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Pénzadó és véradó.
— Irta . V a j d a f e r e n c z . —
Székelyudvai hely, július 28.

A magyar nemzetnek a most folyó nemzeti
küzdelemben két erős fegyvere van : a pénzadó
és a véradó. Alkotmányunk bástyáira van mindkettő kiszegezve, igy tehát, szembeállít hatjuk
az absolutizmus törvénytelen fegyvereivel. Egyik,
mint a másik külön-külön is halálos sebet ejthet annak durva pánczéljain ; együtt azonban,
föltétlenül le kell dönteniök a folyton rémit")
szörny-kolosszust. Mert az tény, csak az elfogult, rövidlátó, bécsi zsoldosok nem látják, hogy
a magyar nemzetre jun. 21. óta ránehezedett az
absolutismus. Budapest székesfővárosnak, Pestmegyének, Szolnok-Dobokának és a többi hazafias vám egyék alkotmányvédő-határozatainak a
megsemmisítése : törvényellenes kormányzat, nyilt
absolutismus.
Mi tehát, e két fegyvert alkotmányunk
védelmére emeljük fel. Mert a harcz többé nem
a házszabály sérelem kiköszörüléséért foly : hanem alkotmányunk teljes helyreállításáért. Czélunk nem csupán annak a 60 - 80 magyar
vezényszónak a behozatala: hanem a magyar
nyelvben, a magyar állam önállóságának elismertetése. Katonáink kezében nem csupán magyar
zászlót akarunk látni: hanem e zászló alatt,
megakarjuk teremteni a magyar nemzeti hadserget.
Az állami élet fennállásának, berendezkedésének biztositékj, kétségkívül, az adó és a katonaság. E két tényező nélkül egy állam sem
felelhet meg hivatásainak. Ereje nagysága kifelé;
intézményei, alkotásai befelé: egyaránt megkövetelik az adózást és a katonáskodást. Ha egyik,

Sirfeliratok a Székelyföldön.
Harmath Lujza.
Székely néprajzi gyűjteményemnek egyik legérdekesebb része a sírfeliratok. Ezek épen mint a kapufeliratok, egészen jellemzik a székelynép felfogását
és egyéniségét. Őseitől átöröklött eredetiség, a népköltészet hamisítatlan kincsesbányája, de főkép az az
eredeti humor csillámlik fel bennük, mely annyira
jellemzi a székely népéletet.
A székelyben sok a költői véna. Ha örül, ha
busul, dalban, versben szereti kifejezni szive érzelmeit. S ha néha itt-ott döczögősök is a rimek, de
van bennük sok érzés, igazság és hangulat, melyeknél fogva lelkünk rokonszenvét biztosítják a maguk
részére.
Mint néprajzi gyűjtőnek gyakran van alkalmam
érintkezni a székely nép versmondóival — ahogy a
nép nevezi őket — és mindig örömömre szolgál konstatálni, hogy mennyi poétikus hajlam van e népben.
Ugyszólva minden falunak meg vau a maga házi poétája, aki kapu- és sírfeliratokat, lakodalmi és egyéb
felköszöntőket gyárt a saját emberségéből. Amellett
szorgalmas munkás, kapa-kasza nem hull ki a kezéből s a téli favágást sem végezteti mással.
Mikor megkérdeztem tőlük, hogy hogyan csinálják ezt a sok szép veiset, a székely megrázta a vállát s mintha a legegyszerűbb dologról lenne szó,
egykedvűen felelte:
— Hát csak ugy, instálom, az eszünkből, nem
kell azt találni, magától jön, csak ugy né.
Hát adja a jó Isten édes székely népem, hogy
Közli
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Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora
50 fillér. Megjelen hetenként egyszer, 6—8 oldalon vasárnap
A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnj o i da

vagy másik megvalósításában akadály merül fel: szellemével ellentétbe helyezkedett, midőn megazt első sorban az állam háztartása érzi meg. semmisítette ama törvényhatósági határozatokat,
Katonáskodás és adózás : az állam vérkeringése, melyek az önként befizetett adóknak az állammely nélkül megbénul az egész szervezet.
kincstárba való átszolgáltatását tiltják meg. A
Az adózásnak és a katonáskodásnak ez a törvényhozás ugyanis nem intézkedett arról, hogy
nagy fontossága lépten-nyomon kidomborodik a az önként befizetett adókkal és önként jelentkező
magyar törvényhozásban is. Véren szerzett al- ujonczokkal mi legyen. Az akkori törvényhozók
kotmányunk egyik sarka'atos tétele az, hogy előtt egészen világos volt a helyzet. Nem szaugy az adózást, mint a katonáskodást, a nemzet bad sem önként adót fizetni, sem önként katoképviseletének: az országgyűlésnek törvényes nának állani, mert tiltja az ország alkotmányos
határozatától tette függővé. Önkényesen kivetetttörvénye. És lám, a Fejérváry kormány egyeadókat, erőszakkal toborzott katonaságot nem lőre, éppen ezen a ponton akarja kijátszani a
ismer a magyar alkotmány. Sőt több törvényünk törvényhozást.
egyenesen eltiltja az országgyűlés által meg nem
Es a terve részben sikerülni is fog. Mert,
szavazott adóknak a beszedését, és a meg nem hová csak a jó Istennek áldott napja lesüt :
ajánlott ujonczoknak az előállítását.
ott nem csak erős tölgyek nőnek, hanem mérHa tehát az országgyűlés, alkotmányunk ges szerecsikák is, nemcsak sasok é3 oroszlánok
értelmében, magának tartotta fenn az adómeg- tenyésznek, hanem gyáva nyulak és félénk birajánlást és a katonaállitást : ebből az is követ- kák is. A szabadság áldott napja süt alá e haza
kezik, hogy az egyes polgárok önkéntes elhatá- földjére is. S mégis, a nemzeti küzdelem bátor
rozásának útját vágta. A mi nem szabad az apostolai mellett, ott vannak a „mérges illusiokés ezek szolegésznek : az nincs megengedve az egyeseknek tól megrészegedett" állámférfiak
se. Vagyis, országgyűlési határozat nélkül, sem gálatában álló újságok, melyek csak amugy
adót fizetni, sem katonai szolgálatba állani : nem ontják a munkás polgárok szivét-lelkét megmérszabad. A ki »ez ellent vét: az bünt követ el. gező tévtanokat; és ott vannak a gyáva nyulak,
De, mert a hazával szein&e követte el a bünt: a türelmes birkák, a kik félelemből engedik
hazaárulást követett el. Ha valamely hatóság, magukat nyíratni és önként adót fizetnek, önmondjuk éppen, a jelenlegi alkotmány ellenes ként katonai szolgálatra jelentkeznek.
kormány szedne adót: az már rablást követne
Ezeknek szolgálata jóllehet csak arra való,
el. A katonaság, pedig, melyet hasonló módon hogy az absolutismust élni hagyja : de a nemzetállítana elé : bérencz-had lenne, mely csupán a nek mégis meg kell őket bélyegeznie. A bélyeg
zsarnokságot védené, és nem a hazát, nem a ott van az 1504. évi I. törvényczikkben, mely
szabadságot.
igy szól: „Ha pedig valamely vármegye valami
Az absolutizmus még nem lépett arra a adót vagy bármi segélyt önszántából s nem az
térre, hogy önkényesen adóztasson és kényszer- egész ország megegyezésével és akaratából, tudrel állítson katonát:. de már alaptörvényeink nillik az országlakósok közönséges gyűlésein kijöjjön is az magától, ami lelkedben virágzik, mert
ugy is csak ez a tied. Elhagyatva küzdesz a szegényes napi kenyérért, legalább legyen vigasztalásod a
muaka mellett az istenadta édes költészet, mely
rosszban, bajban, keservedben enyhítésül szolgál
mindenha.
Itt közlök néhány sírfeliratot, melyekben én
annyi költöi szépat, annyi eredeti felfogást és a népéletre vonatkozó tanulságos jellemzést fedeztem fel,
hogy nem tartottam haszontalan munkának feljegyezni.
I.
„E sirhalom szentséges ölébe
Fazakas Józstf teste van betéve.
50 évekig a világot élte,
Ekkor beköltözött a földnek méhebe."
II.
Ikrek sírkövén.
„Kelten jöttünk e világra,
Ketten mentünk föld porába.
Ketten várjuk menyben a just,
Mit ad neküuk Jézus Krisztus."
III.
„Elhervadt a virág, a legszebb korában,
Nincs Moldován Mari az élők sorábau.
Elhervadt az életem virága,
Hagyta jó szülfim nagy szomorúságba.
Oak 21 évet éltein e világba,
És ekkor költöztem sötét föld porába I
IV.
Egy gyilkosság áldozata
(Törtéat 1903-ban, cov. 6-án Nyárád Gálfalván.)
Kádár János nyisd kapudat,

Halva hozzák szép fiadat.
Nagy szomorú gyászos eset,
Mely pénteken estve esett.
Kádár Albert piros vére
Ártatlan folyt ki a földre.
Még madárnak sem vétettem.
Bustya János jó barátom,
Ki mellett történt halálom,
Ki habár mellettem állott,
Az mégis csak heába vót.
Ó meg nem oltalmazhatott,
Mert a gyilkos nem mutatott
Semmi sértő indulatot.
Mégis életemtől megfosztott,
Szüleimnek gyászt okozott.
V.
Egy öngyilkos sirkövén.
Ezen sírban nyugszik teltem,
Jakab István volt a nevem.
21 évig éltem,
Magamat mégse kíméltem.
Fegyverrel magamat gyilkoltam,
Szüleimet gyászba hoztam.
VI.
A falu ezermestere sirkövén.
„Itt nyugszol Molnár Pál,
Ki az Úrtól megáldattál.
Készítetted az ekéket,
Kenyérszerző eszközöket.
Betakarító szekereket.
A muzsikát megszerezted,
Fiatalságot tánezra rendezted,
S igy is az Urat dicsérted."

