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A f a l u .
Székelyudvarhely, jan. i

Valahára kezdjük észrevenni, hogy falvaink 
életében nagy változások mentek végbe. Már 
nemcsak Darányi hirdeti a kis emberek politi
kájának országos fontosságát, hanem az egész 
kabinet szocziális alapra állott és a költségvetés 
bemutatójának is az úgynevezett szocziális po
litika volt a vezérmotivuma. A  szocziális poli
tika fölkarolása magyarul a falu fölkarolását 
jelenti. M ert azok a néprétegek, a melyeknek 
kormányzási gondozása a szocziális politika tar
talmát adja, kilencztized részben falun laknak.

A  falu népe kilépett csöndes elvonultságá
ból és részt kér az ország figyelméből. Gazda
sági és társadalmi fejlődésük legkínosabb jelen 
ségei a falu e megmozdulásával kapcsolatosak. 
D e  nem ítélnénk helyesen, ha azt hinnők, hogy 
e mozgás tisztán mesterséges eszközöktől indult 
meg és egészen forradalmi természetű. A  nagy 
nyilvánosság mindenesetre csak a forradalmi 
vonásokat látja, a sztrájkokat, a szocziálista 
izgatásokat, munkások és gazdák között való 
súrlódásokat, a kivándorlást. Azonban ezek a 
jelenségek csak habfoszlányok a tenger tükrén, 
nem okai, de inkább eredményei a viz mozgá
sának. A falu megmozdulása természetes okok
ból történt. Benne van e mozgásban az értelmes 
nép előre törése, sorsának javítására irányuló 
igyekezete. A zok  a falvak indultak meg legelőbb, 
a melyekben legtöbb az értelmiség, a munkaerő 
és a munkakedv. Azokban a falvakban értek el 
legnagyobb eredményeket a szocziális izgatások, 
a melyek népe a legértelmesebb és legmunka- 
szeretöbb, a melyekben tehát a legrosszabb 
arány mutatkozott a képességek és az általuk

elért eredmények között. Ez az aránytalanság 
dolgozott az izgatok javára. És a reménytelen
ség, hogy ezen az állapoton rendes eszközökkel 
segíteni lehetne s hogy a szocziálista vezéreken 
kívül más elemek is lennének az országban, a 
melyek ezen az állapoton komolyan és hathatós 
eszközökkel segíteni akarnának.

A  javulásra vezető első lépés ennek az el
keserítő és nyugtalanító érzésnek a kiküszöbö
lése. Most már nehéz munka, mert megnehezí
tették az előbbi kormány alatt történt lelkiis
meretlen intrikák. A  hivatalosan protegált izga
tok azt hirdették, hogy ők a népnek és a kor
mánynak szövetségesei a magyar nemzeti ellenzék 
ellen. Most meg azt hirdetik, hogy az uj kor
mány, a mely az előbbinek ellenzéke volt, a 
népnek is csak ellensége lehet. Enuek a lármá
nak megvan a maga szerencsétlen plauzibilitása, 
melynek hamisságát a lassabban gondolkozó 
falusi tömegek csak idő múlva veszik észre. A 
falu mozgását sok helyütt hamis irányba terel
ték bűnös kezek. Nem találunk a modern élet 
fegyverei között sem alkalmasabbat e mozgás 
helyes irányba való terelésére, mint a megfelelő 
kormányzási politikát, a m elvirk munkáját az 
egész társadalom vállvetve támogatja.

Röviden szólva, munka, kereset és tudás 
az, a miért a falu népe ma mozog A  mozgás 
helyes irányításának lélektani rendje meglehető
sen egyszerű. Munkát, keresetet akartok? Ím e: 
itt kaptok bérleteket, itt kaptok tisztességes 
árért földparczellákat, itt kaptok jól fizetett 
szolgálatot vagy részesmunkát, itt kaptok gyári 
munkát, itt vállalkozhattok útépítésre, amott 
vasútépítésre, erre felé csatornaépítésre, arra 
felé más vizimuukára. Tanulni akartok? íme, 
itt vannak téli gazdasági tanfolyamok, amott

háziipari tanfolyamok, száz és száz helyen gya
korlati bemutató előadások, ezer meg ezer helyen 
ingyenes füzetek, olcsó könyvecskék és lapok. 
Tanuljatok és olvassatok. Ez meglehetősen egy
szerűen hangzik, de a gyakorlati keresztülvitele 
nem olyan könnyű. Tulajdonképpen mehetne a 
társadalom természetes életfolyama gyanánt is, 
a kormány minden beavatkozása nélkül. D e a 
valóság arra mutat, hogy nem megy. K övetke
zésképpen a kormányzásnak kell dolgoznia és 
pedig a szükséges ezer meg ezerféle módon és 
eszközökkel.

