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Egyesült erővel. 
Székelyudvarhely, jua. 24. 

Szomorú eseményekben gazdag időket élünk. 
Hosszú időn át mesterségesen visszafojtott  és 
erőszakosan elnyomott nemzeti önérzetünk végre 
felébredt,  s ma már önálló államiságunk teljes 
öntudatában, elemi erővel tör ki minden igaz 
magyar ember szivéből az a törekvés, hogy ki-
vívjuk és örökre biztosítsuk azokat a jogokat, 
melyek minden önálló független  államot meg-
illetnek. 

Teljes tudatában a nemzet és király közti 
összhang megzavarásából eredhető káros követ-
kezményeknek, nemzeti jogaink előharczosai kö-
veteléseiket a békés megoldás lehetővé tétele 
érdekében a minimumra redukálták. 

Keveset kérünk, még annyit sem, mihez téte-
les törvényeink és ezeréves alkotmányunk értelmé-
ben Isten és emberek előtt feltétlen  jogunk van. 
Ilanem ehhez a kevéshez ragaszkodunk és ra-
gaszkodnunk is kell, hacsak állami létünk és 
nemzeti önállóságunkról lemondani nem akarunk. 

A nemzet önmagát tagadná meg, ha meg-
tagadná saját nyelvét s nem kívánná alkotmá 
nyos jogai érvényesülését. 

Megkisérlették visszafojtani  e törekvéseket, 
de minden kísérlet haszontalannak bizonyult. 

Fel lehet-e tartóztatni a hömpölygő árt? 
Meg lehet-e állítani a szélvészt rohauó ú'já-
ban ? Nem. 

Nos hát a nemzet jogos törekvéseiért meg-
indult küzdelem erősebb és hatalmasabb a rohanó 
árnál, a száguldó viharnál. 

Megkisérlették megfékezni  számtalanszor, 
de e kísérlet meddőnek bizonyult. Elsöpörte a 
nemzet felháborodása  nemcsak a törekvéseinek 
útjában álló gátat, hanem azokat is, a kik a 
gátat tervezték és építették. 

A leczlce azonban nem volt elég. Akadtak 
vakmerők, a kik ujabb gát építésére vállalkoz-
tak s nem akarják belátni, hogy a jelen körül-
mények között vállalkozásuk istenkísértés s az 
eszköz, melyet czéljaik elérésére használnak, 
hazaárulás. 

Készek voltak a háznak exlexben való el-
napolásával alkotmányellenes lépésre birni a ki-
rályt s bevonták a küzdelembe az ő személyét 
is. Ám feleljenek  érte, ha a Szent István pa-
lástja megtépetten kerül ki ebből a küzdelemből 
s végzetes szakadás áll majd be Király és Nemzet 
között ? 

Már pedig azon a lejtőn, ahol jelenleg áll 
a kormány, megállani nem fog,  mert saját ere-
jén megállani nem is tud. 

De megállíthatjuk azon mi — s kötelessé-
günk is megtenni, mert legféltettebb  kincsünk, 
hazánk alkotmánya van veszélyben. 

Hulljon le most minden pártkeret. Szűnje-
nek meg a személyi ellentétek. Legyen vége 
min len kicsiuyeskedésnek és széthúzásnak, mert 
a harcz győzelmes megvívása végett az erők 
egyesítésére van szükség. 
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Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megjelenhetenként egyszer, G oldalon vasárnap 

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

E czél vezetett minket is, a mikor egye-
sültünk. Nem azt néztük, hogy mi választott 
szét a múltban, hanem azt, hogy mi egyesíthet 
a jelenben s megtaláltuk az egyesítő kapcsot 
veszélyben levő alkotmányuuk lángoló szere-
tetében. 

A megtámadott és veszélyben levő alkot-
mányunkhoz való hűséges ragaszkodás kénysze-
ritett minket arra, hogy az Udvarhelyi Hiradó 
szerkesztőségébe belépjünk. 

Ma, a mikor az országgyűlésünk el van na-
polva, s kérdés az is, hogy össze lesz-e az még 
hiva, a sajtóra nagy és nehéz feladat  hárul. 

Az országgyűlésnek ellenőrző s a közhan-
gulatot ébrentartó szerepét a sajtónak kell át-
vennie. Ennek kell őrt állani. Ennek kell reá-
mutatni mindarra, a mi vészthozó lehet, s ennek 
kell az elhárításra alkalmas eszközökről gondos-
kodnia. 

Egy embernek ez túlságos nagy feladat. 
Társultunk tehát, hogy egyesült erővel 

könnyebben és jobban felelhessünk  meg e nagy 
feladatuak. 

De nem elég még a mi egyesülésünk, ha-
nem szükségünk van a ^rmegye egész közön-
ségének jóakaró támogatására, mert csak igy 
remélhetjük, hogy sikerül majd megvalósítani e 
nemes feladatot  s elérhetjük kitűzött czélunkat. 

Mi pedig azon leszünk, hogy ki is érde-
meljük a támogatást. 

A fent  vázoltakban programmunkat már 
megadtuk, még csak azt kívánjuk hangsúlyozni, 
hogy ujságuuk nem szegődik egy pártnak se a 
szolgálatába. Meg fogjuk  óvni a teljes független-
ségünket. Lapunk részéről minden párt és min-
den személyes érdek szolgálata teljesen ki lesz 
zárva. 

Objektív és igazságos kritikát foguuk  gya-
korolni az események lelett, s páitalanságunk 
és igazságszeretetünkkel kívánjuk magunkat érde-
messé tenni olvasó közönségünk bizalmára. 

Legfőbb  czélunk pedig az lesz, hogy társa-
dalmi téren is ápoljuk az összetartást s ki-
küszöböljünk társadalmunk életéből minden olyan 
dolgot, mely a jelen szomorú uapjaiban szét 
húzásra vezethet. 

A hazánkat érdeklő események mellett 
nem fogunk  megfeledkezni  a vármegyénket és 
városunkat közelről érdeklő dolgokról se, s fel-
karolunk minden olyan eszmét, a melytől köz-
gazdasági téren vármegyénk és városunk sorsá-
nak jobbra fordulását  várhatjuk. 

A köznek kívánunk önzetlen és buzgó 
harezossai lenni s ép ezért igen kérjük a nagy 
közönséget, hogy ne tagadja meg segitő támoga-
tását tőlünk. 

Anyagi érdekeket nem hajhászunk, hanem 
önzetlenül egész odaadással küzdeni fogunk  ki-
tűzött czélunkért s ha ezt egy lépéssel is köze-
lebb visszük a me0;'álósuláshoz, ebben találjuk 
meg fáradozásunk  jutalmát. 

A szerkesztőség. 

Forduló ponton. 
Irta-. V a j d a F e r e n c z . 

Székelvudvarhfily,  junius 23. 

Ismét egy ujabb forduló  ponthoz érkeztünk. 
Junius 21-el lesz jelölve történelmüuk lapjain 
ez a pont. E napon mutatkozott be a képviselő-
házban a Fejérváry-kormány. Szánalmas volt a 
bevonulása ; nevetséges a megszökése. Jött, mint 
egy operette-vezér, s megugrott — a csata 
hevében — mint egy gyáva baka. Becsületes 
kormányt a háznagy vezet be, és illendően 
helyet mutat neki. A Fejérváry-kormánvnak aj-
tót mutattak: mégis bement s helyet foglalt. 
Más kormányokat, akár voltak nemzetiek, akár 
nem voltak: legalább a Ház többségének bi-
zalma kisérte. A Fejérváry-kormányt még egy 
kisebbség sem támogatja: mégis a nyakunkra jött 

Kinek a nevében jött? Kit képvisel? A 
hatalom nevében jött, s az abszolutizmust kép-
viseli. Csakhogy, táborszernagy Fejérváry ur el-
felejtette,  hogy a magyar alkotmány abszolút 
hatalmat nem ismer, s a ki őrült módon mégis 
azzal akar kormányozni: szemben találja magát 
a nemzet egyetemével. Kísérleteztek, ezt meg-
előzőleg is, az abszolutizmussal már sokszor De, 
mindannyiszor felsültek,  soha sem sikerült A 
táborszernagy ur kirohanása is egy ujabb kísér-
let. Biztosítjuk róla, hogy még csúfosabban  fog 
járni, mint gyászos elődei. Felsült már az első 
nap a Ház elnapolásával is, mert most nem 
Perczel, a zsebkendő lovag ült az elnöki széken. 

A ki tehát, még most is azt hiszi, hogy 
Magyarországon van nemzeti akarat és a leg-
alkotmányosabb országot alkotmányosan kormá-
nyozzák : az vagy hülye, vagy szemfényvesztő. 
Hülye és együgyű, mert nem veszi észre a 
nemzeti akarat megnyilatkozását; nem lát be a 
boszorkány konyhába, hol a nemzetnek mérget 
iőznek. Szemfényvesztő,  mert látja, tudja, mi az 
igazi czélja a méregkeverőknek, s mégis el 
akarja hitetni, hogy testet-lelket éltető italt 
hoznak arany tálezán. A nemzetnek azonban jó 
szeme és finom  szaglása van s felismeri  a gyil-
kos merényletet. Oda kiált: Félre gyilkos, mert 
élni akarok. De az én életem a szabadságban 
van és nem az abszolutizmusban. A kiegyezés 
óta Magyarországon még nem nyilatkozott meg 
a nemzeti akarat. Nem nyilatkozhatott me£, 
mert ve/.ető politikusaink a sir szélén álló 
szabadelvű párttal nem űztek nemzeti politikát. 
Egyet mondottak a'att, s mást tettek fenn  Ki-
játszották a nemzetet, s félrevezetünk  a korona 
tulajdonosát. A főczél  az egyéni érdek és a 
párturalom volt, nem pedig a nemzet érdeke. 
Csudálkozunk-e akkor, ha a nemzet nem jutha-
tott ősi jogainak birtokába és az uralkodó nem 
érthette meg a nemzeti kívánságokat ? Hússá és 
vérré vált meggyőződésétől nem szívesen válik 
meg senki. A magyar nemzet abban nőtt fel, 
hogy ő szabad nemzet s országa alkotmányos 
ország. De, most tisztán látja, hogy alkotmánya 
csak papiron van : é s nem az ő birtoká-
ban. Az uralkodó ismét abban őszfiit  meg, 
hogy a végső szó az ővé. A hatalom csak 
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nála van és nem a nemzet akaratában. Csudál-
kozhatunk-e tehát, ha nemzet és uralkodó 
szemben áll egymással? Csudálhozhatunk-e, ha 
ennek a bukott rendszernek kifolyása  az abszolu-
tizmus lett? A nemzetek életében nyilvánuló, 
szigorú erkölcsi törvényeknek egyenes kifolyása 
ez a mostani helyzet. 