vül s igy az ország régi szabadsága ellenére
ajánlana vagy szolgáltatna bármi módon és
akármely keresett szin alatt a kir. Felségnek,
akkor az ily vármegye nemeseinek a közönségét
egyetemben legott a hitszegés, vagyis hamis eskü
büntetésében és 'becsületének s emberségének
elvesztésében marasztalnak és elitélnek s az ország többi nemescinek a testületéből kizártnak
és kirekesztettnek kell tekinteni
Nyomjuk rájuk a megvetés, a kiközösítés
bélyeget.
Adófizetés és katonáskodás egy ország polgárságának a legszentebb kötelessége. Magyarország polgársága sem egyik, sem másik kötelesség alól nem vonta ki magát soha. Most sem
akarja kivonni. De, azt méltán elvárja, hogy
fáradságos munkájának a gyümölcse nemzeti
czélokra fordittassék és ne vándoroljon külföldre ;
és jogosan megkövete'heti, hogy fiainak vére —
ha kell — a haza szabadságáért hulljon porba
és ne idegen nagy hatalmi hobortért.
Nemzeti önállóságunk és függetlenségünk
két hatalmas fegyvere : az adó- és katonaság a
munkás pogárok kezében van letéve. Forgassuk
okosan és bölcsen ezt a két fegyvert. Könynyitsük meg a vármpgyék és önérzetes, hazafias
hivatalnokok dolgát. Mig ez a törvényen kívüli állapot tart: senki se fizessen adót se
katonai szolgálatra ne jelentkezzék. Tegyük
most félre filléreinket, és ezáltal éheztessük ki
az absolutismust Ne adjunk katonát, s ezáltal
vegyük ki a fegyvert kezéből Hazáért, szabadságért mindent; ezek elb n semmit. Ez legyen
jelszavunk.

Az alkotmány és a törvényhatóságok.
Székelyudvarhely, jul. 21.

A történelmi intézményekben nagy államföntartó eró rejlik Ha nem volna a magyarnak történelmileg fejlődött alkotmánya, elpusztult volna a
magyar mint államalkotó nemzet s ma csak egy kis

VI.
„Faragtam sirkövet,
Másoknak eleget.
Készítek most egyet
Magamnak, mig lehet."
VII.
„Voltam életemben gyakran boldogtalan,
Bolyongtam eleget itt-ott is hontalan,*
Végül jött az óra s pihenésre hitt,
Erről szól e szent kereszt itt.
Kerekes András
Vándor csimpolyás
Várja a feltámadást."
VIII.
Egy házaspár sírkövén.
„Itt Jánosi András nyugszik ezen sírba,
Kit Bakó Klárája kisért ide sirva,
Védjed óh szent kereszt porhadt teteimet,
Mignem hiv neje is egyesül vele itt.
Kiszabott éltének eljött im határa,
Férje mellé szállott ide Bakó Klára,
Most mindkettőt védjed óh szent kereszt,
Hisszük, hogy mindkettőt Jézus menybe ereszt."
IX.
„Légy nyugalomba csendes szelíd lélek,
Míglen sétét sirba teutánnad térek.
Simon János vótam, de iramán meghótam,
Isten és emberrel békességben vótam.
Édes nőmmel éltem 37 éveket,
De Szokmári Anna, itt h agyit k tégedet.
Beszédim bezárom,
Istennek ajánlom."
X.
„Én Nagy Rozália Barta Pálné vótam,
Ezernyolczszáz hatba jaj hogy mégis hótam.
Nagy Ferencz s Almási Mária szülőim,
Voltak hit s erkölcsben kedves nevelőim.

A megye nem is vo't oly erős, hogy a középponti kormányhatalom rajta ne győzedelmeskedhetett
volna és hogy a szenvedéseket a nemzetről a megye elhárithatta volna. Hiszen a katonasággal rendelkező királyi biztosak elvégre is behajtották a törvénytelen adót és kiállították a meg nem ajánlott
ujonezokat. De azok a súrlódások, a melyek egyes
megyék és a kormány közt felmerültek, állandóan
ébren tartották az alkotmány és a közügyek iránti
érdeklődést, izgatták a közvéleményt s ez által a
nemzeti társadalom ellenálló erejét annyira fokozták,
hogy a hatalmi erőszak még is előbb-utóbb megtört
s az a fojedelem, a ki még a saját fizikai konstituczióját sem akarta elismerni, kénytelen volt bevallani,
hogy a történtek fájtak atyai szivének.
Azt is el kell ismerni, hogy a szabad sajtó, a
birói függetlenség és a miniszteri felelősség oly hatalmas biztosítékai ma az alkotmánynak, hogy rendes viszonyok között fölösleges a vármegyék szerepe
az alkotmány védelmében. Mert hiszen a szabad
sajtó nagyobb mértékben képes a közvéleményt ébren
tartani, mint a megye ; a birói függetlenség több
biztositékot nyújt az igazság érvényesülésére, mint
Az 1848. évi VI. törvényezikk méltán nevezi nyújtottak a sógorság és komaság révén kialakult
a megyei szervezetet Magyarhon alkotmányossága magyar bíróságok és a miniszteri felelősség révén
védőbástyájának, mert ha nincs megyei szervezet, maa nemzet az országgyűlésen közvetetlen befolyást
nyer a kormányzatra és irányítására, ho'ott a megye
már magyar nemzet és magyar állam sincsen.
A megye nem csupán helyi hatóság és a helyi erre teljesen képtelen volt és csak negatív irányban
érdekek képviselete, hanem a területileg széttagolt hatott a kormányra. De nem szabad feledni, hogy
egész nemzetnek hatalmas politikai szervezete is mindez csak rendes viszonyok közt van igy. Nem
volt, mert általa és követei által nyilatkozott meg a szabad feledni, hogy rendkívüli viszonyok is követnemzeti akarat az országgyűlésen, benne érvényesült kezhetnek el, a mikor éppen az a felelős kormány
a nemzet fegyveres ereje a honvédelem terén, csak ejti aódját annak, hogy az országgyűlés felelősségre
az ő közreműködésével valósulhatott meg a királyi ne vonhassa. S akkor sem a szabadsajtó, a melyet
végrehajtó hatalom akarata és a vármegye szolgál- erőszakkal el lehet némítani, sem az igazság pártattatta az igazságot, tehát az állam összes életjelen- lan érvényesülése nem mentheti meg az alkotmányt,
ségei a megyében és a megye által nyilvánultak meg. hanem csak az az intézmény, a mely nélkül a kormányhatalom sem érvényesülhet, tudniillik a hatósáA megyei szervezetnek sok hibájá volt s nem gok és végrehajtó közegek önkormányzati szervezete.
is minden megye játszott oly szerepet, hogy a megyei
A darabant kormány törvényen kivüli állapotrendszer barátai büszkén hivatkozhatnának rá. Voltak megyék, a melyek szolgai módon meghunyász- ban napoltatta el az országgyűlést, törvényen kivüli
kodtak a hatalom előtt, voltak a melyeknek köz- állapotban, nem a többségre jtámaszkodva, hanem a
igazgatási állapota és igazságszolgáltatási állapotai képviselőház határozott tilalma ellenére szándékozik
valóságos botránykövek voltak s ezeket csak az ta- rendelkezni az állami jövedelmekkel és kiadásokkal,
gadhatja, a ki járatlan
orszsíg történelmében. De a mit pedig alkotmányunk szerint még a parlamenaz eredmények beszélnek. Az a néhány vármegye, táris kormány is csak a költségvetési törvényben,
mely szembeszált a jog és törvénytipró hatalommal, vagy az indemnitásban adott meghatalmazás alapján
többet tett az alkotmány és a nemzeti lét megmen- tehet meg, sőt még a képviselőház határozatának a
tésére, mint a mennyit rontottak azok a megyék, a törvényességét is kétségbe meri vonni. Az alkotmány
ellen intézett ily nyilt támadásoknak már a lehetőmelyeknek, közállapotai nyomorúságosak voltak.

töredéke volna az ausztriii birodalom néptörzseinek.
A magyar nemesség sajátos nemzeti karaktere és
törvényhatósági szervezete azonban módját adta annak, hogy a mikor az állam középponti hatalma idegen befolyás alá került, a magyar nemzeti törekvések a vármegyékben húzódjanak meg s itt fejtsék
ki azt az erőt, mely föntartja a nemzeti társadalmat és megóvja a közszabadságot azok részére, kik
hivatva voltak arra, hogy később a haza összes
lakosainak közkincsévé és a magyar nemzeti állam
újraalkotásának hatalmas eszközévé tegyék.
Nemzeti létünk fönmaradása és a magyar nem
zeti állam újraalkotása körül a vármegyéknek elévülhetetlen őrök érdemeik vannak. Az egyéni önzés
korábau a megyékben élő önkormányzat tartotta
föna a magyar társadalombau a közigyek iránt való
érdeklődést, a partikularisztikus széttagoltság korábau részvételük az országgyűlésen irányította a közfigyelmet az országos érdekű ügyekre s a vármegyék
SZÍVÓS ellenállása törte meg mindenkör az abszolutisztikus irányú törekvéseket, a fegyveres erőszakot,
a politikai szabadság és a nemzeti lét ellen irányuló
merényleteket.