A  dolog úgy áll, hogy a magyar közgaz
dasági és kulturális politikának alapvonásait már 
Széchenyi István megrajzolta. Ehhez újabbakat 
tenni egy magyar államférfiunak sem sikerült. 
A  politikai és kormányzási tudásnak ma inkább 
az a föladata, hogy a nagy vonásokban megadott 
gazdasági és kulturális politikának keresztülvi- 
teli módjait állapítsa meg, a nagy irányoknak 
kisebb részleteit eszelje ki. Ezek a részletek 
azok, a melyek a faluig hatnak, ezek a részle
tek azok, a melyek a falu mozgását magyar 
nemzeti haladássá kvalifikálják.

Gazdasági fejlődésünk újabb története arra 
muiiat, hogy a falu nagyobb részt kér a nemzeti 
haladásból, mint a mekkorát az eddigi kormány
zási rend tudott neki juttatni. Nem lehet az 
véletlenség, hogy a magyar falusi lakosság úgy
szólván nyelv és faji különbség nélkül ellenzéki 
volt s csak nyers erőszak, csalafintaság vagy 
vesztegetés tudott közte kormánypárt többséget 
csinálni. D e az sem véletlenség, hogy mikor a 
falu népében mutatkozni kezdett a tudás és ol
vasás vágya, ezt a vágyat a szocziálista agitá
torok és a társadalmi gyűlölködést hirdető Írások 
siettek kielégíteni. Mulasztás volt ez, mulasztása

Nagy idők tanúja.
Egyre kevesebb lesz azoknak száma, kik a 

magyar szabadságharezbau részt vettek. A sírjába 
hanyatlott 190tj ik esztendő Solymossy Lajos Mátyás- 
buszár-hadnagyot szólította el. Nemcsoda, ha soraik 
ritkulnak, hisz azóta már ötvennyolez esztendő 
telt el.

Az idő, hogy eljár. Az egykor harczi tüztól 
égő, deli ifjak megvénültek, sokan már régen sír
ban is pihennek: de, közülök egy se érte meg a 
miért küzdöttek és elvérzettek. Világosnál 1849. 
aug. 13-án az eszme elbukott: de meg nem halt. A 
magyar szabadság és függetlenség eszméjének meg
halni nem szabad, mig az ezüst Dunának tükörén 
egy honfi szem pihen. Ő i —  a nagy idők tanúi 
ezt a szent eszmét átadták nekünk; be Írták szi
vünkbe és nekünk nemcsak éreznünk, de ápolnunk 
is kell, mig eljó a feltámadása. Mert el kell jönni: 
az bizonyos. Az eszmék világában, a nemzetek tör
ténetében tizedek-századok csak annyit számitnak, 
mint nálunk, véges halandóknál egy két esztendő. 
Egy nép. ha hü marad nemzeti ideáljaihoz: fiai, ba 
későre is, megfogják érni azoknak megvalósulását I

* »*
A magyar függetlenségi eszmének alig volt 

lelkesebb, buzgóbb hive, mint Solymossy Lajos Nem 
volt az életnek egyetlen pillanata sem, a mely öt 
ettől eltántorította volna, vagy csak hitében meg is 
ingatta volna. Pedig, bizony, az élet sok és kemény 
próbára tette, ö  azonban tűrt, szenvedett, sőt kész

volt a csata tüzében meghatói i s : csakhogy hazáját 
szabadnak, függetlennek tudja és lássa.

Húsz esztendős ifjú volt, mikor a forradalom 
kiütött. Már akkor a helybeli ref. főiskolánál el
végezte volt a jogi tanfolyamot. Képessége, tudása 
után biztos kenyérhez juthat, ha hivatalt vállal. De 
nem tette. Lelkének égő szenvedélye, határtalan 
haza szeretető beledobta öt is. mint annyi mást, a 
forradalom tüzébe.

A horvátok, ráczok, szerbek kegy:‘ tóukodései- 
nek hire a Székelyföldre is eljutott. E megrakó hír
nek hallatára többen jelentkeztek a vármegyénél és 
ajánló levelet kértek, hogy mint önkéntesek részt 
vehessenek a nemzeti felkelésben. Az, elindulásnál 
azonban csak hárman maradtak: Kovács József Mó
zes, Kovács József Samu és Solymossy Lajos.

