Endre igazg. 
elnök vezetese mellett a mult vasárnap délután tar-
totta meg 14 ik évi rendes közgyűlését a kör 
nagytermében, a tagok élénk részvétele mellett. Soly-
mossy Endre elnöki megnyitójában vázolva az ipa-
rosság nyomasztó helyzetét, rámutat azon teendőkre, 
melyeket egyesült erővel meg kell valósi tanunk, minőt 
a körnek állandó helyiséggel való ellátása, abban az 
elaggott keresetképtelen iparosok részére létesítendő 
otthon szervezése, az ipari munkások élet- és bale-
set biztosítása, az iparos ifjúság  helyesebb társadalmi 
nevelése, e czélból egy tanoncz-csapat szervezése stb. 
Ezen programszerű megnyitó beszédet a közgyűlés 
nagytetszéssel fogadta,  s ennek hatása alatt élénk 
figyelemmel  hallgatta meg Csillag  Józsefnek  az egy-
let minden irányú jelenségeit magába foglaló  titkári 
jelentését is. Az egyleti élet övendetes fejlődését  tárja 
elénk ezen gondos jelentés, a maga egészében, mely-
ből megtudhatjuk, hogy az egylet mintegy 10000 
koronát kitevő vagyona a mult évben is több mint 
600 kor.-val gyarapodott. De nemcsak az anyagiak-
ban haladott a kör a gondos vezetés mellett előre, 
hanem az erkölcsi haszon is lépést tartott azzal. A 
polgárság ártatlan de kellemes szórakozására a he-
tenként rendezett fillérestélyek,  mindig a legszebben 
sikerültek. Valóban érdemes egyéneknek fejezte  ki 
a kör elismerését és jegyzőkönyvi köszönetét, midőn 
Fischer  Ferencz egyleti pénztáros, fillérestélyeket 
rendező biz. elnököt és Szemerjai  Károly biz. alelnököt 
az estélyek rendezése körül kifejtett  tevékenységükért 
azzal kitüntette. A szabad lyczeumi előadások szép si-
keréről is megemlékezve, mint örvendetes tényt emliti 
lel, hogy a tekintélyes számú müvet magában foglaló 
könyvtárt, a tagok nagyobb mérvben használták a 
szóban levő esztendő folyamán  mint az előző évben. 
E nagy körültekintéssel szerkesztett jelentés örvendetes 
tudomásul vétele után, Fischer  F. pénztáros terjesztette 
elő számadását az 1904. évről. Dicséretére válik nem-
csak Fischer Ferencznek, de a körnek is, hogy egy egy-
szerű iparos ember ilyen szakavatottsággal és a leg-
aprólékosabb részletekig kiterjedő figyelmességgel 
vezeti az egylet pénztári könyveit és a leghűsége-
sebben kezeli annak minden fillérét.  Ha valaha az 
egylet alapító és nagyjótevőinek nevét aranykönyvbe 
foglalják  a Fischer Ferencz neve méltán beillik oda, 
mert ő nemcsak gondosan kezelte a meglévő vagyont, 
de lankadatlan buzgalommal igyekszik is azt gyara-
pítani, napról napra szaporítani, az időnként általa 
rendezni szokott műkedvelői előadások jövedelmeivel. 
Ez irányú érdemei elismeréséül is jegyzőkönyvi kö-
szönetét, mint legnagyobb jutalmat, melyet adhat, 
fejezte  ki a kör; fizetését  pedig 200 korról 300 ko.ra 
emelte fel.  A számadások elfogadása  után, a mult 
évi kiadások alapján, megállapította a közgyűlés az 
1905. évi költségvetést. A könyvtárosok és gazda 
valamint a kiküldött vizsgáló bizottságok jelentései-
nek elfogadása  és ezek alapján a további felelősség 
alól a felmentvény  megadása után, a lemondott tisz-
tikar helyébe Vajda  Ferencz elnöklete alatt a köz-
gyűlés ujat választott. A választás uj, de a tisztikar, 
mely méltán megérdemli a közgyűlés bizalmát. Soly-
mossy Endre vezetése alatt a régi maradt. A szépen 
virágzó egylet egy évi működéséről, számot kérő 
közgyűlés lefolyásáról  tudósítást adva, csak azt saj-
nálom és mélyen sajnáljuk mindnyájan, hogy 4 ko-
ronás tagsági  dij  mellet, miért nem látjuk ez egylet 
kebelében városunk összes iparosait,  s a mi örven-
detes jelenség volna kereskedőit is. Igy tudnók meg-
valósítani azon nagy czélókat, melyeket az elnöki 
megnyitó előnkbe tár, és a melyek egyetemlegesen 
mindnyájunknak hő kívánságai volnának. (Gy.  M.) 