ítéletre voltunk felszólítva.  És a nemzet 
itélt. Elitélte, összetörte a régi, romlott rend-
szert. Tiszta bort akar tölteni a pohárba: a 
nemzeti jogok tiszta, szinigazságát, melyet meg-
követel ősi alkotmánya és a trón erőssége. Most 
már a király is, a nemzet is tudja egymás 
kívánságát. Minden józan eszű ember azt hinné, 
hogy elérkezett a kölcsönös béke jobb nyújtás 
ideje. Pedig még nem érkezett el. Útját állotta 
ennek a Fejérváry-kabinet Ne kicsinyeljük a 
csúfosan  megszaladt táborszernagyot és gjászos 
társait Mert itt nem csupán 8—9 emberről 
van szó, hanem egy rendszerről, melyet még 
nem lehetett kiirtani. A nemzet testén élődő 
hétfejű  sárkánynak még csak öt fejét  vágtuk le. 
Kettő fenn  van. Egyik a kamarilla, másik a 
korrupczió. Csúnya, idegen még a nevük is. 
Amaz távol van, s nem is a mi testünkből 
való test és vér: de életműködésének szintere 
mégis Magyarország. Czélja pedig: az össz-
monarchia megteremtése, s ezzel együtt nemzeti 
önállóságának sirba temetése. S e czélt a másik 
fejével:  a korrupczióval akarja elérni. Mert csakis 
a korrupcziónak, az erkölcsi korrupcziónak ki-
folyása  az a mézes-mázos hang, melylyel a 
darabant kormány hozzánk szólott, s tőrbe akar 
csalni. A korrupcziónak, az erkölcsi és anyagi 
korrupcziónak kifolyása,  hogy akad ember, a ki 
kegydijért, czimekért, rangokért, adósságok ki-
fizetéséért  szembe száll a nemzeti érzülettel. 
Ésau egy tál lencséért csupán az ő első szülött-
ségi jogát adta el. Ezek a gyászvitézek egy 
nemzet jogát akarják áruba bocsátani. A 
csalárd Jákob a hangját még megtartotta, mi-
kor az apai áldásért járult: ezek az urak még 
azt is elváltoztatták. Sziréni hangokon, alkot-
mányosnak látszó formák  között szólnak a nem-
zethez, nemtelen czéljaik megvalósítása végett. 
Mi azonban felismerjük  a hangot is, a kezet is. 
A kéz a kamarilla keze. A hang a korrupczió 
hangja. Meg kell fojtani  a korrupcziót, hogy le-
vághassuk a kamarilla kezét. 

Tagadhatatlan, hogy súlyos helyzetbe jutott 
a nemzet. Mert nem pusztán külellenséggel áll 
szemben, hanem saját fiaival  is küzdenie kell. 
Házi tolvajok akarnak meglopni Ezek ellen 
kell védekeznünk. És ebben a nemzeti védelem-
ben részt kell venni mindenkinek. Fel kell 
fegyverkeznünk  jól, hogy bármely oldalról jön is 
a támadás, visszaverhessük. Mindenek előtt pe-
dig az eddigi, teljesen sikertelennek bizonyult 
hadállást kell feladnunk  és be kell helyezked-
nünk nemzeti váraink erős sánczaiba. Hasonlat 
nélkül szólva: ha tvanhe tes alapon, s a 
szabadelvüpár t ta l , nemzeti p o l i t i k á t 
fo ly ta tn i  nem lehet. Ezt megmutatták a 
közeli események Rá kell lépnünk a t i sz ta 
48-as a lapra és a 48-as Kossuth-párttal kell 
megvédenünk <3si jogainkat és kiépitnünk a ma-
gyar neinzeti államot. Tétovázni, habozni most 
már nem lehet. Mert annak a pártnak, a mely 
még most is a sárga-fekete  zászlóért és a német 
vezényszóért lelkesedik: létalapja nincs. Az a 
párt, mely a nemzet véres verejtékkel szerzett 
filléreit  mint „nyomorult egy pár millió koro-
nát" minden ellenérték nélkül kész oda dobni 
Ausztriának: nem tarthat számot arra, hogy 
érette lelkesedjék bárki és hogy támogassák. A 
szabadelviipárt pedig, mely a kulisszák mögött a 
Fejérváry-kormányt támogatja: ma is ezt teszi. 
Neki a nemzeti érzület csupa frázis,  az ország 

önállósága képzelgés. A ki ilyen hangon beszél, 
és a ki ezt a hangot követi, azok a nemzetnek 
nem erősítésére, hanem vesztére törnek. 

Nemzeti jogaink védelme, tagadhatatlan, 
hogy most a vármegyéken fordul  meg. A 
választó polgárság eddig is szívesen követett 
volna nemzeti politikát, de útját állotta a hata-
lom, mely eszközéül a vármegyéket használta 
fel.  Nem szemrehányásképpen mondjuk ezeket, 
mert lehet, hogy köztük is nem egy, másképpen 
érezett, a mint cselekedett. Csupán konstatáljuk, 
mint el nem vitatható tényt. De, szívesen konsta-
táljuk azt is, hogy történelmünk tanúsága sze-
rint, a vármegyék voltak régen nemzeti jogaink 
erős várai, önkormányzatuknál fogva  visszaver-
tek minden támadást, a mi vesztünkre tört. Ha 
ezt a mostani nehéz napokban is megtudják 
tenni: akkor nincs veszve semmi. Az ország-
gyűlés hozott határozata pedig egyenessen 
erre kötelezi. A nemzeti akarat erős meg-
nyilatkozása vissza veri az abszolutizmus minden 
támadását és megteremti az önálló, a független 
Magyarországot. A forduló  ponton ezzel a 
reménynyel nézünk a jövőbe! 

Ki várhat? 
Székelyudvarhely, jun. 24. 

Tehát a béke galamb: a bakagenerális, a szol-
dataszka szellemnek ez a tipikus képviselője bevo-
nult a magyar nemzet parlamentjébe, 8 amig jötte 
egyrészt a vészterhes fellegek  sürü csoportját jelenti, 
addig másrészt a válságban derűt jelent, mert az a 
módszer, melyet az udvar bevezetni akar, a koaliczió 
megerősödését idézte elő, s ma már széles  ez országban 
csak egy párt  lehet,  a mely szemben a reakceióval,  a 
magyar érdekeli,  a félvetett  nemzeti  követélések  meg-
valósítását  követéli. 

öreg királyunk intrikusok kezébe került s 
valóságos kamarilla veszi körül, a mely lehetetlenné 
teszi, hogy a király megértse nemzetét. 

A tisztelt bécsi tür&feág  úgy gondolja, hogy a 
nemzet álljon a király udvaránál az előcsarnokban 
és várakozzék, a mig a kutyamo^ók, lakájok és más 
léhűtők elvégzik a dolgukat kutyákon, udvaronczo-
kon és generálisokon. A magyar nemzet várakozzék, 
amig a nagyhatalmi uniformis  gombjiit kifényesítik, 
lefölebb  beküldheti a czifraságok  árát, de hogy ha 
odabent ugy találják, hogy rossz szaga van a népnek, 
hát — mars 1 De minden jog, törvény és igazság 
— a király parancsa szerint való igazság is — amel-
lett szól, hogy ez idő szerint a magyar nemzet kö-
teles a maga életének jövőjét saját jó sorsa szerint 
elrendezni és a magyar király ebben a törekvésben 
köteles az ő nemzetét támogatni Ámde odabent a 
kutyákat czifrázzák,  alkotmány elleue3 kormányt 
küldnek a nemzet nyakára, a spinyol etikett szériát 
hajlonganak, bókolgatnak, a dip'omiták kellemetes, 
könnyű megjegyzéseket füzn-k  egy egy feltűnő  jelen-
ségre, amit a magyar viszonyok megváltozásán ész-
revettek. Mulatnak, Ingy a magyarországi válságon; 
nevetnek rajta és azt mondják: nagyszerű tableau ! 
„Nincs itthon a macska, mulatnak az egerek". Mulat-
nak és az udvari légkör kéjes bágyadtságában ásitva 
szólanak: Csak várjanak a kuruezok, még várhat-
nak. 

Minden udvari törekvés oda irányul, hogy a 
válságot minél hosszabb ideig húzzák és halaszszák. 
Hagd maradjon minél hosszabb ideig az ország nya-
kán Fejérváry táborszernagy ú", s ha ez alatt érez-
nék a sanyarúságot a szityák: talán meg fognak  pu-
hulni s annyit engednek a negyvennyolczból, hogy 
a régi szisztéma szerint lehet visszahelyezni a csá-
szári akarat mindenhatóságával a hatvanhetet. Vár 
janak a msgyarok és érezzék, hogy a igazságnál na-
gyobb hatalom a bécsi lakájok előkelő kézmozdulata. 
Várjauak a magyarok és tanulják meg, hogyha győ-
zelmet aratnak, ezt megsemmisíti a császári vétó: 
a „soha" 1 Várjanak sorukra és ne beszéljenek, ha-
nem majd helyettük a csengő arany szóljon, amikor 
a katonai hatalomnak pénzre lesz szüksége és a 
sárga fekete  zászló alatt mozduljon meg akkor a 
nemzet ifjúsága,  a nagy ausztriai ház dicsőségére ak-
kor sorakozzék, ha parádénak és a külföldi  nagy-
hatalmak komédiájával szemben hasonló komédiának 
felhívják,  hogy több véráldozatot szolgáltasson. 