A három ifjú egyenesen Kolozsvárra ment. 
Jelentkeztek Berzenczei László kormánybiztosnál, ki 
őket nem engedte tovább, hanem huszár egyenruhába 
öltöztette fel és pénzzel ellátva vissza küldötte, hogy 
Székelyudvarhelyen kezdjék meg a toborzást.

Fellépésük kellő eredménnyel járt. A három 
lelkes ifjú buzdítására egy szép kis önkéntes csapat 
verődött össze, (kár, hogy nem tudjuk a neveiket) 
kike t Solymossy Lajos, mint Mátyás huszárkáplár 
vezetett tovább.

Végig küzdötte az egész szabadságbarczot, nem 
egyszer kitüntetve magát bravúros lovaglásával és 
halált megvető bátorságával. Csak egyet a több 
közül. Temesvár alatt törtéot, hogy Pruny őrnagyot 
elfogták az ulánusok. Solymossy észrevette és egy 
Kulumbán nevű közhuszárral szétverte az uláuuso-

kit és kiszabadította Pruuyt. E bátor, hősies tettéért 
még ott a csatatéren Bem apó, harmad-osztályú vi- 
tézségi éremmel tüntette ki.

Ámde, hiába volt a honvédek lelkesedése, ön
feláldozó bátorsága. A csata elveszett. Igaz, hogy 
csak orosz beavatkozásra, de az eredmény egy volt. 
A fegyvert le kellett tenni.

Solymossy Lajos Szeged alól menekült el egy 
vesztett csatából. Temesmegyében egy intelligens 
családnál kapott szállást. Meg volt törve. A forrada
lom és a szabadság elbukása nagyon megviselte te,^. 
ié. ’ o'i'ét. Megpihenve, hosszas hojkálá0 után ház- 
került. Ittuon előbb Kárijiy testvérénél, maid ráták - 
falván néhai Ferenczy Pál házánál húzódott meg. 
Félni és rejtőzködni kellett állandóan, nehogy az 
osztrák besorozza katouának. Halál lett volna rá 
nézve az osztrák hadseregben szolgálni. Ettől a 
kálváriától megmentette az isteni gondviselés. A 
forradalommal eltűntek az ifjú évek is, elragadva, 
sírba temetve annyi édes álmot!

* * .*
A forradalom leverése után kezdődött a nemzet 

„megdolgozása". Az absolutizmus minden lehetőt ki
gondolt, hogy a nemzetet megtörje s leikéből a nem
zeti érzületet végképpen kiirtsa. A megtört hazafiak, 
a nemzet jobb fiai némán tűrték a megaláztatást, a 
bántalmakat, mely őket érte. A költők szegre akasz
tották lantjaikat, alig volt a ki dalt zengjen vesztett 
csatákról, harczi dicsőségről, Mint egy szárnyaszegett 
sas, úgy feküdt a nemzet az osztrák lábai előtt. 
Kinek is lett volna kedve szólani, tenni, telkesiteni, 
hisz vértől piroslott még az ország s rakvák a bőr-
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a kormányzásnak és a társadalom vezérelemei
nek. A  mint mulasztás volt az is, a mikor a 
kormányzás kapkodó tehetetlenséggel nézte, hogy 
az emberek boldogulási vágya nem a hazai föl
dön, hanem Amerikában és Romániában keres 
kielégítést. A kormányzás eszközei nem tudnak 
a falukig hatni. Csak annyiban, a mennyiben a 
falu természetes mozgását, mint ellenzéki poli
tizálását elnyomni igyekeztek.

A z uj korszakban a falu politikai szerepe 
más. A  parlamentben a népnek szabadon válasz
tóit képviselői ülnek, a nemzeti akarat letéte
ményese, a nép, és kifejezésre juttatója az o r 
szággyűlés között a kapocs természetes és erős. 
A  falu népe érzi, hogy a politika általa és érette 
van. Ez az érzés természetesen erősebb teret 
biztosit a falunak a törvényhozásban és a kor
mányban.