Tizenhat esztendőt élvén, nem élheték,
Csak 9 hónapig férjemmel leheték.
Eljövél levágál, mely kegyetlen valál,
Éltem virágában oh kegyetlen halál.
Kedves apám, anyám s férjem siralomra,
Juttatád tetemim ezen sírhalomra.
Ember, aki még élsz, tanulj meg is halni,
Nincs itt vigasztalás, végpont: meg kell válni."
XI.
„Utas! Vándor ! ki békét keressz.
Jer pihenni, hiv a szent kereszt
Hallgass ! szivem már nem dobog,
5 éltem fákjája nem lobog.
22 évnek tündér álma,
6 havi csalódás foszlánya
Van felírva síri fámra.
Utas! Vándor! jöjj ki gyakran,
Ide, hol e siri hant van."
XII.
„Aki mellettem jársz, olvasd írásomat,
Mely szomorún hagyám el az én társamat,
Árvaságra pedig két kis magzatomat,
Dénes Gergelyné, Török Barbára volt a nevem,
Csupán 30 éveket élhettem."
XIII.
„Könnyet, könnyet e hideg sírkőre,
Mit a fájdalom terem.
Szólj te kő, az ő nevének őre,
Kit takar e gyászos sirverem."
A forradalomban elhalt szabad székelyek sírkövein is rendkívül érdekes dolgokat találunk. Néhányat itt mutatok be:
I.
„Három színű zászló alatt
Élte át a forradalmat
Farkas Péter nagy vitézen,

S hetven évvel égbe mégyen.
Itten hagyva 6 gyermeket
És unokát harminczegyet,
Százharminczhat holdnyi földet
S érte búsongó özvegyet."
II.
„Emeltük e követ Nyiri Kiss Jánosnak,
Forradalombéli obsitos buzzárnak.
Im beteljesedett az írásnak szava,
Született és azért megkölle halnia,
Béke poraidra jó apa és testvér,
Imádkozzál értünk égben az Istennél!"
III.
„Rideg márvány szobor,
Födözd el kincsemet.
S örök híven ápold
Jó Csíki Ferenczet.
Harmincz éveket élt,
E világ színhelyén,
Hatot azokból csak
Szerelmünk édenén.
Ezernyolczszáz negyvenKilenez nyárhó végén,
Tört meg ifjú élte,
Forradalom hevén."
Csángó vértanuk sírkövén.
IV.
„Oh ne sirasd a dicsőt,
A hazáért vérrel adózott,
Sirhalmán a virág,
Lásd koszorúba gyüle
S a kegyelet feltűzi fejére.
Hogy intse az élőt:
Élnünk szép a honért,
Szebb meghalni azért."
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sége ia megokolttá teszi, hogy a törvényhatósági ön
hivatás terheli őket az alkotmány megvédése terén. folyton hangosabbak lesznek, hanem okosodkormányzat, a melynek ereje a történelmi múltban Pestmegye nyomán egyik a másik után s igy Udvar- nak is.
gyökerezik s több izben kipróbáltatott, ne gyöngit- helyvármegye a jövő hó első napjaiban ad kifejezést
A nemzeti erők tömörülésével és ennek
tessék, hanem erősíttessék.
annak, hogy átérzi súlyos hivatásának nagyszerűséMaga Apponyi Albert, az államosítás egykor gét s hogyha arra kerülne a sor, tudui fogja köteles- folytán sulyosodásával együtt jár a nagyobb
nagy propagálója, beismeri szolnoki beszédében, hogy ségét a haza és az alkotmány iránt s ha a haza munkabírás, a magyar nemzetben pedig nem
tévedett és megtért, mert belátja, hogy még igen polgárai a törvényhatóságokat maguktartásával tá- hiányzik az energia, hogy nemzeti feladatait és
törekvéseit, amennyit csak ereje megbir, mind
messze az idő, a mikor a törvényhatósági önkormány
mogatni fogják, akkor nincs földi hatalom, mely
megoldja és kiküzdje, valóra váltsa. Már pedig
zat helyére az állami közigazgatást léptethetjük.
meg ne törjön a nemzet akaratán.
minél
tovább tart az ellenállás, a magyar nemA törvényhatóságokat, mint az alkotmányt
De a mai helyzet és az elkövetkezhető esemézet
annál
inkább egybeforr, a minek megfelelőbiztosító intézményt, az 1867. év után következő nyek egyúttal azzal a tanulsággal is szolgálnak a
en
az
országos
nemzeti erők koncentrálódnak és
korban politikusaink teljesen félreértettek s nem fog- jövőre, hogy a magyar törvényhatóságokat meg kell
ennek
eredményekép
hatványozott mértékben
ták föl hivatását és alkotmányos és országos jelentő- erősíteni és u*mutatásul szolgálnak arra is, hogy
erősödnek, a követelések pedig párhuzamosan
ségét. Megholt intézménynek nézték, a melyre Pulszky minő irányban kell újra szervezni.
sokasodnak.
Ferencz szerint a sírkeresztet és sirföliratot is ráAz országgyűlésre és bíráskodásra a törvény*
tették 1848-ban, a mikor az alkotmány védőbástyájá
hatóságnak egykori közvetetten befolyását visszaállíHogy Magyarország a külfölddel, saját benak nevezték el. Ennek a kornak az emberei a tani sem nem lehet, sem nem szükséges, sem nem
megyében kezdtek nem látni egyebet, mint a helyi szabad. De a végrehajtó hatalomban a nemzetnek a lügyeit is tekintve, minő visszás helyzetben
van, az most, mikor a nemzet jogaiért küzd,
érdekeket istápoló érdekszövetséget, mely megbéjitja törvényhatóságok utján való részvételét meg kell erősítűnik
ki leginkább.
a középponti hatalmat, szűk nézőpontokból szemléli teni a főispáni intézmény gyökeres reformjával és a
a nagy nemzeti érdekeket és csak azért tartották törvényhatóságok önmegadóztatási jogának és kötelesA kis Szerbia aggodalom nélkül gyilkolhat
fönn, mert egyrészről hamarjában nem tudták más- segének kiterjesztésével a törvényhatóságot függetlennékirályokat, ez neki tisztán belügye. Angliától
sal pótolni, másrészről meg, mert az anyagilag tönkre
kezdve valamennyi állam uralkodója, kormánya,
kell tenni az állami költségvetéstől, azaz oly adóreforment, vagy meggyöngült történelmi középosztály mot kell behozni, mely az állami adóterhek egy ré- sajtója elitéli a király gyilkosságot, de azután
politikai befolyásának föntartására a vármegyei szer
szét törvényhatósági adóteherré alakítja át s nem hidegvérű megjegyzést löz Ítéletéhez.
vezet alkalmasnak látszott. De szükséges rossznak utalja többé a törvényhatóságot államsegitségre. E
— Nekünk különben az egész dologhoz
tekintették, a melyet nem izmosítani kell, hanem el- nélkül nincs sem igazi önkormányzat, sem a törvény- semmi közünk, ez Szerbiának belügye.
senyveszteni, mert az intézmény ugy sem életképes hatóságokban igazi ellenálló erő.
Mi nem vagyunk ebben a szerencsés hely8 ma már a történelemé az egész. Ha hagyják romzetben, még ha jogainkért küzdünk is. Nekünk
lani, pusztulni, csendesen kimúlik önmagától.
a külföld fenyegető veszedelem. Mindez pedig
csak azért van igy, mert a közös ügyeket a
Újraszervezése ebben az irányban is indult meg
Bécsben székelő közös minisztériumok intézik.
ugy 1870-ben, mint 1886 ban is. A főispáni méltó8zékelyudvarhely, jul. 28.
A
közös belügy, — a közös hadügy — és a
ságnak az adminisztrátori rendszer szellemében törKishitűek mindenkor akadnak, s a nemzet
közös pénzügyminiszterek vannak közvetlen ösztént átalakítása, a főispánságnak elmozdítható s jogainak kivívása elé akadályokat gördítő ellen
egyedül a kormánynyal szemben való felelős politikai fél most is a kishitüekre számit, most is azon szeköttetésben a külfölddel és a diplomácziai
hivatallá történt átváltoztatása megrontotta az van, hogy a bátrakat megriassza, s hamár nem közvetlen érintkezés az állam életének lényegét
egészséges irányú fejlődést, kortestanyává tette a képes a bátorságnak gyávaságra való átváltoz- képező ügyekben ezektől szerzi be informáczióit,
vármegyeházát, a túlságos ellenőrzés és gyámkodás tatására, legalább a szövetkezett ellenzék küz- melyek sajnos, sokszor a magyar kormány álmegölte az önkormányzati szellemet, a virilizmus delmének czélját igyekszik kisebbnek, nagy ál- láspontjának figyelembe vétele nélkül mennek a
intézménye megakasztotta a demokratikus elemek dozatokra méltatlannak feltüntetni. Azt hirdeti nagy és kishatalmak kormányaihoz.
érvényesülését, a közigazgatás pedig nem javult, sőt uton-utfélen, hogy kivált a m a g y a r vezény*
a bürokratizmus lábrakapása annyira nehézkessé szó miatt nem érdemes a válságot tovább nynjIsmét egy főispán, a ki bejelentette a szatette, hogy a nemzeti közvélemény már már meg- tani, még inkább kiélezni a nemzet és király badelvű pártból való kilépését. Ez B é l d i
barátkozott azzal a gondolattal, hogy a megyei köz- között támadt feszültséget. A magyar vezényszó, László, Nagyküküllő főispánja. Érdekes jelenigazgatást egészen sajátítsa ki az állam, igy legalább eme csábitó hangok szerint, ugy is csak csillám, sége ez a szabadelvű párt szétmállásának. A
rend ltsz, hiszen önkormányzat ugy sincs a megyébeD. igy tehát kár e miatt a válságot növelni és szabadelvű párt legerősebb támasztéka : a főisHa egy történelmileg szükséges intézmény hely- odáig menni, hogy az ellenállás végre is forra- páni kar rendült meg hitében a párt iránt, a
telen irányba kezd fejlődni, abból az következik, dalmi színezetet vesz fel és azután pedig csupáu mely harmincz éves uralmában olyan hatalmas
hogy hagyjuk elpusztulni, vagy pedig az, hogy meg- az árviz következik.
szervezetet teremtett magának az országban,
gyógyítsuk bajait és helyes irányba tereljük fejlődését? 1
hogy
alig volt ember, a ki hatása alól kivonAmidőn az ország a téli választások eredNegyven évi tapasztalás áll előttünk. Az adók ményével előidézte saját megújhodásának tava- hatta magát. Az adminisztráczió egész szervezete
behajtásánál és az ujonczok kiállításánál a törvény- szát, egyúttal feleslegessé tette, hogy a magyar rendelkezésére állott a szabadelvű párt hatalmi
hatóságok közreműködésének nélkülözhetetlensége az hadsereg magyar vezénynyelvéoek nemzeti érté- czéljainak s ime, most a főispánok is egymás
egyetlen jog, a mely a törvényhatóságok alkotmány- két fejtegessük. A?zal mindnyájan tisztában va- után ott hagyják. Micsoda bukása ez ennek a
biztosító hivatását ma is föntartotta. Da ma csak a gyunk, hogy a nemzet ezeréves múltjának tar- nagyhatalmú partnak
egy olyan vezér kezévárosi törvényhatóságok szervezete olyan, mely en- tozik azzal, hogy nyelvét megbecsülje.
ben, a kire esküdött a párt s a kire az összenek a jognak hathatós használatára képesít, de a
Véradót fizető fiaink életének könnyebb- zsugorodott gárda még most is esküszik !
megyék a maguk kiadásainak fedezésében az állam
A nemzeti lelkiismeret Ítélőszéke előtt
sége, a hadi sorban való előmenetelének biztosegítségére vannak utalva s a meg nem szavazott
iszonyú
teher az, a mi ezt a szerencsétlen pársítása követeli azt, hogy a magyar vezényszót
adók beszedésénél, illetőleg megtagadásánál alig
tot
sújtja.
Mi mindent kellett ennek a pártnak
a szövetkezett ellenzék követelje, érvényesülését
játszhatnak szerepet, mert csak a behajtást tagadhatfedeznie?
A
házszabályokon elkövetett eröszael ne engedje. Majd csak meggyőződik arról
ják meg, a királyi adóhivatalokat azonban az önként
kot;
a
képviselőháznak
exlexben történt feloszMagyarország királya is, — ha már a történebefizetett adók elfogadásától el nem tilthatják s ha
latását;
a
kisebbségbe
jutott
kormánynak hosszú
em nem emlékezteti rá — hogy magyar veelmarad az állami segítség, saját adminisztrácziójuk
uralmát;
majd
a
Fejérváry-kormány
megalakuzényszóval is lehet győzelemre vezetni seregeket.
is fönnakad.
Königgrétznél különben is megcsappant a lását — a szabadelvüpárt ellenjegyzésével és a
Ma tehát hosszasabb, kitartóbb ellenállásra van
szabadelvüpártból vett miniszterekkel; a bizalnémet kommandó gyakorlati értéke.
szükség, ha veszély fenyegeti az alkotmányt, mint
matlansági szavazattal véghez vitt komédiát a
*
volna akkor, ha a megye nélkül semmi egyenes adó
pártban és a képviselőházban ; a Ház elnapolásem volna beszedhető s ma a megyének öDmagával
Olyan a mi alkotmányos válságunk, mint sát; és mindennek tetejében most Tisza István
is számolni kell, ha a passzív ellenállás terére lép, a lavina A demokratikus szabadság és állami nyilatkozatait, a melyekben elismeri helyesnek
de számolni kell azzal is, hogy a hosszas ellenállás függetlenségnek mélyen gyökerező és magasra és törvényesnek mindazt, a mit a törvénytelen
a többé be nem hajtható adók elveszésében nagy, törő vágya megindította a küzdelmet, melynek kormány tesz és tenni szándékozik.
országos károkat is okoz, a melyek többé meg nem az ellenállás tápot adva, egyszerre csak, mint
Mindez iszonyú sulylyal nehezedik a szatérülnek.
a hegyről lerohanó óriási hógörgeteg jelent meg badelvű pártra, csoda-e, hogy összeroskadt és
A mai helyzetben tehát a nemzet inkább a szemeink előtt. E nagy erőmennyiségnek a tö- csoda-e, hogy végre már a főispánok sem birják ?
városoknak, mint a vármegyéktek erélyes föllépésére mörülete és erodményekben való megjelenése
De nagyobb csoda s valósággal érthetetlen,
van utalva és az egyes polgárok hazafiságára és önbizalommal töltötte el a magyar nemzetet s hogy a párt tagjai nem látják az örvényt, a
hő sies elszántságára, mely az alkotmányt, a magyar bizonyára aggódással és félelemmel az ősi, szö- hová Tisza István végzetes politikája sodorta a
nemzet legfőbb javát elébe teszi a pillanatnyi vetséges ellenséget. Az aggodalom és félelem szabadelvüpártot és sodorta a nemzet nyugalmát.
csak fokoz dliatott a továbbiak folyamán, de És Tisza István még most sem hagyja abban,
kényelemnek és az egyéni érdekeknek.
azért
az ellenállás még most sem szűnt meg. még mindig egyre kavarja az örvényt. Most
De azért nem szabad kétségbe esnünk. Mert
nem szabad számításon kivül hagyni, hogy ma nem Mert hisz az ellenség — természetesen a győ- már törvényesnek hirdeti az alkotmányellenes
a vármegyék, hanem a nagyobb városok a nemzeti zelem reményével áthatva — meghátrálni és kísérletet s helyesnek és jogosnak a megtorlás
értelmiség és a vagyonosság csomópontjai, hogy az erejének eddigi látszólagos nagyságáról lemon- és a zaklatás politikáját a nemzet ellenében.
adók jelentékeny része a városi lakosságtól folyik dani nem akar. Annyira dominál ez a szempont És a szabadelvüpárt tagjai — köztük a nemzeti
a bécsi, különösen a katonai körök felfogásában, párt volt tagjai --- még mindig eltűrik magube, hogy a magyarság ma a városokban van leg
hogy
nem látják be viselkedésük eszélytelen és kon. azt a gyilkos látszatot, hogy mindezt az ő
erőteljesebben képviselve s hogy az ujoaczok törvénypolitikailag
oktalan voltát.
ellenes kiállításának megakadályozására a megyék is
nevükben hirdeti a vezér!
hathatósan közremüködhetcek.
Nem látják be ugyanis azt, hogy miként
Hol la ki főispán, is ki Széli kreatúra,
A magyar törvényhatóságok a hosszú válság a válság eddigi menete és fejlődése mutatja, a állásáról tényleg lemondott, azonban elfelejtett
alatt újra kezdik érezni, hogy még mindig nagy magyar nemzeti követelések nemcsak erősödnek, kilépti abból a pártból, melyet Tisza Istváu