A bécsi politika, a régi, sokszor kipróbált, 

sokszor sikert szerzett politika, a várakoztatás, a 
kiéheztetés taktikája. 

Most azonban a bécsi politikai generális ura-
kon megboszulja magát a régi szisztéma, amelylyel 
annyi csatát vesztettek a katonai nagyságok. Elkés-
tek egynehány eszteudővel és egynehány gondolattal. 
Nem vették észre, hogy a világ megváltozott körü-
löttük. Már nem az az idő van, amikor egypár bolond 
ötletre abszolutizmust lehetett csinálni. Már nem az 
a rend járja, hogy a katonákat át lehessen masiroz-
tatni Ausztriából. Az oroszokat sem küldhetik a 
nyakunkra a zseniális urak. Se a németet, se az 
oláht. Azoknak más dolguk van. És a népek tengere 
lázong, ha jogtalanság történik a világon. Az autok-
rata hatalom a legvéresebb csatákban pusztul el. 

Abban mégis igazuk van, hogy a magyar nem-
zet várhat. Csakhogy nem azért várhat, miutha a 
várakozásból az ő részére kár következnék. Ellenben 
várhat, mert a katonai kormány-elnök úr alatt 
minden nap és minden hét, ami a várakozással telik 
el, megnöveli a győzelem eredményét, biztosabbá és 
nagyobbá teszi a sikert Magyarország részére. 

A kérdés különben igen egyszerű. Bécsben 
nem tetszik, hogy az ország el akarja intézni a 
választások számadását. Nem akarják megérteni, 
hogy becsületes számadás is van. Ez a becsületes 
számadás az, hogy miután a király által elrendelt 
választásokon a nép a nemzeti jogok érvényesítése 
mellett döntött, ezeket biztosítani kell. A király 
még most nem hajlandó teljesíteni a kívánalmakat 
s azt gondolja, hogy a nemzet várhat. S hogy a vá-
rakozás változatosabb legyen, ime megjelent Fejér-
váry úr tisztelt barátaival. Tehát a nemzet vár. 
Minálunk magvan minden muníció; várhatunk. Ex-
lex van, nem kell adót fizetni;  em;att bizony a nép 
nem busul. Miután a megoldás húzódik, nem lehet 
majd ujonezokat szedni. E j is öröm, hisz a mun-
káskezekre szűkség lesz, ha eljön a tavasz és a nyár. 
Talán delegáció ?e lesz; annál jobb, legalább nem 
kell megszavazni katonai kiadásokat. Egyikre sincs 
nekünk szükségünk, mindegyikre a királyntk van 
szüksége. Sőt a gazdasági dolgokkal is el leszünk 
igen szépen és nagyon örvendünk, ha nem kell közös 
alapon törvénytelen kereskedelmi szerződéseket ra-
tifikálnunk.  Tehát várhatunk. 

De várhat-e a bécsi udvar, a dinasztia és a 
katonai hatalmasság? Várhat-e, hogy szétszakadjon 
a hadsereg s ereje meggyengüljön ? Kibirja-e, hogy ne 
kapjon ujonezokat, se többet, se kevesebbet és hogy 
ne kapjon semmi pénzt? Várhat-e, hogy a külálla-
mok hitelvesztettnek nyilvánítsák az olyan megálla-
podásokat, amelyeken a király kézjegye van? Bizony 
ez a várakozás csak olyan, mint amikor a pallér a 
maga hibája miatt nem végzi el az elvállalt időre a 
munkát és busás bánatpénzt kell fizetnie.  A király 
megegyezett az ország képviseletével, hogy ha a nemzet 
ítélni fog,  hát teljesiti az Ítéletben foglalt  szerződést. 

Telik az idő, hát jól van. A hangulat forron-
góvá válik s a kívánalmak nőnek. Most még nincs 
abszolút többsége a parlamentben a negyvennyolezis 
pártnak. De ha múlik az idő s a nemzet képviselői 
meggyőződnek a várakoztatás tendencziájáról, hát 
odasorakoznak a függetlenségi  párthoz, hogy legyen 
nyilt és világos a helyzet. Akkor aztán már nem 
a hatvanhetes programm teljesítését követelik, ha-
nem a negyvennyolezasét. 

Hát igy tessék tovább folytatni  a várakozás 
politikáját. —!«•— 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, jun. 24. 

T. olvasóinkhoz. 
Az Udvarhelyi Hiradó megalapításának hatodik 

évében, 1903. juniusban, politikai lap lett. Széli Kál-
mán hármas jelszavának uralma alatt érett meg a 
gondolat és akkor léptünk ki a küzdtérre, amidőn a 
meghasonlás csakhamar, Héderváry, Tisza jövetelé-
vel, a legélesebb lett a magyar és a magyar közt, 
amidőn a politika olyan tövisét vert a magyar nem-
zet testébe, mely gondos ápolást kivánt. 

Programmul akkor ezt mondtuk: 
— A jog, törvény és igaszág zászlaja alatt fo-

gunk küzdeni a kormannyal, ha ezek lesznek zász-
lajára irva; ellene, ha arra a po'czra az erőszak és 
korrupczió szelleme lép. 

Ez alatt a két év alatt is minden igyekezetünk 
oda irányult, hogy szerény tehetségünkkel és össze-
köttetéseink révén, a politikai élet forgatagában  Ud-
varhelyvármegyében is kiélesedett ellentéteket át-
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hidaljuk, megtaláljuk az összekötő kapcsot és csak 
oly törekvéseket pártoljunk, melyeknek alapja a tör-
vény és igazság. A.nemzeti jogok érvényrejutásában 
a 67 es alapon a fokozatos  fejlődés  elvét vallottuk. 
Ez alapon kívántuk Magyarország függetlenségének 
és teljes önállóságának megvalósítását. Igen természe-
tesen mindenha elengedhetetlen feladatunknak  tar-
tottuk emellett Udvarhelyvármegye és Székelyudvar-
hely város polgárságának érdekeit ápolni. 

Az utóbbi néhány hónap alatt a politikai élet 
olyan fordulatot  vett, az események oly gyorsan tor-
lódtak egymásra, hogy a nagy kaoszban szinte 
észrevétlenül eljutottunk ahhoz a ponthoz, amidőn a 
kormányzás szellemét teljesen a korrupczió ragadta 
hatalmába, s alkotmányunktól akarnak megfosztani; 
eljutottunk oda, hogy vége minden kicsinyességnek, 
s most már akár jóban, akár rosszban, csak nagy 
dolgok történhetnek. Bekövetkezett Fejérváry báró 
kinevezése; a királyi manifesztum,  a mely a gyászos 
emlékű chlopii hadparancs megismétlése, és amely 
minden jóindulat daczára is, ridegen kimondja a 
nemzet követelésével szemben a — „sohá"-t. Ezután 
jött, jönnie kellett, Fejérváry parlamenti bukása, 
melynek daczára a törvénytelenül fogamzott  kormány 
egy ujabb merényletet, törvénytelenséget követett el : 
a Hazat elnapoltatta, kormányon marad, s csak a 
látszatot akarja megmenteni lemondásával. 

Tehát ujabb államcsínnyel állunk szemben, 
melynek visszahatása egyszerűen kiszámíthatatlan. 
A felelőség  a következményekért többé nem a parla-
menti többséget, hanem egyedül Fejérváryékat terheli. 

Ez alkotmányellenes kormány ellen küzdeni, s 
a nemzet jogos követeléseiért sikra szállani, minden 
becsületes magyar embernek kötelessége. 

E gondolatok vezéreltek, midőn elhatároztam, 
hogy a harczot, az ellenállást, az abszolutisztikus 
áramlattal szemben, teljes sikerrel tudjuk f-ilvenni  itt 
Udvarhelyvármegyében is, az Udvarhelyi Híradót egy 
olyan szerkesztőbizottságnak adomát, melynek tagjai 
minden irányban garancziát nyújtanak arra, hogy e 
lap, m:nt eddig is tette, minden személyeskedő 
tendencziák kizárásával, a haza és Udvarhelyvármegye 
boldogulása érdekének lesz bátor, szókimondó 
harczosa. 

Amidőn végül a t. olvasóközönségnek eddigi 
rokonszenvét megköszönöm, kérem, azt az uj szer-
kesztőtégre átruházni, mely programját jelen lap-
számunk első he'yéu adja. 

l tecsek Aladár, 
tel. szerkesztő. 

* 
* * 

A mi hatalom és disz van ebben az országban, 
ime mind gyászban hajlott meg a nagy nádor fia, 
József  főherczeg  előtt. Király és nemzet egyek az 
elköltözött magyar főherczeg  érdemeinek méltatásá-
ban s egy képpen járultak a sirhoz, a mely immár 
magúba zárja a gyász koszoi újával és családjához a 
szívből való meleg részvét őszinte szavával. 

Ez általános és nagy gyászban, mint valami 
fekete  tükörben újra és éles körvonalokkal megmu-
tatkozott József  főherczeg  egyéniségének és élete 
muiikájinak jelentősége. Ő felsége,  a király nemcsak 
rokonát gyászolja benne, nemcsak a családtag emlé-
kezetét tisztelte meg, hanem legalább is éppen olyan 
mértékben megbecsülte benne a hűséges és kiváló 
munkatársat, a jeles katonát és a magyar honvéd-
ségnek, ennek a mintaszerű hadseregnek egyik alap-
vetőjét, szei vezőjét és közel négy évtizeden át ve-
zetőjét. 

A magyar földbe  már lebocsátolták a magyar 
főherczeget.  Itt töltötte életét, itt leljen örök nyu-
godalmat halálában is, övezve a nemzet el nem muló 
kegyeletétől. 

» 
A Fejérváiy-miniszteriumot kinevezték. Kap-

tunk tehát olyan kormányt, melynek gyökere nem a 
magyar par'amentbe nyúlik ; hanem ezzel ellentétben, 
a törvényhozás másik faktorának,  a magyar király-
nak kizárólagos kinevezési jogából vette eredetét. 