A  földmivelésügyi tárcza költségvetésének 
tárgyalásánál Darányi mugelégedéssel tapasztal
hatta, hogy az a munka, a melyet első minisz
tersége idejében végzett, nem volt hiába való. 
A  magyar gazdasági és szocziális politikának 
azok a vonásai, azok a részletei, a melyek előbb 
csak az ő és még egy kis politikai kör ténye
zőinek fejében éltek, ma úgyszólván általános 
érvényre jutottak és a magyar politikai gondol
kozásnak irányítóivá fejlődtek, ü g y  látjuk, tu
datosan meg vannak állapítva a magyar nemzeti 
gazdasági politikának ama részletei, a melyek 
a mezőgazdasági terén az intenzív fejlődést előre 
viszik, a melyek a falusi földmives nép milliói
nak megillető részt szereznek a nemzet anyagi 
és kulturális haladásából.

Egészen fölösleges dolog lenne a földmive- 
lési költségvetés kaleidoszkópszerü részleteit ele
mezni. A  fődolog az, hogy a benne előirányzott 
millióknak czélja a falu népének gazdasági bol
dogulása, elméleti és gyakorlati ismereteinek 
gyarapítása, sajgó sebeinek orvoslása, roskadozó 
reményeinek helyreállítása. A  czél eszközei élénk 
változatosságban tárulnak elénk a munkásházak 
építésétől a falusi gazdálkodóknak szövetkezetek
ben való szervezéséig, a népies tanitó-intézetek 
szaporításától az időszaki tanításokig és ismeret- 
terjesztő nyomtatványok osztásáig. A  földmive
lésügyi tárcza olyan intézményei is a falusi nép

közvetlen szolgálatába állatiak, a melyeket előbb 
úgyszólván önczélu dolgokként kezeltek, mint 
az erdők és a kincstári gazdaságok. A  falu népe 
hadd érezze az uj korszak politikájának éltető 
hatását s e hatás terjesztésében természetszerű
leg a földmivelési tárcza jár elől. Mostani gaz
dájának, Darányinak hat éves úttörő munkája 
minősiti e szerepre.

A  magyar társadalmi elet szervezett té
nyezői, a különféle gazdasági és kulturális 
egyesületek, politikai és nem politikai körök és 
kaszinók vegyék tudomásul Magyarország uj 
korszakának a földmivelési költségvetésben ki
domborodó czéljait és eszközeit. M agyarországon 
nincs nagyobb hatalom, mint egy nemzeti tö 
rekvésektől áthatott kormányé és mellette álló 
öntudatos társadalomé. Ez a hatalom győzelme
sen küzd meg minden nemzetellenes, minden tár
sadalombontó mesterkedéssel. Ez biztat bennün
ket azzal a reménységgel, hogy a falu népének 
mozgása elhagyja tévelygő irányait s a maga 
teljes, eleven erejével abban az irányban nyomul 
előre, melynek nyomjelzője ma az uj politikai 
korszak, győzelmi babérja holnap a független, 
erős, uj Magyarország.

B E L F Ö L D .

Útépítési programot a vármegyének.

A miniszter válasza.
Székelyudvarhely, jau. 5.

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizottsága 
október havi közgyűlésében, — miután a vármegyei 
uifenntartási alap, annak ellenére, hogy a súlyos 
közterhek mellett 10°/0 útadó terheli a közönséget, 
már évek hosszú sora óta képtelen a közúti szükség
letről úgy és akként gondoskodni, mint aminő mér
tékben azt közforgalmi és gazdasági érdekeink meg
kívánnák, — elhatározta, hogy a forgalmilag legfon
tosabb útvonalaknak teljesen állámi kezelésbe való 
vételét újra szorgalmazza, másrészt pedig az 1904. 
évi XIV. t.-cz. alapján, esetleg ennek módosításával, 
a h. é. vasút törzsrészvényeibe fektetett 920 ezer K 
teljes megváltását kéri a minisztertől.

Az ily irányban szerkesztett memorandumot 
azután okt. 31-én egy deputáczió adta át a minisz
ternek, ki Ígéretet tett arra, hogy az ügyet tüzete
sen megvizsgálja,- s válaszát Írásban fogja a megye 
közönségével közölni.

E leirat a napokban érkezett le a megye al
ispánjához és azt, most minden kommentár nélkül, 
egész terjedelmében itt közöljük:

Udvarhelyvármegye közönségének.
A vármegye törvényhatósági bizottságának 

190G. évi október hó 11-én tartott közgyűlésében 
5284—447 sz. a. és 4542— 446 az. a. hozott, s a 
vármegye alispánjának 1906. évi október hó 17-én 
ugyanezen számok alatt kelt jelentéseivel együtt 
a vármegye küldöttsége által nálam benyújtott 
határozataira utalással —  a kővetkezőkről érte
sítem a vármegye közönségét.