Politikai jegyzetek.

Azért, ha a perfidia szálló igéket raktároz föl Bene—Pálos, Bene—Rádos között az ut igen sokfanatizálása mindenre felhasznált és használ és
és
az
szájról-szájra forogva betolakodik a sza- helyt jelölve nincs, s a megjelölt helyen kupás nagya mely a nemzet megnyilatkozott akaratával
lonokba,
ne lelkesüljünk rajta. Mentől mélyebben ságú kövek vannak. Ez ideig nem lehet tudni, hogy
szemben, az udvari politika sajnálatra méltó csatlósává szegődött. Olyan színben tűni'í fel a vegyüljenek el az anyák a gyermek szobában, épülő a 34-ik ezred Brassó, Pálos, vagy Rádos felöl érkedolog, hogy amikor Hollaki főispán beadta le- gyermekek lelkében és a vadburjánok kinövéseit ők zike, s ezért ajánlatos, hogy a halóság mind két femondását, azt a látszat kedvéért tette, mert nyesegessék a női finomság, az anyai szeretet védel- löli utat hozassa rendbe. Az ezredek közlekedni fogime most, szemben az egész megye közönségé- mével, mint madár szokta a fiait: a szárnyával, ha nak Bene—erkedi uton is, mi mindenhez hasonlít
csak úthoz nem. Ez is rendbe hozandó, de ezen
nek óhajával, a törvényhatósági közgyűlés ösz- héjjá csapkod felettük.
Ne higyjük, hogy az egyszerű emberek témája munkálatok csak ugy végezhetők, ha az egy utbiztos
szehivását hétről-hétre halogatja, s igy Tisza
gróf kétségbeejtő politikáját szolgája. A közgyű- kicsinyes és ezt a dolgot ugy kaptuk ki a levegő- vezetése mellett történik, mert ha a községi bírák
lés összehívását kérő iv még mindig nem nyert ből. A bomolt helyzet ugy ül az emberek lelkén, végzik, még rosszabb lessz mint a milyen jelenben.
elintézést. A törvényhatóságok egymásutáu meg- mint valami novemberi köd a földön. Érezzük, hogy A tüzérségi gyakorlatok iránt megyénken kivül is
nyilatkoznak és megtagadják támogatásukat a valami rajtunk fekszik, hogy nem jól van az ugy, nagy az érdeklődés, s hihető, hogy a közönség a
16-iki főgyakorlaton igen szép számban fog megdarabont kormánytól. Udvarhelymegye azonban mint a hogy van.
jelenni.
hallgat. Hallgat, mert Hollaki főispán még
Elmultak a régi jó idők — mondjuk; tehát
A színészek dolga. Ilirt adtunk már arról, hogy
mindig nem látja elérkezettnek a gyűlés össze- vissza várjuk a multat. És csak rajtunk áll annak
az
erdélyi
első szinkerületet Heves Béla nyerte el,
hivását. Ezt halogatni tovább pedig nem lehet; vissza szerzése. Ha társaság tud alakulni levélbélyeki
elsőrangú
társulatával junius hó folyamán Marosnem, mert itt erkölcsi kötelességgel állunk gek gyűjtésére, ha jogczimet szerez 10—20 ember
szemben.
arra, hogy fenntarthassák a „hazudok asztaltársasá- vásárhely közönségének szerzett műélvezetet. A tár-

ÚJDONSÁGOK.
Szókelyudvarhely, jul. 30.