Kivételes s a rendkívüli helyzetben találja ma-
gyarázatát az a kiiályi kézirat, a melyben a felség, 
Fejérváryhoz czimezve, okát adja a parlamenten kí-
vüli kőrmány kinevezésének. Ez a királyi levél 
nz egész politikai világban nagy szenzacziót, az el-
lenzéki párlok körében pedig mély keserűséget tá-
masztott. 

A levélnek az a passzusa, a mely arról szól, 
hogy a király nem bízhatta rá a koalícióra teljes 
megnyugvással az ország sorsát — s a mondatból 
csak ez az élesen stilizált megjegyzés csendült ki 
— ugy hatott, mint egy sebző bántalom, a melyet 
a király a többségen s ezen által az alkotmányos 

elven és a nemzeten ejt. Főképp erről a mondatról 
rá lehet ismerni a királyi levél szerzőjére, a ki nem 
lehet Fejérváry báró, hanem más valaki, a ki nem 
áll messze a szabadelvű párttól, sőt ő a bokréta az 
elesett szabadelvű párt kalapján. 

De döntő súlya a királyi levélnek nera erre 
a passzusra esik. A legfontosabb  része a királyi 
nyilatkozatnak az, a melyben a katonai követelmé-
nyekről nyilatkozik, mondván, hogy a kormány által 
1903. évben kiadott kötelező nyilatkozaton tul nem 
mehet. Tehát a kilenczes bizottság programja sem 
áll meg egészen, csak a lehetőséghez képest: lassan, 
lassan, lassan, mint Fejéváry mondaná. Ezen túl-
menő követelést nem teljesít a király. 

Ezt kimondja a felséges  ur, megerősítvén ezzel 
a klopi parancsban foglalt  sohá-t. A királyt ebben a 
királyi levélben újólag leszegezték a katonai kérdés-
ben elfoglalt  intranzigens álláspontjához, megnehe-
zítve ezzel a királynak is, a nemzetnek is helyzetét. 

Hogy a királyi levél tele van kedves szóval, a 
mely szeretettel és szeretetről szól a nemzethez, 
nagyon természetes s megfelel  a hagyománynak. 
Negyvennyolczban is csikugy csepegtek a szerető 
gondoskodás biztosításaitól azok a proklamácziók, a 
melyeket a kamarilla kibocsátott. A valóság az, lngy 
a hadsereg egy aktív generálisát nevezték ki a kor-
mány élére, a melynek legelső akczióji az, hogy a 
királylyal tilalomfát  állíttat föl  a nemzet számára, a 
mely törekvéseiben nem ismer korlátokat, habogy az 
alkotmány valóság és nem üres szó, a melyet meg-
tagadnak, mihelyt mást kiván, mint a mi Bécsben 
tetszik. 

* 

Gyönyörű és kihatásában nagy horderejű volt 
a képviselőház tiltakozása a Ház elnapolása ellen s 
különösen fontos  a határozat az a része, amelyben 
eltiltják a kormányt minden fontosabb  kormányzati 
ténykedéstől s különösen attól, hogy az esetleg tör-
vénytelenül megállapítandó quota alapján a közös 
kiadásokra szükséges összeget kiutalványozhassa. 
Ezzel csapdába keiül a kormány, mert vagy kiutalja 
ennek daczára a közös kiadásokra szükséges össze-
get, s ez esetben kiteszi magát a vád alá helyezés-
nek, vagy nem utalja ki s ez esetben Bécscsel gyűlik 
meg a baja. 

* 

A szabadelvüpárt nem tudja megszokni azt, 
hogy ő ne legyen kormánypárt. Képes megtagadni 
még Deák Ferenczet is, csakhogy segítségére lehes-
sen a kormánynak. 

Deák Ftrencz ugyanis hasonló írássá' élt 1861 ben, 
mint most BáLÍfy  Dezső, az elnapoló kézirattal szem-
ben, s ennek törvényességét senki se vonta kétségbe, 
de a szabadelvüpárt a mostanit érvénytelennek je-
lentette ki, csakhogy segítségére lehessen Fejér-
várynak. 

Többen e miatt a pártból ki is léptek. 
Még egy pár ilyen határozat s a múlté lesz a 

szabadelvüpárt. 
* 

Hihetetlen az a hir, hogy ő Felsége a kormány 
lemondását nem fogadta  el. 

Pedig ugy van. Hivatalosan is megerősítik ezt 
a hírt. Megmarad tehát a Fejérváry kormány az 
uralmon, akkor, a mikor az egész ország közvéle-
ménye eltávozását követeli. Taktikának rossz taktika! 

* 

Két hatalmas fa  között á harmadik is nagygyá 
lesz, vagy eltörpül s végül megsemmisül- Nagy né-
pek közt a kis népek vagy megnőnek vagy előbb-
utóbb szétmorzsoltatnak. A fenyőerdők  óriásai közt 
a bükk magasra tör, föl,  a ragyogó nap felé,  mely 
koronáját bearanyozza. A nagy népek közé ékelt kis 
népek szintén okvetlenül feltörekszenek  az erő, a 
hatalom és dicsőség napja felé.  A magyar nemzet 
és magyar állam mindig két nagyhatalom közé volt 
ékelve. A keleti és nyugati birodalom közé. Éppen 
azért nagynak és hatalmasnak kellett lennie, hogy 
megállhasson s a kelet és nyugat között egyensúlyozó 
erő lehessen. De egyszersmind nemzetinek. 

Csak a nemzeti állam lehet koncentrikus s igy 
egységes s a mely államnak testét nemzetiségi vo-
nalak szövik át, úgy hogy a központi erő meggyen-
gül, az az állam nem lehet sem egységes, sem erős. 

Nemcsak a nagy államok igyekeznek minden 
errjükkel már úgyis szinte kész nemzeti egységük 
csekély hiányait pótolni. Oly csekély hiányokat, a 
melyek mellett Magyarország boldog nemzeti állam. 
Még a Balkánon is nemzeti alapon történtek az 
államosítások s nemzeti czélokat tűznek ki az ott 
megnyilatkozó mozgalmak. 

Mennyivel nagyobb szükségűuk van nekünk a 
germán és szláv világ közepett koncentrikus erőre, 
tehát nemzeti és állami egységre, már a ma és hol-
nap feladataival  szembeni 

A Tisza. 
Székelyudvarhely, június 21. 

Bérezek között eredt. 
Hatalmas sziklafalak  merednek az ég felé, 

mint egy-egy megkövült meggyőződés. Szilárdak 
és kemények, melyek szikrát adnak, ha megütik. 
Hajolni, olvadni nem tudnak, érzelgős virágok-
nem teremnek ratjuk, csakis a zord fenyők,  a 
növényvilág e szirtjei, koszorúzzák fejüket. 

E hegyek közül indul útjára a Tisza. 
Vize tiszta, folyása  merész. Nem is sokáig 

marad kicsiny. Mintha a szikláktól, melyek karjai 
között folyt,  szivná magába az erőt, csakhamar 
hatalmassá lesz s rohanó habjai előtt nem tür 
akadályt. Vág merészen utat a maga akarata 
szerint, mintha vágy sarkalná mielőbb eljutni az 
alföldre,  hogy üdítsen, termékenyítsen tiszta 
habjaival. 

Nagy folyam  már, mikor rövid pálya után 
a hegyek határához ér. És sajátságos, itt futása 
lassúbb lessz és bámulatosan kanyargós. Talán 
legkanyargósabb vize a világnak. Hullámai isza-
posak lesznek, medrét jól kiszélesíti, hogy ha 
el is laposodik igy, de minél több kövér potyka 
férjen  el benne. Valóban egykoron több volt a 
hala, mint a vize. 

Istenem, mennyi halász élt belőle, hogy 
szerették, hogy dicsérték! És méltán, mert ő 
adta fazekukba  a halat. 

De sok lett a halász és elfogytak  a halak, 
bár kiöntéseiben most is akad még elég. 

Ki törődik azzal, hogy a víz iszapos kissé? 
Igy könnyebben fog  a háló. Ki törődik azzal, 
hogy eredeténél más volt a folyása,  átlátszó volt 
a vize? Hisz ott nincsen hal benne, s első a 
megélhetés. 

Bajt is csinál ez a rakonczátlan folyó  elég 
gyakran. Tág medrét is bővíteni akarja, s harag-
jában kiönt, elárasztva a magyar alföldet. 

A kit az ár ellepett, panaszkodott kemé-
nyen. Sokat lecsillapítottak. Az áradás után 
iszap marad, melyben jobban terem a buza s ha 
miazma is volna az iszapban, el lehet viselni a 
hasznáért. Másokat nem lehetett lecsillapítani, 
felbuzdult  a nagy magyar alföld,  védgátakat 
emelt s megtörte a Tisza haragját. 

Hajókat is visz a nagy folyó.  De nem 
volna jó rábízni a hajót, ugyancsak vigyázni 
kell, mert sok a zátony és sok hajó merült el 
már benne, mely drága portékét vitt, de hajósai 
nem vigyáztak eléggé. Dj hát a hajókkal ki 
törődik? Éppen, mert elmerültek, nincsenek 
szem előtt. Csak néhány csónak, inely révbe ért, 
hirdeti a Tisza áldott voltát, mert általa ért 
révbe. 

Mégis rábízták a magyar haza legféltettebb 
kincsét, pedig ismerhették volua. Zátonyra is 
juttatta. 

A Tisza Magyarország határán kivül se 
nem nagy folyó,  se nem folyó.  Csak nálunk 
nagy víz. 

A torkolatnál mocsaras a partja, ingó nád-
szál borítja vizét, egy-egy kákatönköt is kikerül, 
talán nem is mert kel], hanem mert megszokta 
a kanyargást. Vizében nem hal, csak hüllő te-
rem. A mint újra hegyeket lát folyása  végén, 
szinte megrökönyödik vize, ellassul, mi lesz, ha 
a hegyek közé ér? 

Nem ér oda. 
Bécs felöljön  egy hatalmas folyam,  a Duna, 

mely Titelnél eléri a Tiszát, és ez minden 
csöppjével beleveti magát. 