Keresek egy három-négy szobából és mellék-
helyiségekből álló lakást. Czim a kiadó hivatalban. 

Fürdömegnyitás! A kápolna meletti „Sóskert-i" 
sósfürdő  a mai napon megnyittatott. 

TAVIRATOK. 
Budapest , máj. 13. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

Országgyűlés. 
J u s t b Gyula elnök elnöki előterjesztései 

után Bán f  fy  Dezső báró, E i t n e r Zsigmond, 
B a k o n y i Samu, P o 1 ó n y i Géza, 01 a y Lajos, 
Rák osy Viktor, Z b o r a y Miklós, Z i c h y 
Aladár, Pa pp Zoltán, Ho 11 ó Lajos, S ü m e g i 
Vilmos és P o z s g a y Miklós mentelmi joguk-
megsértését bejelentik, amennyiben deczember 
13-ikán a Házban történt rombolás miatt a 
budapesti rendőrséghez elővezettetés terhe alatt 
őket beidézték. Kérik az ügyet a mentelmi 
bizottsághoz utalni 

Elnök kijelenti, hogy vita nélkül a men-
telmi bizottsághoz utaltatik. Ezután a többi 
mentelmi ügveket tárgyalták, melyek után az 
elnök javasolja, hogy a ház legközelebbi ülését 
május 22-én tartsa, mely ülésnek napirendjére 
legközelebbi ülés napirendjének megállapítását 
tűzik ki. 

A ház ehhez hozzájárult, mivel az "ülés 
véget ért. 

Tisza István gróf Bécsben. 
Bécsből jelentik: Tisza István gróf  minisz-

terelnök ma délelőtt külön kihallgatáson volt a 
királynál. 

A miniszterelnök hir szerint ma uj'ból elő-
terjesztette fölmentése  iránti sürgős kérését és 
eziránti kérelme teljesítésének valószínűsége ez 
úttal, a félhivatalos  lap szerint, megerősödött. 

A miniszterelnök a kihallgatás után Golu-
chovszky, Pittreich és Burián miniszterekkel ta-
nácskozott és most délután visszautazott Buda-
pestre. 

Nagy bánya szerencsétlenség. 
Resiczán, az Almássy-tárnában, repesztés 

következtében a bányalég felrobbant  és huszon-
három bányász szörnyet halt. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája 
Telefonszüui  : 14. 

Az 1898. XXIII. t.-cz. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó 
Székelyudvarhelyi ipari és gazdasági hitelszövetkezet 

mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja, 

1 9 0 5 . évi május 23-án , illetve kellő számú tag meg nem jelenése esetén f. évi junius 4-én 
d. u. 3 órakor, a Hitelszövetkezet helyiségében 

RENDES KÖZGYŰLÉST 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 40, illetve 43. §-a értelmében meghivatnak. 

1. Mult évi üzleteredményről szóló jelentések 
tárgyalása. 

2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény 
megadása. 

3. Mérleg megállapítása. 
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 

6. Felügyelő-bizottság 1 tagjának választása. 
7. Egy létesítendő gabonaraktár felállításának  ki-

mondása és alapszabályainak megállapítása. 
8. Egy létesítendő bőripari szakcsoport alapszabályai-

nak megállapítása. 
9. Netaláni indítványok. 