Egyről-másról.
Nálunk mindenki ur. Még pedig milyen ur!
Pótoljuk a mágnás osztályt és vakon rohanunk az
adósságokba: mert a divat főleg igy nyaranta megköveteli. Ezer meg ezer ember a keresetén felül költ,
a mihez ugyan senkinek semmi köze sincB: mert
mindenkinek magáért fájjon a feje. Igy mondják, igy
következtetnek.
Azt azonban mindenki érzi, hogy a társadalmi
nagyzolás ezen abuzus dolgán változtatnunk kell. Az
összefogó társadalom egyetemes elhatározása fel kell
szólaljon a hóbort ellen és az ajkakon élő régi,
uram bátyámi, magyaros élethez kell visszatérnünk,
mely egyszerűségében- sokkal sajátosabb magyaros
társadalmi életet teremtett annak idején.
S a mig hajdanán a modorosság hiányával
mindenki az őszinteség hangján beszélt, ma a nyigleség olyan kvalifikálatlan szavaival beszél a nők előtt
is: hogy a legszemteltnebb perfidia is szellemességnek minősíttetik. Valóbi nincsenek ma már egyszerű
emberek. Mert az egyszerű emberek: buták. Szamárnak minősitik azt, a ki az anyai nevelés szerénységével, nem tart az áramlattal. A ki csak jövedelméhez képest költ, a ki nem talál abban kellemest,
hogy a divat szertelenségén magának adósságokat
csináljon.
Ma az egész hírlapirodalom kénytelen a kor
beteges Ízlésének hódolni, kokett nők lelki világából
kell meríteni az izgató anyagot, blazirt férfiak viselkedéséből kell elmondani a szenzáczió fordulatait. A
családi szentély békés órái, a magyar vendégszeretet
nagyszerűsége, a népélet tisztasága uj meg uj dolgot
nem ad s a mit iruak is róluk, az a képzelt élet
nagyképüsködése, vagy merész hazugság, mjrt az
életben egészen az ellenkezőjét látjuk.
A család apa békétlen, mert családjának nem
tud eleget keresni, a barátok bizalmatlanok, mert a
mit a száj mond, nem azt érzi a lélek; tenger sok
a törtető, kapaszkodó kis nagyság, kiknél igen sok
esetben a szegénységből előlépett nagyságos asszony
kelt falcs ambicziót; egymásnak parolát adunk, de
igyekszüok neki kellemetlenséget csinálni, persze
mindent csak titokban, mert az egyszerű emberek
se nem hazudnak, se nem csalnak, szeretnek és
becsülnek.
És mégis oly borzasztó dolog, egyszerű embernek lenni! Látjuk nap-nap után, hogy az egyszerű
embereket kerülik, velük nem ülnek egy asztalhoz,
jó lehet tisztább szivet takar a kabátjuk, mint a
panamakalapos kikent-kifent legények kabátja. Pedig nem szalon czipő kvalikálja az urat, hanem a
lélek: mely éppen akkor imponál, ha szerénységünkben, műveltségűnk nem keresi a szertelenségeket,
az üres hányaveti modort, amely taláu talál a
bohózati iparlovagokhoz, a stréberekhez, de nem
igazi urakhoz.
Régen is voltak nagy urak az országban. És
a mig tajtékpipával foglaltak helyet a szalonokban,
és nagy urak pakoltak elemózsiát az utazásokra,
akkor sem szólták meg a magyarok, eleganczia nem
is a külsőségekben nyilvánul: az elegauczia éppen
olyan eredetiség, mint a magyaros vendégszeretet,
nem annyira az utánzás művészete, mint velünk
született tehetség, a mely mihelyt kilép a túates
fogalom barázdájából : már a nyegleség bélyegét
viseli magán, a mely egészséges társadalmi felfogásnak nem felelhet meg, mint ilyet irtani és nem
ápolni kell.

gát", ugyan miért ne tudna akkor egy egész város
kezet fogni, hogy minden nadrágos ember, legyen
pap, hivatalnok, kereskedő és iparos egyetértve
visszaállítják a régi rendet, mikor az úrfi nem mulatót hozonara és nem használták azokat a mosdatlan kifejezéseket, a melyeken a kaszárnyai stilus is
hátborzongva szégyenkezhetik.
Ezeket kellett elmondanunk az egyszerű emberek érdekében, de érezzük, hogy társadalmi bajaink
oly sebére tettük a kezünket, mely seb mihamarább
megüszkösödik, ha orvosló gyógyszerrel nem siet begyógyítására, a régi egészséges magyar kor társadalmával gondolkozó, valódi urak társasága, kiknek
legfőbb és maradandó érdemük az volna, ha a
helyett, hogy azt mondják : „elmultak a régi jó
idők*, elmondhatnánk: jobbau élünk, mint valaha.
És ebben az országban mennyire elkellene már
az, ha az emberek megszűnnének örökösen panaszkodni.

Áthelyezések. Fazakas Gáspár csiksomlyói róm.
kath. főgimn. tanárt saját kérelmére a helyi kath.
főgimnáziumhoz helyezték át.
Bocskay István székelykereszturi áll. tanitóképző-intézeti segédtanár, saját kérelmére és Hrábecz
Nándor temesvár s. tanár kölcsönösen áthelyeztettek.
Harcsászati gyakorlatok Udvarhely me-

sulat titkára e hó első napjaiban a czélból jött át
Székelyudvarhelyre, ha váljon a társulat juUus hó
folyamán itt megélhetne-e ? Akkor volt alkalmunk
őszintén informálni a társulat tevékeny titkárát a
felől, hogy e vállalkozás távolról sem biztat sikerrel, mivel a közönségnek éppen az a része lesz a
nyári hónapokon távol, mely állandó bérlője a színháznak, továbbá diákság és tanári kar egyáltalán
nincsen, vagy alig van a városon, s igy a bérletgyűjtése mellett, napi jegy eladásra is alig lehet
számítani, de meg aztán a társulat bejövetelével sasaját magának csinálni az őszi, novemberi, szezonra
konkurrencziát. Ilyen kilátások mellett a társulat
bejövetelét tényleg lefújta. Most azonban újra arról
veszünk hírt, hogy az egy hónapi, juliusi, vakáczió
után, augusztus hó elején, mégis csak megakar a
társulat e várossal próbálkozni. Amely okokból julius
hó első napjaiban nem tartottuk a társulat bejövetelét alkalmasnak, azok most is fennállnak, sőt
a jó időjárás még fokozottabb mértékben viszszatartaná a közönséget a szinháztól, s ha volna
is némi csekély eredmény, ugy azt az őszi szezon
föltétlen megérezné, tehát a társulat ide jövetelét,
tisztán és kizárólag a direktor anyagi eszközeire
való tekintette!, egyáltalán nem tartjuk szerencsés
ötletnek. A bejövetel talán még nincsen végérvényesen elhatározva, s igy Heves direktor igen helyesen
cselekszik, ha az őszinte jó akaratot méltányolva,
a jövő hó folyamán olyan városban üti fel tanyáját,
mely neki é* igen jól szervezett társulatnak megtudja az anyagi eszközöket adni a megélhetéshez.