Ez hát vége a Tiszának? 
Istenem, milyen más a kép, ha az eredet-

nél, vagy a torkolatnál nézzük. 
De egy sajátságot nem hagyhatok el e víz-

rajzi czikkből. 
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A torkolatnál, hol ellaposodik a Tisza csen-
des folyása,  este, mielőtt végleg lemenne a nap, 
biborszinre festi  bucsuképen a Tiszát, s e 
rózsaszín közepette apró, hófehér,  semmitmondó 
kis lények szállnak fel  belőle. A fehérség  mind 
sűrűbb lesz, szinte ellepi, megösziti a vizet. 

Ez a Tisza-virág. 
De csak pár perczig tart. Aztán komolyan 

jön az este. 

Tisza István gróf  búcsúzik. Báró Fejérváry 
Géza kartársaival megjelent. 

De csak pár perczig tart. Aztán komolyan 
jön a — hajnal. T 1. 

ÚJDONSÁGOK, 
Síékelyudvarhely, jun. 24. 

Egyről-másról. 
Diákok boldogsága, a vakáczió közeledik. S a 

szülők gondja növekedik. Az ember életének egyik 
legfontosabb  mozzanata az, midőn gyermekének jövője 
fölött  dönt. Az egész emberiség érdekében kívánatos 
lenne, hogy minden szülő elsőrendű emberismerő, 
sőt lélekbúvár legyen, hogy alaposan ki tudja ismerni 
fiának  hajlandóságait és képességét. Sok pálya szen-
ved hajótörést mindjárt az elején, csak azért, mert 
nem annak nevelték a szülők gyermeküket, amihez 
hajlamuk és tehetségük van. És számtalan tehetsé-
ges, okos ember van, aki nem tud a pályáján boldo-
gulni, egyszerűen abból az okból, mert a foglalkozás-
hoz nincsen kedve és türelme. Más pályán sokra 
vitte volna, de azon, amelyre a szülői kényszeritet-
ték, kedvetlenül és sikertelenül rójja le életét. 

Óva intjük a szülőket: ne ők válasszanak 
pályát gyermekük számára. Bízzák ezt a gyermekükre. 
Ne legyen előttük irányadó, az a szempont, hogy az 
vagy az a pálya tul van zsufólva,  vagy ez vagy az 
a diploma nagyobb jövedelemmel kecsegtet. Manap-
ság már minden pálya tul van zsúfolva,  de egyúttal 
minden pályán meg tud élni az, aki jól megtanulta 
a mesterségét és kedve van hozzá. Ez életigazság. 
Akik fogadásba  veszik ezt, azok a szürke elmélet 
emberei, akik a nagy általánosságról alkotott véle-
ményeket az egyesekre alkalmazzák s igy nincs iga-
zuk. Higyjék el nekünk, hogy sokkal kevesebb leDne 
minálunk a diplomás proletár, ha a szülői kényszer 
nem olyan pályára szorította volna az ifjút,  amely 
hez nem volt kedve és hajlama. Ezért van óriási 
aránytalanság az értelmiségi pályákon. A kitűnő or-
vos, a kiváló ügyvéd 20-szor, 50-szer több jövedelemre 
tesz szert, mint kollegáinak átlaga és felette  sok 
orvos és ügyvéd van, akinek jövedelme jóval alatta 
van az átlagnak. 

Jegyezzük meg tehát jól: nem a szülőn áll a 
a pályaválasztás, hanem a fiun.  Nem az a pálya, 
amelyen sok pénzt keresnek mások, hanem az, 
amelyhez kedvünk van s amelynek ismereteit jól el 
sajátítottuk. 

Ne érveljenek a szigorú szülők azzal, hogy 
nekik több ítéletük és tapasztalatuk van, mint a 
fiataloknak.  A maturáns manapság már nem naiv 
gyermek, hanem intelligens, gondolkodó ember, hajla 
mokkái, szenvedélyekkel és bizonyos élet felfogással. 
A kivételek, mint mindenben, ugy itt is csak erősi-
tik a példát. 

Esztendőkön keresztül azt prédikálta a leg 
több publiczista és czikkiró, hogy csak kereskedelmi 
vagy ipari pályára neveljük gyermekeinket. A mely 
úgy értendő, hogy a mennyiben a fiu  a tanulással 
nem boldogul, adjuk, ugy adjuk mesterségre. Ebben 
sincsen igazság. Hazánk kereskedelme és ipara 
annyira hátramaradott s az utóbbi években annyira 
hanyatlik a kedvezőtlen gazdasági viszonyok a közös 
vámterület miatt, hogy nem több, hanem inkább 
kevesebb embert tud eltartani, mint azelőtt. 

Iliába agáinak ez ellen a bölcs tanácsadók. Ez 
tény, melyen semmiféle  nagyképűség nem változtat. 

Neveljük gyermekeinket arra a pályára, amelyen 
azok a legjobban tudnak érvényesülni. És, hogy 
melyik ez a pálya, azt csak gyermekeink tudják 
megmondani. 

Eljegyzés. Kovácsy  Jenő főgimn.  tanár elje-
gyezte Ambrus Iluska kisasszonyt Vízaknán. 

Esküvő. Székely  (Jakab) Gyula f.  hó 17-ikén 
tartotta esküvőjét Tóvölgyi  Margit színművésznővel, 
Kolozsvárt. 

Unitárius papbeiktatás. A székelyudvarhelyi 
unitáiiusok, mint megírtuk, önálló egyházközséggé 
alakultak s papjukká Vári  Albert kénosi lelkészt, 
a jeles egyházi szónokot választották meg. Az uj 
lelkész beiktatása jövő hó 2-ikán, vasárnap történik 
meg, amikorra Ferencz  József  püspSk is ide érkezik 
Vári Albert ünnepélyes bejövetele ma délután megy 
végbe, amikor egy nagyobb küldöttség megy ki utánna 
Kénosba, ahol az uj papot Mátéffy  Domokos pü 
titkár üdvözli. Ide benn a városban az érkezőt a 
papi lakáson Deák Lajos albiró, unitárius gondok 
fogadja.  Este bankett lesz. 

Űrnapja. Űrnapját a hagyományos kegyelettel 
ünnepelte meg a katholikus egyház és a közönség 
Poétikus ünnepe űrnapja a katholikus egyháznak, 
virágillatos ünnep, melyen a hivő lélek nyiló-pom-
pázó rózsák mámorba ringató, édes illatának szár 
nyain emelkedik Istenéhez. Az Oltári Szentség tisz-
teletére van szentelve e nap. Széles e világon min-
denütt a lombokkal ékített, szines drapériákkal 
bevont hüs templomokból hosszú menetben vonulnak 
ki az áhítatos hivek s a virágokkal és friss  lom 
bókkal telehintett utakon kizarándokolnak az ez al 
kalomra emelt diszes, csupa virág-oltárokhoz. Elől 
teljes ornátusban, selyem baldachin alatt az Ur szol-
gája halad kezében az Oltári Szentséggel s időnkint 
megáldja az összesereglett, ájtatos híveket. Közben 
édes-bus gyönyörű egyházi melódiák csendülnek meg 
az ajkakon, taraczkdurrogások hangzanak s csengők 
csilingelnek. A menet élén haladó pap előtt fehér 
ruhába öltözött, ártatlan leánykák szórnak az útra 
kis kosárkáikból illatos rózsasziromesőt. Szép, bájos 
ünnep ez, amelyből megittasul a lélek s önkénytelen 
imába kezd az ajak. A poézis ünnepe az Űrnap, a 
poézisé, mert hiszen az Ur maga voltaképen a leg-
igazabb, legmélyebb, leggyönyörűségesebb, leghatal-
masabb poézis! . . . Városuakban e nap a katholi 
kus közönségnek kettős ünnep, mivel ekkor tartják 
meg a bucsut, amelyre a vidék ez alkalommal is 
impozáns módon gyűlt össze. A hivatalos istenitisz-
telet 9 órakor volt, melyen Jung Cseke Lajos apát 
plébános pontifikált  fényes  segédlettel A felső-piacz-
téren a helyi gyalogság egy százada sorfalat  állott 
és disztüzet adott. Az üonep hangulatát a déli zápor 
eső sem tudta elmosni, s igy a közönség egész 
délután hullámzott a város utczáin. 

A városi számadások vizsgálata. Szaplonczay 
Mihály belügyminiszteri számtanácsos f.  hó 13-án a 
városi számadások vizsgálata végett városunkba Szé-
kelyudvarhelyre érkezett. Vizsgálata főkép  a birto-
kosságtól kölcsönvett 300 ezer korona miként való 
felhasználására  terjedt ki. Mint értesülünk, a szám-
tanácsos a kölcsön körül semmi lényegesebb hibát 
sem talált; mindössze mintegy 40 ezer korona lett 
kiadva olyan folyó  kiadásokra, melyeknek fedezéséről 
pótköltségvetés utján kellett volna gondoskodni. A 
vizsgálat előreláthatólag még egy néhány napig el 
fog  tartani. 