5. Az igazgatóság 4 tagjának választása. 
1904. évi deczember 31 én a tagok száma 782, üzletrészeinek száma ped g 1093 volt; az év folya-

mán belépett 86 tag, 126 üzletrészszel; kilépett 17 tag 27 üzletrészszel. 
A felügyelő  bizottság által megvizsgált évi mérleg a szövetkezet helyiségében kifüggesztetett  és 

mindenki által megtekinthető. 
Kelt Székelyudvarhely, 1905. május hó 2. ^ I g a Z g a t Ó S á g 

M a g y a r R e g é n y í r ó k 
A legértékesebb magyar regények 

egyöntetű képes kiadása hatvan kötetben 
Szerkeszti 

Mikszáth Kálmán, 
a ki a nagy vállalat eszméjét kidolgozta és a kötetek elé megírja az irók életrajzát. 

A nagy mftgyar  elbeszélő mél tat ja a magyar elbeszélő irodalom jeleseit . 
A bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története. 

A gyűjtemény 34 iró 54 munkáját — a magyar irodalom ötvennégy kiváló alkotását — öleli fel. 
Az ir6k névsora: 

Baksay Sándor 
Beniczkyué B. Lenke 
Beöthy László 
Beöthy Zsolt 
Bródy bándor 
Csiky Gergply 
Degré Alajos 

Déczi Lajos 
B. Eötvös József 
Fiy András 
Gaá József 
Gárdonyi Géza 
Gyulai Pál 
Herczeg Ferencz 

Minden kötet egy-egy kiváló magyar f<stőmüvész  illusztráczióival 

Iványi Ödön 
Jóttai Mór 
B. Jósika Miklós 
Justh Zsigmond 
B Kernén} Zsigmond 
Kuthy Lajos 
Mikszáth Kálmán 

Nagy Ignácz 
Pálffy  Albert 
B. Podmaniczky F. 
Pulszky Ferencz 
Rákosi Jenő 
Rákosi Viktor 
Toldy István 

Tolnai Lajos 
Vadnai Karoly 
Vas Gereben 
Verseghy Ferencz 
Werner Gyula 
Wohl Stefanie 

Mindössze ezer illusztráció Külön díszes míímetUKleteK formájában. 
Tiszta, szép metszésű, könnyen olvasható betűk. Finom papiros. Diszkrét izlésü bekötési tábla. 

Most megjelent második sorozat tartalma: 
Báró Jósika Miklós: A csehek Magyarországon. 

Illusztrálta Kimnach László. 
Tolnay Lajos: Báróné ténsasszony. 

Illusztrálta Kriesch Aladár. 
Justh Zsigmond: A pénz legendája. — Gányó Julcs". 

Illusztrálta Tull Ödön. 
Hercztg Ferencz: Pogányok. 

Illusztrálta Pataky Lsszló. 

A tavaly megjelent első sorozat tartalma: 
Csiky Gergely : Az Atlasz család. 

Illusztrálta Neogrády Antal. 
B. Kemény Zzigmond : Rajongók. Két kötet 

Illusztrálta R Hirsch Nelli. 
Pálffy  Albert: Esztike kisasszony professzora. 

Illusztrálta Márk Lajos. 
Vadnai Károly: A kis tündér. 

Illusztrálta Nagy Sándor. 
A M a n v a r R p r i p t i u i r n l / m i n d e n m ü v e l t magyar uri család örökbecsű könyvtára. A hatvan kötet félévenként 
rI l l i a j j j r a i l i c y c i i y í l UK őt kfitetes  sorozatokban jelenik meg. A második 5 kötet most hagyta el a sajtót. 
A 60 kötet ára előkelő kötésben 300 korona Törleszthető havi 4 koronás részletekben is. Megrendelhető bármely könyv-
kereskedés utján. Részletes" prospektust kívánatra készséggel küld a kiadó intézet 

Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda, 



Az oláhfalu  és homoródmenti 
takarékpénztárrészvénytársaság 

folyó évi junius hó 3-án d. e. 
9 órakor a saját helyiségében 

Rendkívüli Közgyűlést 
tart. 