gyében. Agusztus hó első felében a benei határon tartandó czéllövészeti és harczászati tüzérségi
lőgyakorlatok előmunkálatainak végzésére Kolozsvárról a 35-ik cs. és kir. tüzérezredből e hó 20-án
Vizsgálóbizottság közigazgatási tanfolyamra.
Benébe érkezett 13 tüzér, kissolymosi Kozma FeA
marosvásárhelyi
közig, tanfolyamra a belügyminiszrencz tüzérfőhadnagy parancsnoksága alatt. Ezen
különítményhez augusztus hó 4-én egy hadnagy ter vizsgáló biztosokul a következőket nevezte ki. Elvezetése alatt még 20 ember fog jönni. Aug. 6-án nökké : Lázár István gr. főispánt; helyettes elnökké :
Derzsbe érkezik a cs. és kir. 35 ik tüzérezred Se- Erősdy Sándor vármegyei főjegyző, tanfolyami igazgagesvár—szederjesi útvonalon Piskur Mihály alezredes, tót ; kérdező bizottsági tagokul: a tanfolyam összes
ezredparancsnok vezetése alatt s ott mirad auguszt. előadóit, valamint a következő kültagokat: Brada
22-ig. Aug. 10-én Benébe érkezik a cs. és kir. 34-ik Sándor dr. ügyvédet, Deák Lajos kir. tan. tanfelütüzérezred Oppitz ezredes, ezredparancsnok vezetése gyelőt, Dósa László kir. főmérnök, építészeti hivatali
alatt s ott marad aug. 22-ig. Aug. 8. és 9-én a 35-ik főnököt, Farkas Albert alispánt. Illyés Kálmán körezrednek a benei, derzsi és peteki határon iskola jegyzőt, Jakab Rudolf kir. ítélőtáblai bírót, L4zár
czéllövészete lesz,. Aug. 10-én a 35-iknek. Augusztus Mi t lós gróf kir. alügyészt és végül Páll István ev.
11-én a 34-iknek. Agusztus 12-én a 35-iknek. Aguszt. református főiskolai tanárt.
14 én a 34-ik ezrednek leez harczászati lövészete.
Annabál Homoród-fürdön. A minden évben
Aug. 16-án a 34-ik éi 35-ik ezredekből Összeállított szokásos Anna-bált ez évben f. hó 22-én tartották
hadiállományu ezred harczászati lövészeti, két nagy meg Homoród-fürdőn. A bál régi jó hírnevéhez mélfeladattal. Az egyik feladatot vezeti Piskur alezredes, tóan kitűnően sikerült. Előkelő szép közönség gyűlt
a másodikat Oppitz ezredes, mind két feladatnál 32 egybe és volt táncz bőven kivilágos kivirradtik. Jenehéz ágyú vonul fel 4 ütegben, tűzvonalban. Ezen len voltak: Özv. Koharitsné, Ferenczi Ráki, JeDey
napra a 35-ik ezred Derzsből Benébe fog á'jOnni. Kálmánné, Márton Jánosné, Dr. Kovácsy Albertrié,
A felvonulás Benébői reggeli 7 órakor lessz a köz- Léstyán Margit, László Domokosné, László Mariska,
ségmelletti nagy hegyre. Ezen napon a gyakorlatot Dr. Ferencz — Mihály Zsigmondné, Bertl kapitányné,
vezeti Spurni ezredes, dandárparancsnok Nagyszeben- Koródy Ella, Henter Elvira, Pálfy Ilona, Szabó Gáből. Az enaponi harczászati lőgyakorlaton részt vesz borné, Dr. Bodolla Gáborné, Dr. Fekete Gáborné,
Gaudernak az ujjonnan kinevezett táborszernagy, Móricz Ida, Ferenczy Ferenczné, Bölöni Domokos
hadtestparancsnok, kinek alkalma lesz meggyőződést Béláné, B. Domokos Margit és Iluska, Ferenczy
szerezni az erdélyi tüzérezredek általános harczászati Margit és Irén, Szabó Nándorné, Becsek Aladárné,
kiképzéséről. Az aug. 13-án Benében tartandó harczá- Özv. Ugrón Lázárné, Br. Orbáa Aranka és Ella,
szati gyakorlatra, a hadvezetőség ez uton hivja meg Kiss Alexandrin, Kiss Margit, Kiss Bálintné, Dr.
az érdeklődő közönséget. A gyakorlat lefolyásáról Demeter Lőrinczné, őzv. Kassay Sámuelné, Szabó
magyarázattal egy főhadnagy fog szolgálni a közön- Istvánné, Véber Liviké, Dr. Kovács Giborné, Özv.
ségnek. Agusztus hó 7 tői 23-ig a gyakorlat szín- Kovács Móriczné, Özv. Thoroczkayné, Dr. Bagdyoé,
helye, az az a benei, derzsi és peteki határ naponta Szabó Juczika, Szabó Albertné stb. — A négyest 40 pár
reggeli 6 órától déli 12 óráig el lesz zárva, s igy a tánczolta. Felülfizettek : Illyés Miklós 3.40 kor. Kosch
közlekedés szünetelni fog, miért is ajánlatos az ér- Traugott 10 kor., Dr. Ákontz Antal 3 kor. 40 fii.,
deklídő közönségnek, hogy augusztus hó 15 én délu- Richter Pál 40 fii., Ferenczy Kálmán 40 fii., Jeney
tán érkezzék meg Benébe. Gaudernák hadtestparancs- Kálmán 2 kor., Türk 3 kor., Fekete Gábor 6 kor.
nok aug. 15-én délután 6 óra 26 perczi vonattal 80 fii., Vachlinger hadnagy 80 fii., Péchy Jenő 40
érkezik, 16-án délután kocsival a gyorsvonathoz fii., Br. Bors 40 fii. E felülfizetéseket ez uton köszöHéjjasfalvára megy. Nagy baj, hogy a gyakorjat nettel nyugtázza a rendezőség. — A bál összes jöszínhelyére vezető ut rossz. Továbbá rossz az ut vedelme 132 korona 80 fillér volt. Ezen összegből
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levonva 22 korona kiadást, fennmarad tiszta jövedelem gyanánt a szépészeti alap javára 100 kor. 80
fillér.
Az állami kő- ós agyagipari szakiskola 1904—
905. tanévről szóló 10-ik évi értesítője Hargita Nándor igazgató szerkesztésében most jelent meg. Az
intézetbe 51 tanulót irtak be, mig a tanévet 47
tanuló fejezte be. A szellemi vezetést 1 igazgatótanár és 5 rendes tanár, három hitoktató és egy
orvos gyakorolta, mig a mühelyi gyakorlatban az
ifjúságot 4 rendee művezető oktatta. Az intézet által felkarolt iparágakban a sűrűn érkezett megkeresésének az igazgatóság és a tantestület mindig iparkodott a legmesszebbmenőén eleget tenni. A tantestület a maga részéről igyekezett az iparosokkal közvetlenül érintkezni, tervekkel, szakbeli útmutatással
szolgálni. A tanári és művezetői kar hivatásának
megfelelően működött s társadalmilag is igyekezett
érvényesülni. Megrendelésekkel e tanévben az iskola
el volt halmozva, melyek nagyobbrészt a kőipari
azokon számos sírkőből — eredeti tervek után —
s egyéb szakbeli munkákból állott, az agyagipari
szakon pedig nagyobbrészt csempekályhák, disz- és
használati edénjek, gipszformák és egyéb megrendelések tétettek. Ezenkívül az intézet számos hazai
kályhásmestert látott el uj mintákkal és haszná'ati
formákkal. Az elemi iskolákból 81, a középiskolákból 77 tauuló vett részt a mintázási tanfolyamon.
Az önképzőkör Spaller József tanár vezetése mellett
szép munkásságot fejtett ki. Az intézet felügyelőbizottsága a következőkből állott: elnök: Hollaki
Arthur, Udvarhelyvármegye főispánja; alelnök: Sándor Mózes, kir. tanácsos nyug. tanf.; előadó: Hargita Nándor igazgató; jegyző : Pillich Lajos, tanár;
tagok: Diemár Károly kir. ügyész, Solymossy Endre
ev. ref. koll. tanár, Jung-Cseke Lajos apátplébános,
Bartók István lakatos-mester, keresk. miniszter
által kinevezve. Dr. Kassay Albert városi tiszti orvos, Demeter Dénes városi tanácsos, Székefyudvarhely r. t. város kiküldöttei, Gróf Lázár Ádám vármegyei főjegyző évközbeni elhalálozása folytán :
Becsek Aladár lapszerkesztő, Udvarhelyvármegye
részéről, Gyertyánffy Gábor vaskereskedő, Persián
János kereskedő, marosvásárhelyi kereskedelmi és
iparkamara kiküldöttei. A jövő tanévre a beiratkozások szept. 1—3-ig eszL költetnek. Rendes tanulókul az I. évfolyamra felvétetnek azok, a kik a) a
12. életévüket betöltötték és ehhez képest kifej'ett,
egészséges, munkára való testalkattal birnak, b) akik
legalább 2 középiskolai, vagy pedig elemi népiskolai
VI. osztályt, vagy pedig az iparos tanoncziskolát 'ó
éven át jó sikerrel végezték.

A székelyudvarhelyi Csizmadia-lpartársulat temetkezési alapja javára ma, vasárnap a .Gergelyféle sósfürdőben nyári táLCzmulatságot rendez. Beléptidij személyenkint 1 kor., családjegy (3 személyre)
2 kor. Kezdete délután 5 órakor.
Nyilvános számadás. A következő sorok közlésére kérettünk föl: Szentmihályon az 1848 ban
legyilkolt négy ifjú mártir siremlékének alapja javára folyó hó 23-án Kobátdemeterfalváu rendezett
tánczmulatság a nemes czélhoz méltóan végződött.
Oly nagy közönség jelent meg e mulatságon, hogy a
„Szövetkezet" épületének falai be sem fogadhatták
s igy méltán remélhető, hogy az ötvenhét éven ke
resztül jeltelen sir nemsokára emlékkel fog megjelöltetni. A mulatság összes bevétele 316 kor., öszszes kiadás 123 66 kor., tiszta jövedelem 192 34 kor.
Felülfizettek: Dr. Damokos Andor 20 k., Dr. Jakabházi Zsigmond 10 k., Dr. Konrádi Dániel (Kolozsvár) 9 k., Gálffy Kálmán 9 k., Deák Miklós 8 k.,
Robonyi Adolf 5 k., Barabás István 4 k., Varga
Sándor 4 k., Varga András (Bita) 4 k, Pap Mózes
(Torda) 4 k, Szabó István (Berettyó-Újfalu) Miklós György, König Frigyes, Pap Mózes Bálint Dániel
3—3 k, Gyaimathy Dénes, Menyhárt András, Pap
Samu, Benczídi Ferencz, Pap Sándorné, Pap Dénes,
Rosmann Jakab, Branstadter Sándor, Morvái Lajos
2—2 k, Bacaek Aladár 2 k, Dorner Béla 6 k, Kovács István 1 k, Persián János 2 k, Sterba Oion,
Török Ferencz, Beteg Pál, Szász András, Pálffy Dénes, Kovács Miklósné, Pap Gergely, Fazakas Dénes,
Katona Ferencz, Oiváth Gábor, Miklós Jenő, Kovács
Mózes, Miklós Ernnő, Nagy József, Györfi Iloüka,
Miklós Károly, Marossy Mózes, Jakabos György
1—1 k, Ferenczi István 2 k, Smáler János 40 fii.,
Gyertyánffy Gábor és barátja 5 k, Szász Ferencz,
Sándor Géza, Sylveszter Lajos, Szederjessy József
2 0 - 2 0 fill., Marosi Mátyás 30 fill.. Máthé Albert 40
fi'l., József Jánosné 10 fill. A kegyeletes és hazafias
eszmét ily buzgón pártoló közönség fogadja ezúttal
is a nemes czélért fáradozó nemes rendezőség hálás
köszönetét, egyúttal bocsánatot kér, hogy a közönség nagyobb kényelméről nem gondoskodhatott, de
ily buzgó, meglepő pártolásra nem mert számitani.
Köszönetét fejezi ki egyúttal a rendezőség a védnököknek is, akik anyagi támogatásukkal és nevüknek
erkölcsi súlyával lehetővé tették az eszme rögtöni
diadalát. (D—s.)