Halász Imre meghalt. Ismét egy jó ember nek-
rológjit irjuk. Egy jó emberét, kit mindenki szere-
tett és aki mindenkit megbecsült. Aki nem tudta mi 
az a bohémia, s aki a megtestesült bohém vala. Sze-
rette az életet, s könnyelműségével aláásta egészsé-
gét, elfogyasztotta  életerejét. Az imént még itt járt 
köztünk s szellemével, becsületességével önzetlen ba 
rátáivá tett, — s ime rá egy pár hónapra kivittük 
oda, 8hol nincsen semmi disszonánczia. Meghatottság 
járja át lelkünk mélységeit most, amidőn az emberi 
sors végzetes fordulataira,  gyenge létünk törékeny-
ségére gondolunk. Halász Imre törvényszéki jegyző 
18-án meghalt. Pár hónap óta készültünk halálára 
s most, amidőn bekövetkezett, őszintén búsulunk tá-
vozásán s tele van a szivünk a szeretet fájdalmával. 
A jó fiu  nem hitte, hogy az a könnyelmű életmód 
megárthat neki; mint a lepke futott  bele a lángba, 
mely ime, szárnyait elégette, a kegyetlen kór meg 
támadta az életerős, kemény fiút,  s rövid pár hónap 
alatt sirba döntötte. Valóban, mintha kereste volna 
a halált; nem hitte, hogy rátalál, s amidőn rátalált: 
féifiasan  tűrte betegségét, panasz szóra nem nyíltak 
ajkai. Természetellenesen halt meg, mert természet 
ellenes az a természetben is, ha a tavasz után tél, 
8 nem a nyár következik. Halász Imre alig 30 éves 
volt, s három éve, hogy a székelyudvarhelyi kir. 
törvényszékhez jegyzőnek kinevezték. Ez idő bőven 
elegendő volt, hogy a sokszor erőszakosnak tetsző 
külső alatt helyet találó nemes szivével magát a vá-
ros társadalmával megszerettesse. Ez noha nem volt 
czélja, de elérte. Temetése 20-án délután történt meg 
Ilült tetemét a reformátusok  sírkertjébe helyezték 
örök pihejőre, sírjánál pedig Vajda  Ferencz ref.  pap 

tartott megható szép beszédet. Halálát édes apja: 
Halász  Gábor posta- és távírda felügyelő,  a maros-
vásárhelyi postahivatal főnöke,  testvérei: Gábor, 
postatiszt, Jenő,  kir. mérnök és Margitka  gyászolják. 
Haláláról a kir. törvényszék külön gyászjelentést 
adott ki. 

A székelyudvarhelyi unitárius egyházközség 
julius hó 1-én és 2-án anyaegyházzá alakulása és 
első rendes lelkészének beiktatása alkalmával ünne-
pélyt rendez. Az ünnepély sorrendje: Julius 1-én: 
Ferencz  József  püspök fogadtatása:  1. d. u.'/»2 óra-
kor a vasúti indóháznál a város részéről Gotthárd 
János polgármester által; 2. d. u. 2 órakor egyházi 
részről László  Domokos egyházköri felügyelőgondnok 
által a lelkészi lakban. 3. Este 8 órakor ismerke-
dási estély a Koronkay féle  kertben. Julius 2-án: 
D. e. 10 órakor a helybeli ev. ref.  templomban : 1. 
Közének a gyülekezet által. 2 „Ima" Veress Gábor-
tól. Előadja a Székely Dalegylet. 3. Beiktató beszé-
det tart Kisgyörgy  Sándor esperes. 4. Beköszöntő 
ima és beszéd. Tartja Vári  Albert lelkész. 5. „Is-
ten dicsősége" Bethoventől. Előadja a Székely Dal-
egylet. 6. Ferencz  József  püspök üdvözlő beszéde. 7. 
Énekel a gyülekezet. 8. „Viharban-4 Dürraer Gy.-től. 
Előadja a Székely Dilegylet. 9. Tisztelgések a Püs-
pök őméltóságánál. — 10. D u 7,2 órakor köz-
ebéd a „Budapest-szálló" nagytermében. — Este 8 
órakor tánczestély. A résztvevők elszállásolási s 
közebéd — (ára 4 kor.) — iránti igényüket jelent-
sék be Deák Lajos egyházközségi gondnoknál 
junius 28-ig. 

A róm. kath. főgimnázium  érettségi vizsgálata 
e hó 15—17 napjain történt meg, Matskássy  József 
dr., miniszteri biztos jelenlétében. Vizsgálatra 32 
tanuló jelentkezett, kik közül jelesen: Bodizsár Dé-
nes, Sass Antal, Szélyes Lajos; jól: Tarisznyás 
Márton, Ferenczy Károly, Gál Ferencz, György Dé-
nes, Könczey Elemér, Pekulea Marius, Sándor Endre, 
Szabó Albert; egyszerűen érett: Ambrus Dezső, 
Bodó Lázár, Daróczi József,  Dameter Atilla, Dobó 
József,  Jakab József,  Jancsó István, Kricsa Sándor, 
Molnár Ferencz, Rill Albert, Vértes Lajos, Zbinyov-
szky Jenő. Nyolcz ifjú  2 hóra, egy pedig l évre 
visszavettetett. 

Helyreigazítás ós kérelem. A következő sorok 
közlésére kérettünk fel:  Az udvarhelyi ev. ref.  e. m. 
egyházi értekezlet közgyűlése alkalmával, f.  évi jun. 
29-én Felsősófalván  rendezendő hangversenyre  szóló 
meghívóból tévedésből kimaradt a Lányi Rózsika 
k. a. neve, akit a programm megállapításakor sze-
rencsések voltunk egy szavalatra megnyerhetni. Mi-
dőn e tévedést nyilvánosan helyreigazítom, egyúttal 
bátor vagyok a hangverseny helyesbített programmját 
közzétenni, amint következik : 1. „Bujdosók én^ke" 
(kuruczdal), Mircse  Dénes ig. tanitó vezetése mellett 
énnklik Flepsz József,  Hetser Kálmán, Moldován 
Ödön, Zsigmond Sándor, Biró Domokos, Damó Dénes, 
Kovács Mihály, Böjté Béla és Szegedi Károly; utána 
„Nagy Bercsényi Miklós" (kuruczdal), énekli az ezen 
alkalomra szervezett vegyeskar, amelynek tagjai — 
a nevezett urakon kívül — Kádár Ilonka, LCrinczi 
Karolina, Györké Rózsika, Szeitz Margit, Péchy 
Amália, Szeitz Anna, Keresztes Ilonka, Keresztes 
Emma, Balázs Mari, Szász Julcsa és Fábián Vilma 
kisasszonyok. Szaval Lányi Rózsika k. a. 3. Nép-
dalok, czimbalmon előadja Szeitz  Margit k. a. 4. Nép-
dalegyveleg, énekli a vegyeskar. 5. Szaval Nagy 
Elemér ref.  koll. tanár. 6. Dalok, énekli Mircse  Dé-
nes, czimbalmon kiséri Szeitz  Margit k. a. 7. Rá-
kóczy-induló (Krausztól), énekli a vegyeskar. — 
Egyúttal legyen szabad e helyen is kérnem a t. ta-
gokat és vendégeket, hogyha elszállásolásra  igényt 
tartanak és a közébéden  résztvenni kívánnak, szíves-
kedjenek akár engem, akár Böjté  Béla felsősófaivi 
ig. tanitó urat azonnal értesíteni, mert különben nem 
tudjuk magunkat tájékozni. Arra is kérem a köz-
gyűlésen megjelenőket, legyenek szívesek megírni 
nekem, hogy a 6'̂ ovaía-fürdőre  tervezett kirándulás-
ban (jun. 30-án) részt vesznek-e? A kirándulás sor-
rendje: Indulás Felsősófalváról  reggel 8-kor, 9 —11-ig 
a fürdő  megtekintése és fürdés,  11-től 12-ig ebéd a 
a fürdői  vendéglőben. Alsósófalva,  1905 junius 22. 
Péter  Károly esperes, a közgyűlést előkészítő bizott-
ság elnöke. 

Telephonhálózat Csikmegyóben. Csikvármrgyé-
ben, illetve annak fővárosában,  Csíkszeredában e 
héten kezdték építeni a telephonhálózatot, melyet 
az egész megye területére ki fognak  terjeszteni. A 
hálózatot egyelőre nem kapcsolják be az interurbán 
telephonba, hanem csak Sepsiszentgyörgygyei és 
Brassóval kötik össze. 
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Kinevezés. A pénzügyminiszter Loschdorfer 
Aladárt a székelyudvarhelyi pénzügyigazgatóság mellé 
rendelt számvevőséghez ideiglenes minőségű díjtalan 
számgyakornokká nevezte ki. 

Rendkívüli kiadásaink. Apolifakai  válságos na-
pokra való tekintettel ez alkalommal is igyekeztünk 
a közönséget távirati ú'on vett értesüléseinkről rend-
kívüli kiadások utján tájékoztatni. Igy a Fejérváry 
kormány kinevezését és az egyidejűleg közzétett ki-
rályi manifesztumot  egész terjedelmében leközöltük 
19-iki kiadásunkban. A kormánybemutatkozásáról, 
21-én, szintén ttrjedelmes rendkívüli ingyen kiadást 
készítettünk. Sajnosan kell azonban megjegyeznünk, 
hogy közönségünk jó nagy része egyáltalán nem 
viseltetik e figyelem  iránt olyan érdeklődéssel, hogy 
az azzaljáró kiadóhivatali anyagi áldozat csak felé-
ben is megtérülne. Ez indította aztán a kiadóhiva-
talt arra, hogy második kiadását már telje:en díj-
mentesen osztassa ki. 

Az állami főreáliskola  érettségi vizsgálata 18-
és 19 ikén tartatott meg Matskássy  József  dr., a 
kultuszminisztériumba szolgálattételre rendelt közép-
isk. igazgató, mint miniszteri biztos, elnöklete mellett. 
Vizsgálatra jelentkezett 14 ifjú,  kik közül Miklós 
Ármin jelesen, Bartos Sándor, Bereukei Árpád, 
llorovitz Sámuel, Schitea János jól, Balázsy Rezső, 
Dósa István, Friod Nándor, Günther Károly, Her-
mann Sándor, Péter László, Pillich Andor, Rosconi 
Rezső, Siibián László egyszerűen érett. 

Köszönetnyilvánítás. Halász  Gábor m. kir. posta-
é8 távirda-felügyelő,  a marosvásárhelyi kir. posta-
és távírda hivatal főnöke  ezúton mond köszönetet 
azért az őszinte részvétért, melyben e város társa-
dalma fia,  Halász Imre elhunyta alkalmából, 
részesítette. 

A főispánok.  Az alkotmányválságból kifolyólag 
eddig 36 főispán  jelentette be lemondását Kristóffy 
József  belügyminiszternél. Lemondásra az ösztökélte 
őket, hogy nem látnak garancziát, hogy ha hivata-
lukat megtartják, hát ez állás bizalmi természete 
alapján nem kivánják-e tőlük oly intézkedések végre-
hajtását, amelyek abszolutisztikus jel'.eggüek. A lemondó 
főispánok  közt van Hollaki  Arthur, Udvarhe'ymegye 
főispánja  is, kinek lemondását, mint értesülünk nem 
fogadták  el. 