A gyűlés tárgya: 
Elhalálozás folytán  megüresedett elnöki állás be-

töltése. 
Esetleges indítványok tárgyalása. 

D á n i e l K á r o l y , 
vezérigazgató. 

Sz. 128. 1905. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

f  ez 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi 
hogy a sz.-udvarhelyi kir. törvényszéknek 1903. évi 
D 6/5 számú végzése következtében dr. Soó Rezső 
ügyvéd által képviselt Szőcs Jáuosné és t. karácson-
falvi  1. javára Pünkösty Lajos karácsonfalvi  1. ellen 
31 k 53 f.  s jár. erejéig 1903. évi julius hó 29 én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le és felül-
foglalt  és 900 koronára becsült következő ingoságok 
u. m.: 90 vegyes, szőrű juh nyilvános árverésen el-

Mely árverésnek a H.-Oklándi kir. járásbíróság 
1905. évi V. 57/1 számú végzése folytán  31 kor. 
53 fill  tőkekövetelés, és eddig összesen 40 kor. — 
fillér  bíróilag már megállapított költségek erejéig 
II • Karácsonfalván  alperes lakásán leendő eszközlésére 
1905 évi május hó 20-ik napjának délelőtti 9 órája 
határidőül Kitüzetik és ahhoz a venni szándéko-
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintet ingóságok az 1881.évi LX. t.-cz 107. 
és 108 §§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, 
el fognak  adatni. . 

Amennyiben az elárverezendő ingoságokat ma-
sok is le és felül  foglaltatták  s azokra kielégítési jo-
got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t-cz 120 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

' Kelt Oklánd, 1905. évi májuz hó 6. 
F ó l i á k I g n á c * , kir. bir. végrehajtó. 

A r j e g w h 
minden hangszerről kivá-
vánatra ingyen és bér-
g g mentve küldetik. # # 

Első kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

legjobban! 

KI hő magyar villa-
mos erőre berende-
zett hangszer gyár 

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

B U D A P E S T , I I . , L f incz l i id -n .  5 . 
A jánÍja Baját gyárában készölt általánosan elismert 

Jr \ különleges (.peciialiUs) fa-,  réz-, fuvd  és vonrfs 
hangszereit, cziinbalmokat stb. 
Legnagyobb raktá r és gyár. 
l f a a a i l t t t /  3, *, 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb 
JVCgCQUty felszerelésben. 

KattgfoKozó gerenda g o X n u 
•okkal jobb, erGsebb éB lágyabb hangot nyer (butos 
siker); hegeddbe ja.itással 4 frt. 

legjobb, erős, elpusztíthatatlan 
fUrff lOtUHaH  hangokkal. 2.50, 3, 4, 6 forinttól 
feljebb.  Kfil»nlege«  aciélhangu hangTersenyharmoni-
kák, saját minták. 

m rózsafából  ujezüst bil-
1 S f  AttAtfl  lentyüvel és iskolával 
I m V I j l M V 3 0 J. f o r i n „ ó l  feljebb 

}(armnniumol|, mit̂ M ^MW  ÍI'IM, 
7 » u » l / « v » b t e l j e s f e l s z e r e l é s e  elöuyós 

feltetelek  mellett, jutányos ár-
ban, elismert jó minóség. a hadsereg és a legtóbb 
katonai zenekaroknak szállitiíja vagyok. 
T « l l l l ( e « l r l z ósezes hangszereken, külónle-JqVUO>0I\ geB szakszerű pontossággal, ju-
tányos árban eszközöltetnek. 