Udvarhelyi Hiradó.
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A Székelyegyleti Takarékpénztár csődje. A jelölni fogja, a választás napján csak hármat jelöltakarékpénztár bukása folytán megindult bünperben
a marosvásárhelyi kir. itélő tábla, mint értesülünk,
meglepő határozatot hozott. A kir. törvényszék vádtanácsa ugyanis az igazgatóság tagjait csak vétkes
bukás miatt helyezte vád alá, a kir. tábla azonban az
ügyész felfolyamadásának helyet adva, csalárd bukás
büntette miatt tartotta fenn a vád alá helyezési határozatot. Meglepő e határozat azért, mert a vizsgálat adatai nem juttattak olyan terhelő körülményeket felszínre, melyekből arra lehetne következtetni, hogy szándékosság forgott volna fenn az igazgatóság tagjai részéről. Kétségtelen, hogy nem jártak
el kellő gondossággal, mikor százezrekre meoő hitelt
nyújtottak Ugrón Gábornak, de ténykedésük jóhiszemű
volt, mert Ugrón Gábor vagyoni viszonyait a hitelelezés idejében mindenki rendezettnek tudta s bizton
hihették, hogy a visszafizetés akadályokba ütközni
nem fog. Fájdalom, nem igy történt, s ez volt
a vesztük. Nincs kétségünk benne, hogy a főtárgyalás igazolja jóhiszemű eljárásukat, de alaposan lehet
tartani tőle, hogy az igazgatóság több tagját a határozat folytán hivatalukban is fel fogják függeszteni,
ami rájuk nézve bizony ugy anyagi, mint erkölcsi
tekintetben érzékeny csapást jelent.
Öngyilkos asszony. Az öngyilkosságnak egy uj
nemét találta ki Tar Anna csekefalvi Jlakós, kit az
udvarhelymegyei közkórházban csontbetegsége ellen
gyógykezeltek. Ugyanis egjik éjjel, mikor az ápolók
is elaludtak, a folyósón lévő lámpából szájába és
sebeire petroleumot töltött, aztán gyufával meggyújtotta magát. Reggel összeégve, holtan találták.
Káptalani nagygyűlés. Az erdélyi szent-Ferenczrendiek káptalaui nagy gyűlése, városunkban folyt
le Tamás Alajos Visitator Generális, magyarországi
Provicczialis elnöklete alatt, a helybeli szent-Ferencz
rendiek zárdájában folyó hó 26—28-án. Tartományfőnökké választatott Kory Ottó, ki az utóbbi 2 évben helyettes tartományfőnöke vala az erdélyi
szent-Ferencz rendieknek. Megválasztattak még tartományi őrnek Csiszér Elek, rendi tanácsosoknak pedig Sántha Angelus, Tréfán L»onánd, Szélyes Ferencz és György József. Házfőnökök lettek: CsikSomlyón Paál K. János, Mikházán Csiszér Bonaventura, Nagyszebenbe Nagy Hoaor, Esztelneken Kassay Keleden, Vajda-Hunyadon Csiszér Elek, Kolozsváron Tréfán Leonárd, Medgyesen Szabó Sebestyén,
Szárhegyen Hirtmann Tivadar, Alvinczen Pucher
Anaklél, Székelyudvarhelyen György József, Déván
Bozoky Mánszvét, Désen oantha Angelus, Brassóban
Lakatos Kornél, Fogarason Simon Jenő, Szaraosujváron Salamon Albert, Szásvároson Ferenczy Vendel,
Szászsebesen L?net Imre, Marosvásárhelyen Farkas
Miklós, Tordán Orbán Ber lan, Toroczkó-Szt.-Györgyön Barthó Bo'dizsár, Szék >n Gábor Mihály, Kőhalomban Both Lázár, Körös-Bágyán Kramer Bonifácz,
Gyulafehérváron
Pjp Kajetan.
Áthelyeztettek:
Szé'yes Ferencz E-zielnekről Kolozsvárra, Bíró
Cherubin V.-Hunyadról Désre, Imre Márk Kolozsvárról Marosvásárhelyre, d'Andreé Chrysostham
Kolozsvárról Sz.-udvarhelyre, Éltes Gábor Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyre, Fórika Adrián Désről Marosvásárhelyre, Lokodi Gergely Marosvásárhelyről Székelyudvarhelyre. Weszelowszky Diomedes
Mi dgyesröl V.-Hunyadra, Mészáros Dorotheusz Marosvásárhelyről Kolozsvárra, Lőriocz Domokos Kolozsvárról M.-Radnára és végül Rozsnyay Barnabás
Rómából V.-Hunzadra.

Az erkedi jegyzőválasztás. Mult számunkbau
Egy jegyzőválasztás czimmel megjelent czikküakre
vonatkozólag Erked községből a következő sorokat
vettük: Az „Udvarhelyi Hiradó" 30-ik számában
megjelent alaptalan támadásokra az erkedi jegyzőválasztást illetőleg, van szerencsénk az igazság kedvéért a következőkben válaszolni: Vissza kell utasítani azoa támadást, hogy jegyzőnek magyar embert nem akartunk választani, hiszen az utolsó jegyző
is migyar volt, kit Erked községe még 1898. febr.
hóban választott. A lelkiismeretlen izgatás, a magyar
elleni gyűlölet és a magyar nyelv és állameszme
gyalázása részünkről, a mit a czikkiró minden bizonyítás nélkül említ, indokolatlan gyanúsítás, a mit
az odavaló viszonyok minden elfogulatlan ismerője
ba tud bizonyítani. Sőt Erked mindig olyan községnek tünt ki, amoly különösen magyar polgártársáivá
a legjobb rgyetértéfeben élt és hazafias kötelességeit
a magyar haza iránt hűségesen teljesítette. A mi az
ököllel való fenyegetést illeti, U(*y ezen község joggal remélheti, hogy miután stmmi törvényellenes
lépést nem tesz, a büntetést sem érdemli és mint
mis honpolgárok, ők is az államtörvények védelmében részesülni fognak és minden törvényellenes támadástól meg lesznek kiméivé. Tény, hogy a julius
8 ikán történt jegyzőválasztásnál a választók anélkül, hogy szavazatukat leadták volna, a választás
színhelyéről eltávoztak, mert a tizenhat pályázó közül, daczára annftk, hogy a főszolgabíró ur a község
legalázatosabb kérésére megígérte, hogy valamennyit

tek. S eltekintve attól, hogy a három jelölt teljesen
ismeretlen volt, a község kívánalmainak és szükségétéinek sem felelt meg. Hiszen a közelmúltban
Rugonfalva községben történt jegyzőválasztásnál miud
a tizenegy pályázót jelölték. Különben reméljük,
hogy a következő jegyzőválasztás alkalmával a főhatóság és község közti diferenczia tapintatos eljárás következtében teljesen ki fog egyenlődni. Erked
község választótestületének több tagja.
Halálozás- Nikolics József ny. sóbányahivatali
mázsa-esküdt életének 58-ik évében Parajdon f. hó
27-ikén meghalt. Halálát neje Kis Katalin és számos rokon gyászolja.
Gircsis Jánosné szül. Gyalai Pap Anna életének 81--ik évében 28-án elhunyt. Temetése ma délután 4 órakor lesz. Halálát férje, számos gyermek és
kiterjedt rokonság siratja.
Eladó fajbaromfiak. A székelykereszturi állami
tanítóképző-intézetnél felállított fajbaromfi mintatelepen eladó 3 Emdeni fajliba (2 tojó, 1 gunár),
továbbá 2 Langshau törzs (1 tojó, 1 kakas);
darabja 8—10 korona.

TAVIRATOK.
B u d a p e s t , juli. 29.
(Érk. d. u 5 ó.)

Bánffy a helyzetről.
Mai lapok arról adnak hirt, hogy Bánffy
Dezső báró Andrássy Gyula gróffal is megállapodott a 67-es pártoknak egyesülésére nézve
A szabadelvüpárt tagjai a terv szerint
befognak lépni az „Uj-párt a -ba, a melynek tagjai ekként fölötte megszaporodván, kormányképes többségé alakul az „Uj-párt".
Az egyesülés után a mai ellenzéki koalicziót feloszlatnák.
További híradások szerint Bánffy Dezső
báró az e hó 30-án Désen tartandó helyi pártalakuló közgyűlésen nagyobb körvonalakban rajzolná meg az alakítandó uj párt kereteit.
Hír szerint szeptember
15re, a Ház
megnyitása
idejére, már meg fog
alakulni
a Bánffy - Andrássy
kabinet.
E hírekkel szemben B á n f f y
Dezső
b á r ó ma t u d ó s í t ó j u k e l ő t t n y i l a t k o zott J a h a t v a n h e t e s p á r t o k e g y e s ü l é s é r ő l és a k o a l i c z i ó á l l a p o t á r ó l .
Bánffy kijelentette, hogy sem ő sem
Andrássy
nem hagyják
el a
koalicziót
amig a jelenlegi
csapáson
halad.
— A hatvanhetes alap szempontjából a
legnagyobb dőreség volna részünkről — úgymond
Bánffy — a koalicziót elhagyni, mert akkor a
Kossuth-párt, mely most a koáliczió által részben
a hatvanhetes politikához van kötve, tüstént
felszabadulna ezen lekötött helyzetéből és viszszatérne a personal unió terére. E fejtegetések
ugy mond, ;nem fordulnak a hatvanhetes tömörülés eszméje ellen, sőt kijelentem, hogy a
tömörülést sürgősen szükségesnek tartom, de
ennek egyetlen módja, hogy a szabadelvüpárt
tagjai elhagyva párttálásukat
csatlakozzanak
részint az ujpárthoz, részint a diszidensekhez.
A hatvanhetes pártok egyesülésének kérdése foglalkoztatja a politikai köröket.
Bánffy Dezső tegnap és ma hosszasan tanácskozott több tekintélyesebb szabadelvüpárti
képviselővel.
Bánffy ma több ujpárti képviselő kíséretében Dézsre utazott, hol hír szerint a 67-es
pártok egyesülésére vonatkozólag fontos kijelentéseket fog tenni.

Kristóflfy és a törvényhatóságok.
Kristóffy ma Kecskemét polgármesteréhez
leiratot intézett, melyben jelezve, hogy tudomása van róla, hogy a város törvényhatósági
bizottsága határozatilag megtagadta az ujonezok
és a póttartalékosok behívását, fölszólítja a polgármestert, hogy a törvényhatósági bizottság
ezt a határozatát legrövidebb idő alatt terjessze
föl. A polgármester már el is küldte a határozatot.

Szerkesztői üzenetek.
Névtelen levelekre nem yálaiiolunk - Kéziratok nem adatnakíieiea.

B—r L—t H. A nyílt levelet, tekintettel az abban foglalt súlyos vádra, mely az illetőt — (ki tényleg hivatalos hatalommal való visszaélést követett el) — egyenesen gyilkosSággal vádolja meg, csakis a Nyilttérben közölhetjük.
L. D. 0. Készséggel teszünk eleget
Kiadja; Becsek D. Fia könyvnyomdája

Sz. 32fi. 1905. vh.

scii ICHT-SZAPP M
(„Szarvas" vagy „kulcs" szappan)

Legjobb, legkiadósabb s ezért
a legolcsóbb szappan.
Ment minden káros alkatrészektől.

Árverési hirdetmény.

I

Mindenütt Kapható.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan „Schicht"
névvel és a „szarvas" vagy „kulcs" védjegygyei legyen ellátva.