A megyei központi választmány jul. hó 3-ikán 
d. u. 3 órakor gjülést tart. Ezen gyűlés tárgyát az 
ideiglenes névjegyzék ellen beadott felszólalások  és 
észrevételek elbírálási fogja  képezni. 

Tornavizsgálat. Az áll. főreáliskola  a mult 
vasárnap délutau tartotta meg tornavizsgálatát, az 
intézet udvarán, diszes közönség jelenlétében. Az 
alsó osztályok rézsutos-ellenvonulással vonultak fel 
és szabadgyakorlatod mutattak be szerek nélkül, a 
felső  osztályok kezesztező-elleuvonulással és fabot-
gyakorlatokat csináltak. Ezek után következtek az 
egyes osztályok versenyei. Az I. osztály futásból,  a 
II ik mászásból, a III ik távolugrásból, az IV-ik bak-
ugrásból versenyezett. A felső  osztályoknak magas-
ugrás, sulydobás, nyújtó és korlát-tornázásból volt 
versenyük. E versenyekben kitűntek pénz és érem 
jutáimit kaptak: a Gyertyán ify-féle  alap 10 koronás 
aranyát Katinszky László VI. oszt. tanuló nyerte el, 
mint a ki a tornagyakorlatok minden nemiben ki-
vált. Ezüst éim^t nyert: Bundschuh 0. VII oszt. 
tanuló a fcu'ydobásból,  12 méteres dobásáért, Katinszky 
L. VI. oszt. tanuló a nj ujtó tornázásból. Nagy bronz-
érmet nyert: Baranyai J. VII. és Mafftei  J. IV. oszt. 
tanulók szertornázásért. Kis bronz érmet nyertek: 
Fiiídmann Zs. VII. és Molnár G. V. oszt. tanulók, 
szertornázás és magasugrásbani kiválóságukért. 5 
korona jutalmat kapott Bundschuh 0. VII. oszt. 
tanuló 167 cm. magasugrásért. 3 korona jutalmat 
nyert Baranyai J. VII oszt. tanuló 165 cm. magas-
ugrásért. 2 koronás jutalmat nyertek: Végh E III. 
oszt. tanuló 476. cm. hosszú ugrásáért, Simon B. 
IV. oszt. tanuló bakugrá-ból, Wermeser N. IV. oszt. 
tanuló szertornázásbol, Friedmann Zs. VII. oszt. tanuló 
164 cm. magasugrásáért. 1 koronát nyertek: Reise-
nauer V I. oszt. tanuló futásért,  Halmágyi M. 11. 
oszt. tanuló rudmászásból. A bemutatott rend-, sza-
bad- és i'zsrgyakorlatok mindvégig lekötötték a nagy-
számú közönség figyelmét  s általános osztatlan tet-
szésben részesültek. A vizsgálat végén az igazgató 
tartott lelkesítő beszédet az ifjúsághoz  és Dr. 
Solymossy Lajo3né feltűzte  a győztes ifjakuak  a jól 
megérdemelt érmeket. 

A m. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskola f. 
évi vizsgáinak sorrendje: junius hó 27 én: 8—9-ig 
II. évf.  leiró építés- és alaktan kő ip., 9—10. II. 
évf.  ábrázoló mértan. 10-11. III. évf.  kőipari tech-
nológia, 11—12. II. évf.  magyar számtan, 2—3. 
1—IV. évf.  rom. kath. és ev ref.  hittan, 3—4. III— 
IV. évf.  agyagipari technologia, 4—5. I. évf.  mértan, 
5—6. II. évf.  vegy és ásványtan. — 28-án: 8—9. I. 
évf.  magyar számtan, 9 — 10. III. évf.  magyar szám-
tnn. 10—11. II. évf.  agyagipari edény-alaktan, 

11—12. III—IV. évf.  költségvetés, 2 - 3 . III. évf. 
könyvvitel, 3 - 4 . I. évf.  természettan. — Julius 1— 
15-ig rajz ös mintázás kiállítás, naponta d. e. 8—12. 
és d. u. 3—6-ig nyitva. Ugy a vizsgálatokra, mint 
a kiállításra a tanférfiak  és az érdeklődő közönség 
szíves figyelmét  felhívja  az igazgatóság. 

Az ittas állapotban tett váltóaláirás érvényte-
len. Egy váltóberben a kifogásoknak  helyadatott, 
mert a tanuk vallomásával beigazolást nyert, hogy 
alperes a váltó aláírásakor nagyfokú  itassága foly-
tán cselekvőképességében annyira korlátolt volt, 
hogy érvényes váltónyilatkozatot nem tehetett. Ezzel 
a most hozott Ítélettel uj irányt követnek a bírósá-
gok, mert eddig azt a kifogást  hogy a váltóadós a 
váltó aláírásakor beszámíthatatlan, részeg állapotban 
volt, nem fogadták  el, amikor az adós a váltó alá-
írására vonatkozó körülményeket, mint saját tapasz-
talatán alapulókat, adta elő. 

KÖZGAZDASAG. 
8zékelyudvarhely, jun. 24. 

Az 0. NI. K. E. Székelyudvarhelytt. Az Orszá-
gos Magyar Kereskedelmi Egyesület — mint meg-
írtuk — ez idei nagygyűlését Székelyudvarhelyen 
tartja meg. A gyűlés s általában a kirándulási prog-
rammok megállapítása végett László  Gyula kamarai 
másod titkár pénteken ide érkezett, amely alkalomra 
a Kereskedők társulata értekezletre gyűlt össze. Az 
értekezlet a gyűlés napját augusztus  13 ikára  tűzte 
ki. A vendégek ez nap a reggeli vonattal érkeznek 
meg. Délelőtt folyamán  megtekintik a város neve-
zetességeit. Tizenegy órakor lesz a nagygyü'és a 
megyeház dísztermében, [a mikor az elnöki megnyi-
tót üarmath  Sándor 0. M. K. E. elnök tartja. Üd-
vözlések a megye és a város részéről. Titkár meg-
teszi jelentését. Bürger  Albert társelnök a Székely-
föld  közgazdasági állapotáról felolvasást  tart. Álta-
lános tisztújítás. Délben társas ebéd. Délután székely 
ünnepély. Este társas összejövetel a Koronkayban. 
Másnap reggel kirándulás Szóváta, Korond, Homoród, 
Lobogó, Dobogó, Borszék, Tusnád fürdőkre. 

A székelyföldi  vasutak kiépítése. A Székelyföld 
kulturális és gazdasági emeléeén fáradozó  székely 
társaságok szövetségre léptek. A szövetségnek első 
közgyűlése augusztus hó 22-én lesz Sepsi Szent-
Gyöigyön. A közgyűlésen tárgyalni fogják  a székely 
vasutak kiépétésének kérdését, a székely kongresszus 
határozatainak végrehajtására vonatkozó javaslatokat 
s több jelentős gazdasági és kulturális ügyet. A 
szövetség gyűlésére meghívták az 0. M. G. E. t is. 

TAVIrtATOK. 
Budapest , jun. 24. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

A kormány lemondása. 
Táborszernagy Fejérváry ur rövid, de csúfos 

p rlamenti szereplése után, az előre megkészített 
komédia utolsó jelenetét is végigjátszotta, t e g n a p 
a k i r á l y n a k b e a d t a l e m o n d á s á t . 

A király, amint tudni lehetett, a l e m o n d á s t 
nem fogad t a  e 1. 

A darabant kapitány tegnap este Budapestre 
visszaérkezett, hol elnökletével nyomban miniszter 
tanács volt. 

Tüntetés a Reichsrathban. 
Bécsi Rvichsrathban tegnapi ülésen Schöne-

r e r képviselő sürgős indítványt adott be, mely sze-
rint a Relchsrath foglaljon  állást a M a g y a r o r -
s z á g g a l f e n n á l l ó  k ö z ö s s é g m e g s z ü n t e -
t é s e m e l l e t t . 

Mikor az indítvány szavazás alá került, kitűnt, 
hogy a Ház határozatképtelen. 

Schönerer felkiáltott: 
— Maguk megérdemlik, hogy kutyákorbácscsai 

szétkergessék. 
A német nemzetiségiek korusb in kiáltották: 
— É l j e n K o s s u t h ! 

Üres az állampénztár. 
A mai minisztertanácson Popovics pénzügy-

miniszteri áliaimRkár bejelentette, hogy az állam-
pénztárban nincs elegeö(iő péaz. Az egész kész-
l e t k é t h ó n a p i g kép«p c s u p á n az á l l a m -
h á z t a r t á s s z ü k s é g l e t e i t f edezn i . 

A hiányon akként vélnek segíthetni, hogy az 
ország nagyobb adót fizető  polgárait fölhívják,  hogy 
adóikat esetleg még a kötelezett összegen felül  is 
fizessék  be s az állampéuztár kamatot fog  fizetni  a 
tu'fizetésekért. 

Kossuth a helyzetről. 
A mai nap folyamán  tudósítójuk fölkereste 

Kossuthot, megkérdezve véleményét a királyi dön-
tésről. 

Kossuth kijelentette, hogy a k o r m á n y m a r a -
d á s a nem v á l t o z t a t a h e l y z e t e n . Ö előre 
látta a király elhatározását, mert azon tény, hogy 
a parlamenten kivüli kormányt nevezett ki, előtte 
nyilvánvalóvá tette azon szándékot, hogy a parla-
mentárizmus alapfeltételeihez,  ez idő szerint, nem 
szándékozik ragaszkodni. 

A politika a tőzsdén. 
A politikai helyzet mindezideig érintetlenül 

hagyta a tőzsde hangulatát, de az ujabb fordulatok 
már-már katasztrofális  hatással vannak reá. 

Az értékek rohamosan hanyatlottak a mi kinos 
konsternácziót keltett az értéktőzsdén. 

Justh Gyula szabadságon. 
Justh Ház-elnök ma a képviselőházban Bolgár 

Ferencz alelnököt megbízta az ügyek vitelével, mig 
ő a fővárosból  távol van. 