Kezesség minden egyes 
hangszernél 

K i v i t ő l nagyban és 
J\lVllcl KitsinylMii 

B u d a p e s t i 

JCarisnyaKirály 
ajánlja dús 

raktárát 
női, férfi  és gyer-
mekharisnyákba 

eredeti 
gyári árban. 
12 pár megrende-
lésnél bérmentve, 
harisnyafejelések 
elvállaltatnak — 
Árjegyzék kívá-
natra ingyen. — 

Budapesti harisnyalfirály 
fó'raKtár  V., F'Mó'-u. l/a. 

A<3ELENK0MEGJQB& TETOPEDEi*cANYAGA 

MAGYARORSZAGI KOZPONT: 
ETERHIT MÜVEK H^CHEKlAJOS 

BUDAPEST WI.*AN DRÁSSV-ÍIT 

Óriási szerencse TÖRÖKNÉL!! 
V A l n l m m l l i n t a t l a n a z a szerencse, mely bankházunknak (kedvez. Rövid idő alatt 
M: C l U l f l l  U l l l l l l l t l l i l l l 19 millió koronánál több nyereményt fizettünk  ki nagyrabecsült 
vevőinknek; egyedül az utóbbi 6 hónapban a k é t l e g n a g y o b b n y e r e m é n y t és pedig: a 

O O O k o r o n á 8 D a g y ->uta,mat a ffetffctffc  koronás legnagyobb főnyereményt 
V j W V a 83451. sz. sorsjegyre, továbbá 98914 sz. ;sorsjegyre, a 

100,000, 80,000, 70,000, 60,000, 25,000, 20,000, több 15,000, 10,000 koronás 
és ezeken kívül még sok egyéb nagy nyereményt. 

Ennélfogva  ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában",, vegyen részt és 
rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet. A ' g - g MM A A I k sorsjegyre BT ffT  A | | A pénznyere-
megkezdődő 16 magyar osztálysorsjátékban - M . - M . V j V W ismét W mény jut 
és összesen 1 4 millió 4 5 9 . 0 0 0 korona hatalmas összeget sorsolnak ki 

jKinflenki  keresse nevét! 
(melyet a. b. c. sorrendben megtalálhat). 

Legnagyobb Jiyere- M  tf^fctf^fc^^  korona. Továbbá egy jutalom 
mény esetleg • 600,000, 1 nyer. 400.000, 200.000 
2 á 100.000, 1 á 90000, 2 á 80.000, 1 á 70.000, 2 á 60.000, 1 á 50.000, 40 000, 5 á ."0000, 3 4 25.000, 8 á 20 000, 

8 á 15.00), 36 á 10.000 és még sok nyeremény. — Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: 

v8 eredeti sorsjegy frt  - . 7 5 Vagy Kor. 1.59; 7* eredeti sorsjegy frt  1.50 Vagy Kor. 3 -
V, »» »• » 3.— „ H 6.—: Vi »• n •» 6* " » 12.— 
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Meg-
rendeléseket a fenti  eredeti sorsjegyekre ké.ünk azonnal, de legkésőbb 

f.  évi május h ó 25-ig 
bizalommal hozzánk küldeni, miután a szerencseszámok gyorsan elfogynak 

T ö r ö k A . é s T á r s a 
B A N K H Á Z A B U D A P E S T . 

Iin/ánk legnagyobb osztálysorsjáték-Üzlete. 
Föárudánk osztálysorsjáték üzletel: 

Központ: T e i é z - k ö r i i t 4 6 / a . I. fiók:  V á c i i - k ö r u t 4 / a . II. fiók:  M u z e u n i * 
l . ö r u i l l / a . III. fiók:  E r z s é b e t - k ö r u t 5 4 / a . 

Kitiinö minőségű is legmagasabb szilárdságú porttand czementet ajánl olcsó áron a 

m m PORTLANO CEMENTGYÁR 
Brassóban 5zíl(clyttdíarhclytt Kapható ]{ISlW C5 GíbOr uradnál. 

Mindenki kísérelje meg szerencséjét 
azon számmal , mely neve avagy mta* 
ládtagjainak neve mellett áll . 