Alulírott bírósági vrgrehujtó az 1881. évi LX.
t.-cz. 102 § a ér'elmében ezennel közhirré teszi, hoey
a keresztúri kir. járásbíróságnak 1904. évi Sp.
752. számú végzése követkeKtébeu Dr. Gombos János ügyvéd által képviselt Dr. Sebessy Arthur hagyatéka javára, Rigó József Sándor almási lakós ellen
400 K. s jár. erejéig 1905. évi junius hó 14-én
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és
felülfoglalt és 860 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 2 ló, 3 szekér, 6 sertés és 1 tehén
nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság
1905. évi V. 168/2. számú végzése folytán 400 kor.
tőkekövetelés, ennek 1904. évi október hó 18-ik napjától járó 5% kamatai, 1IS°I0 váltódij és eddig összesen 123 kor. 99 fillérben bíróilag már megállapított
költségek erejéig Almáson, alperes lakásán leendő

megtartására 1905. évi augusztus hó 10-ik napjának

délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és ahboz a

Sz. 3946-1905. tkvi.

Árverési hirdetmény kivonat.
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Lázár
Dániel bétái lakós végrehajtatónak Gál Ignácz Gergely fia és neje Gál Mária bétái lakófok, végrehajtást szenvedők elleni 124 korona 76fill. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a sz udvarhelyi kir. törvényszék területén levő és Gál
Ignáczné Gál Mária végrehajtást szenvedd tulajdonát Vg-ad részben s továbbá a társtulajdonosok tulajdonát és pedig az id. Gál Péter, ifj. Gál Imre kiskorú, Gál József, Gál Lajos, Gál Róza férj. Györfi
Péterné és Gál Amália kiskorú tulajdonát l/8-ad
részben képező, s a bétái 404. sz. tjkvben felvett
következő ingatlanokra a C 11. alatt id. Gál Péter
javára bekebelezett élei fogy tiglani haszonélvezeti jog
fenntartásával és pedig 1669 hrsz. 7 k., 1673 sz. 2
k. 1765 sz 10 k.. 2058 sz. 2 k.. 2206 sz. 4 k.
2376 sz. 1 k„ 2957 sz. 1 k., 3053 sz. 1 k., 3095
sz. 1 k., 3119 sz. 1 k., 3176 sz. 1 k., 3200 sz. 1 k.,
3212 sz. 1 k., 3251 sz. 1 k., 3409 sz. 1 k., 3493
sz. 1 k, 3586 sz. 1 kor., 3715, 3716, 3719 sz 4 k.,
3749 sz. 8 k., 3795, 3796, 3797, 3798 sz. 8 k., 4098
sz. 1 k., végrehajtást szenvedettek tulajdonát Vs- ed
részben és ifj. Gál Ignácz, Gál József. Lázár
Domokosné, Márton Ignácz, Márton Róza Gál Mózesné, Márton Gergely, Márton Ferencz, kisk. Lázár
Ignácz. Rozália és Domokos tulajdonostársak tulajdonát Vt-ed részben képező és a 61 sz. tjkvben felvett 206 sz. 18 k., 299 sz. 20 k., 587 sz. 12 k.,
621 sz. 1 k., 651, 652, 655 6 k, 731 3 k., 760 4
k., 780 11 k., 1112 4 k., 1119 8 k„ 1508 15 k.,
1515 8 k., 1665 4 k., 1716 2 k., 1762 9 k„ 2122,
2123, 2124, 2125 sz. 40 k., 2147 4 k., 2193 2 k.,
2384 1 k, 2514 1 k.f 2704 1 k„ 2750 1 k, 2785
1 k., 2826 1 k., 2894 1 k„ 3060 1 k.. 3240 1 k.,
3179 1 k.. 3*95 1 k., 3539 1 k„ 2589 1 k., 3681
2 k., 3709, 3710, 3711 4 k., 3759 5 k., 3761 14 k.,
3885 3 k., 3915 3 k., 4046 2 k., 4058 1 k., 4101
4 k., 4162 3 k., 4253 14 k., 4364 2 k., 4117 3 k.,
4446 2 k., 4512 17 k., 4736 12 k., 4748 10 k.,
4750 10 k., 4879/1, 4883 12 k., 1152/2, 1153 8 k.,
a Gál Ignáczné Gál Mária végrehajt, szenvedő tulajdonát V a d részben és Szélyes Mózes szőcs, ifj. Gál
Imre kiskorú, Gál József
és Gál János tulajdonostársak tulajdonát V a d részben képező és 292 sz.
tjkvben A + alatt foglalt 1881, 1882 sz. 2 kor.
Az előbb irt végrehajtást szenvedők 1 / 8 ad
részben és Tóth Mózes, ifj Gál Imre kiskorú Gál
József és Gál János tulajdonostársakat 7/g-ad ríszben
megillető és a 293 sz tjkvben A f alatt felvett 1
rendsz. 4034 sz. 40 k., a Gál Ignáczné Gál Mária
végreh. szenvedő nevéa álló és a bétái 247. sz. tkvben felvett ingatlanokra, az id. Gál Péter javára C
1 alatt bekebelezett haszonélvezeti jog ienntartásával
és pedig az 3844 sz. 3 k., 4523 sz 15 k., 192 6 k.,
307 7 k., 8 végül Gál Ignáczné végreh. szenvedőt
78-ad részben és Gál Ignácz Gergely, Ifj Gál Imre,
kiskorú Gál József és Gál János tulajdonos társak
tulajdonát 7/g ad részben képező és a 291 sz. tjkv
ben A f 1 rendsz alatt felvett 2701 sz. ingatlanra
1 korona ezennel megállapított kikiáltási árban, külön telekkönyvi jószágtestenkint ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1905 évi szept mber hó 25-ik napján d. e. 9 órakor Béta községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10"/0 át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék mint telekkönyi hatóság.
Sz. udvarhely, 1905. junius 10-én.
M i h á l y ,

Első Styriai Kötőgépgyár
Fogl J. L. műgépész — Magyarországi képviselet és raktár

Budapest, Teréz-körút 20.
A leghíresebb kötőgépek

házi és ipari czélra részletfizetésre is kaphatók.
Árjegyzék iDgyeo, bérmentve.

Varrógép, kerékpár javftft műhely.

venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi
LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén
becsáron alól is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jo
got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t. c.
120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Oklánd, 1905. évi. julius hó 10-ikén.
P o l l á k I g n á c z , kir. bir. végrehajtó

303-1905 szám

Hirdetmény.

A székelyudvarhelyi m. kir. állami kő- és agyagipari szakiskola felügyelő-bizottsága, a
tanulók élelmezésére ezennel zárt ajánlati versenytárgyalást hirdet a következő feltételek mellett:
1. A szakiskolánál 4 5 - 5 0 tanuló élelmezéssel látandó el (részletes étlap az igazgatói
irodában megtekinthető).
2. Az ételek kiszolgáltatása 1905. évi szeptembar hó 1-én kezdődik és tart 11 hónapon
keresztül, vagyis julius hó 31-ig.
3. Az élelmezési dijak (II. és III. fokú) bélyeges nyugta ellenében, havi utólagos részletekben fizettetnek ki.
4. A zárt ajánlatok lepecsételve és az intézet igazgatóságának czimezve, legkésőbb folyó
évi augusztus hó 16-án d. e. 10 óráig nyújtandók be. Az Írásbeli ajánlatban az élelmezés ára
fejenként és havonként számokkal és betűkkel pontosan beírandó s az ajánlattevő által aláírandó.
A zárt ajánlathoz 400 K. (négyszáz korona) bánatpénz készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban csatolandó, mely összeg az élelmezés biztosítására, a szerződés aláírásakor 800 K. (nyolczszáz
koronára) lesz kiegészítendő.
5. A versenytárgyalás 1905. évi augusztus hó 16-án délelőtt 10 órakor tartatik meg, az
iskola igazgatói irodában, mely alkalommal az élelmezés három egymásu'áni évre (vagyis 1908 ig)
adatik ki és az e tárgybani szerződés nyomban meg is köttetik. A felügyelő bizottság fenntartja
magának a jogot arra nézve, hogy a pályázók között, az ajánlattevők által meghatározandó árakra
való tekintet nélkül szabadon választhasson.
6. A főzéshez való helyiséget és takaréktüzhelyet az iskola élelmezönek rendelkezésére
bocsátja. A főzéshez szükséges tűzifát, valamint a szükséglendő konyhai felszerelést élelmező saját
költségén köteles beszerezni.
Székely udvarhelyt, 1905. évi julius hóbaD.

A szakiskola igazgatósága.

Védjegy: „Horgony".

Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk
egy próbát a Cozaporból. Kávé. tea, étel
vagy szeszes italban egyformán adható
az ivó tudta nélkül

A Liniment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
pótléka
' régjónak bizonyult háziszer, m e l y
mftr több mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult köszvénynél,
csuznál és meghűléseknél bedörzsólésképpen használva.
•
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
osak olyan üveget fogadjunk el, a mely a
„Horgony" védjegygyei ós a Richter czégjegyzóssel ellátott dobozba van csomagolva.
Ára üvegekben 8 0 fillér, 1 kor. 4 0 f. és
2 korona és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török
József gyógyszerésznél, Budapesten.
Richter gyógyszertára
az „ A r a n y o r o s z l á n h o z " , P r á g á b a n ,
E l i s a b e t h s t r a s s e 5 neu.
Mindennapi uétkAldéi.

A C O Z A P O R többet ér, mint a világ minden
szót»eszede a tartózkodásról, mert csodahatásá
ellenszenvessé teszi ac is tikosnak a szeszesitalt.
A C O Z A oly csendesen és biztosan hat, hogy
azt feleseg, testvér avagy gyermek egyaránt az
ivónak tudta nélkül adhatja es az illető még csak
nem is sejti mi okozta javulását
A C O Z A családok ezreit békitette ki ismét,
sok sok ezer férfit a szégyen és becstelenségtöl
megmentett, kik később jó/an polgárok és ügyes
üzletemberek lette*. Temérdek Üatal embert a jó
útra, es szerencséjéhez segített és sok embernek
életét 87ámos evvel meghosszabbította.
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazoknak, kik kivánják, egy próbaadagot és egy
köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költségmentesen küld, hogy igy bárki ki is meggyőződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az
egfszs gre teljesen ártalmatlan
INGYEN PKoBA 871 szám
Vágja ti esen szelvényt étt küldje
be az Ítéletnek
Levelek 25, lev.-lapok 10 Bllérrel
bérmentesitendük
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kir. törvszéki egyes biró.
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