Kiadja : Boc&ek D. Fia köarvnyomiája 
Telefonneiitii  : 14. 

N y l l t t é r . 
Fogmütereui . 

Van szerencsém a t. közönség becses tudomására hozni, 
hogy az eddig a Kossuth-utczában volt műtermemet, az Árpád-
utcza 10. sz. alatt fekvő  házban ujr.1, a legmesszebbmenő 
igényekét kielégítő módon rendeztem be. 

Valamint eddig, ugy ezutín is mindig legfőbb  törek-
vésem lesz a t. közönségnek tettel és t tnácscsal lelkiismerete-
sen szolgálni. Éppen azért kérem teljes bizalommal fordulni 
hozzám, minden fog,  vagy szájbetegség esetében. 

Miután műfogakat  is készítek, tájékozásul bátor vagyok 
közölni, hogy azoká. szájpadlással, vagy szijpad'ás nélkül, 2 
évi jótállás mellett, igen jutányos árban készítem. Régi fog-
sorokat átalakítok, eltörött, vagy bármi okból használhatat-
lanná váltakat kijavítok. Tisztelettel: 

l>r. Kovács Géza, 
fogorvos. 

m i ő í i z e i é & i í e l l i i v á s . 

Udvarhelyi Hiradó 
független  politikai lap. 

A nemzeti követelmények, 
a székely érdekek védelmezője. 

A kis gazda és kis iparos barátja. 
Szerkesztősége a megye legelső rangú fórfiaiból  állt 

össze a nemzeti érdekek védelmezésére. 
Nem barátja a frázisnak,  de az érett és komoly 

politikai czikkeknek. 
Vezérczikkeit a szerkesztőség tagjain, a megye és 
város legjobb tollforgató  emberein kívül az ország- ' 

gyűlési ellenzéki pártok vezérei írják. 
Tárczáiban a helyi és a fővárosi  elbeszélőink no-

velláit találja az olvasó. 
Nem üz személyi kultuszt. 
Megveti a személyeskedést. 

Őszintén mond bírálatot minden felett,  mely a köz 
javára esik. 

Megjelenik minden vasárnap 6—8 oldal terjedelemben 
Előfizetési  ára egész évre 8 korona. 
Negyedévre 2 korona. 

Jtirdettnény. 
Udvarhelyvármegye központi váLszmánya 

az 1906-ik évre érvényes választójogosul Lek 
ideiglenes névjegyzéke ellen beadott felszólalá-
sok és észrevételek elbírálása végett folyó  évi 
julius hó 3-án délután 3 órakor a vármegye-
ház kis tanács termében gyűlést tart. 

Erről érdekelteket ez uton is azzal értesí-
tem, hogy a gyűlésen megjelenni és érdekeiket 
védelmezni jogosultak. 

Udvarhelyvármegye központi választmánya. 
Székelyudvarhely, 1905. évi juuius hó 20-án. 

I > r . D a m o k o ü A n d o r 
alispán. 

t < 



1905. junius 25. (6) 
» 

Udvarhelyi Híradó. 26. szám. 

Csak 5 korona 
4'/4 kiló (körülbelől 50 darab) kevéssé megsérült 

eoyhe, finoiu 

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

tes megküldése, vagy utánvéttel küldi: 
S C H E F F E R 13. S Á N D O R 

Budapest, VIII ker., Bezerédy-u'cza 3.szám. 

24 díjjal kitüntetett 

legtökéletesebb 

benzin-petrol in motorok 
szabadszemmel látható befecskendező  készülékkel, valamint 
legtisztább munkát teljesítő motorcséplök a legjutányosabb 

árban beszerezhetők 

Kállay motortelepén vfESSJfflj. 
jótállással 3 -5 évi részletfizetésre 

Aki jó motort akar vásárolni, kérjen ezen szakértő czégtől 
árjegyzéket. 

Sz. 2912-1905. 
tkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A azékelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Simófi  Ká-
roly végrehajtatónak Csonta Lászlóné végrehajtást 
szenvedő ellen 580 korona tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a 6764/904. telekkönyvi 
számmal elrendelt és 1905. évi márczius hó 13. és 
14-éa megtartott, az alsósófalvi  677. és parajdi 155. 
számú telekkönyvben foglalt  fekvőkre  vonatkozó ár-
verés Gagyi György futásfalvi  lakós által az 1881. 
évi 60. trvczikk 187 §-ába foglalt  követelményeknek 
megfelelő  utóajánlat alapján való hatályon kivül 
helyezésével : parajdi 155. számú telekkönyvben A 
f  409., 410., 835., 913., 1*279., 1326., 1665/1., 2827., 
2828., 2973/1., 3382., 3402., 3458., 35^0., 3727., 
3754., 3766., 4368/a., 4368/b., 4523., 4707., 4709., 
4827., 5089., 5112., 5175., 5106., 5333., 5553., 
5561., 5592., 5710., 5778., 4109. helyrajzi számú 
fekvők  együttesen 4015 korona. Az alsósófalvi  677. 
számú telekjegyzőkönyvben A f  1912/3, 1982/3., 
2023/3., 2025., 2408/3., 2409/3, 3593/3., 6235/3 , 
6977., 7905/1., 8008., 8054., 8715/3., 8723/3., hely-
rajzi számú fekvők  együttesen 671 korona 12 fillér 
becsértékben az árverést elrendelte és hogy fennebb 
megjelölt ingatlanok és pedig az alsósófalvi  ingatla-
nok 1905. évi julius hó 18-ik napján d. e. 9 órakor 
Alsósófalva  községházánál, a parajdi ingatlanok pe 
dig 1905. évi julius hó 18-ik Dapján d. u. 3 órakor 
Parajd községházánál megtartandó nyilvános árveré-
sen megállapított kikiáltási áron alul eladatni 
nem fognak. 

[Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy óvadék-
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék mint telekkönyi hatóság. 
Sz.-udvarhely, 1905. május 18-án. 

M i h á l y , kir. törvszéki egyes biró. 

Védjegy: „Horgony". 

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

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

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

Riehter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Prágában, 

Elisabethstrasse 5 neu. 
Mindennapi Kétktfdéi.  I 

AtfELENKOMEGJOBB  TETÖFEDÉSMNYAGA 

i f M A G Y A R O R S Z A G I K O Z P O N T : 

ETERNIT wíjVEK  HATSCHEKlAJÖS 
BUDAPEST VI.*ANDRÁSSY-ÚT 3 3 

Bnr tnpes t i 

flarisnyaliirály 
ajánlja dús 

raktárát 
nöi, féifiésgyer-  • 
mekharisnyákba 

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

Budapesti harisnyaKirály 
fó'raKtár  V., Fürdő-u. 1/a. 

Á R J E G ¥ 7 i K K 
minden hangszerről kivá-
v ánatra ingyen és bér-
^ mentve küldetik. # # 

Első kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

legjobban! 
Első magyar v i l la -
inos erőre berende -
zett l iangszergyár 

S f o w a s s e r £ J . 
királyi udvart hangspergváros, hadsereg-szállító, 
a Rákóczi-tárogató és a hangfokozó  gerenda feltalálója 

M D A P E I T , I I . , L á n c z h i d - u . 5 . 
A jáoljojsaját gyárában készült általánosan elismert 

különleges (npeczialitás) fa-,  réz-, fúró  és vonós 
hangszereit,'cziinbalmokat stb. 

Legnagyobb raktár és gyár. 
jíegedüH LVewL'r"61 , , l j e b W l e g , o b b 

Kangfokozó  gerenda 
sokkal jobb, erüsebb és lágyabb 

íárogato 

mely által bármely 
hegedű vagy gordonka 

jobb, erősebb éa  lágyabb hangot nyer (biztos 
biker); hegedűbe ja-itással 4 frt. 
4 / apmAHÍVSV legjobb, erős, elpusztíthatatlan 
JVOl HIUUII\aH hangokkal, 2.50, 3, 4 ,6 forinttól 
teljebb. Különleges aczelhangu hangrersenyharmoni-
kák, saját minták. 

rómaiéból ujezüst bil-
lent) üvel és iskolával 
30— forinttól  feljebb 

világhírű legjobb gyárt-
mány, es forinttól  feljebb jtarmnniumoK, 

7eneUafnU  teljes felszerelése  előnyös 
{.UUtyCUUty feltetelek  mellett, jutányos ár-
ban, elismert jó minőség, a hadsereg és a legtöbb 
katonai zenekaroknak szállítója vagyok. 

TdlMtf&CAk  a z fi,iszeB  hangszereken, különle-
J u V I I i l J V i ) ges szakszerű pontossággal, ju-
tányos árban es> közöltetnek. 

A jYiiiMe-Nle CttrysantbemttmoK 
feltűnést  HeltetieK! 

jViühlc árpád, Temesvár. 

Kezesség minden egyes 
hangszernél 

Kivitel i í iRgjban é s 
k i c s i n y b e n I 

Szölőlugast 
iiltessiinH minden ház mellé (s  K«rtjeinKben 

főid-  $s homoHtalajon 
A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly 

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

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

A fajok  ismertetésére vonatkozó, színes féuynyomatu 
katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik meg, aki 
czimét egy levelezőlapon tudatja Borfaju  szólőoltvánvok is 
még nagy mennyiségben kaphatók leszállított árakon. Borok 
családi fogyasztásra  50 1. és feljebb  olcsó árban és .Delaware" 
sima, ültetéshez és ebből borminta. 

Érmellitii első szőlőoltVánytelep jYagy-Kágya, 
Bibarmegye 

Elsőrendű gyártmány! Tömör kivitel! 
líedrezö fizetési  feltételek!  Legmesszebbmenő szavatosság! 

Benzin-lokomobilok. Teljes cséplő szerelvények. 
Benzin-motorok. Szivógáz-motorok. 

ösers és Battsr motor-gyáriraktára 
BUDAPEST, VI., Píxtmaiiiczky-utcza 18. 

Árjegyzék ingyen es bérmentve. Kitűnő míttöségü is legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PORTLANt) CEMENTGYÁR 
Brassóban 5zíl(ClyttdVarhclytt Kapható R í j U í ÍS  CábOt uránál. 