I.
A fentebb idézett 5284— 447 sz. közgyűlési 

határozatban azon kérelmének ad kifejezést a vár
megye közönsége, hogy a legközelebbi államositási 
programmba elsősorban a székelyudvarbely parajdi 
és felsőboldogfalva-felsőrákosi törvényhatósági köz
utakat és másodsorban a fenyéd-zetelaka-gyergyó- 
tekerőpataki közutakat vegyem fel.

Ezt a kérelmet, miután a 67686— 906. sz. 
a. kiadott rendeletemben vázolt utállamositási 
programra megváltoztatása országos közforgalmi 
szempontból nehézségekbe ütközik, sajnálatomra 
nem áll módomban teljesíteni, s igy ezúttal is 
csak azt helyezhetem kilátásba, hogy a legköze
lebbi években elsősorban a fenyéd-zetelaka-gyergyó- 
tekerőpataki közút fog állami kezelésbe átvétetni, 
mig ellenben a székelyudvarhely-parajdi és felső
boldogfalva-felsőrákosi törvényhatósági közutak 
államosításának kérdése csakis a most tervbe vett 
államositási programon végrehajtása utáni időben, 
vagyis az 1918. év után jöhet szóba.

Kijelentem azonban már most miszerint meg
felelően gondoskodtam arról, hogy a jelzett időben 
megállapítandó utállamositási programmba a szó
ban forgó utak közforgalmi fontosságukra való 
tekintettel az elsősorban államosítandó utak közé 
vétessenek fel.

II.
Feutebb másodsorban idézett 4542— 446 sz. 

közgyűlési határozatában azt a kérelmet terjeszti 
elém a vármegye közönsége, hogy keresnék módot 
az 1904. évi XIV. t.-cz. keretén belül, esetleg 
ezen törvény pótlásával arra, hogy a vármegye 
közönsége által a héjjasfalva-székelyudvarhelyi 
helyi érdekű vasútvonal ipitéséhez törzsrészvények 
ellenében adott 920.000 K ne csak 270.500 K 
erejéig, hanem egész összegében a névértékig b i -  
váltassék.

Ezzel a vármegye a határozatban részlete
zett indokolás szerint azt óhajtaná elérni, hogy a 
már kiépített törvényhatósági közutakon levő

(

tönök. A ki még szabad volt: csendesen meghúzó
dott szerettei körébe, várt és remélt.

Solymossy Lajos is Patakfalván megismerkedve 
Ferenczy Pál leányával Karolinával, vele 1853-ban 
házasságra lépett. Házat, tüzet alkotott. Csendesen 
dolgozott. Azonban, szűkös anyagi viszonyok között 
élve s családja is megszaporodva: 1860 bán hivatalt 
válalt. A bögözi járásban dulló lett. De, hivata
loskodása csak rövid ideig tartott. 1861-ben meg
jelent a februári híres pátens és abból kitűnt, hogy 
Magyarországot be akarják olvasztani az osztrák 
örökös tartományokba s még a lehetőségét is meg
semmisíteni annak, hogy valaha önálló ország legyen. 
Becsületes magyar ember ehez nem járulhatott hozzá. 
Seürtíttel, sem szóval ezt a gyilkos tervet nem 
mozdíthatta elő. Sulymossy Lajos sem volt. kapud tó 
erre. Lemondott a dullóságról s inkább ment a nyo
morba, mintsem az osztrákot szolgálja.

Négy apró gyermekkel maradt az utczán va
gyon nélkül, állás nélkül. De, nem esett kétségbe. 
Boltot nyitott Bögözben. Dohányt, gyufát, sót árult, 
és ezen csekély jövedelemből tartotta fenn családját.

1867-ben, az alkotmány helyre állításával, ismét 
hivatalt vállalt. A bögözi járásban választották meg 
újból dullónak. De, ő most is csak a régi maradt. 
Sehol egy perczig sem titkolta, hogy a kiegyezéssel 
nincs megelégedve. Erős 48-as meggyőződését mint 
megyei hivatalnok sem tagadta meg. Nagy dolog 
volt ez, különösen akkor, midőn a kiegyezés dicső
ségétől el volt kábulva az ország nagy része és csak 
egy parányi volt a 48-as alapon álló ellenzék. Ter
mészetes, hogy szereplését nem jó szemmel néz'e a 
kormány és nagyban zavarta ez a megyei kormány
pártot is. Elvhüségének meg is adta az árát. Az 
1873 iki tisztujitás alkalmával kiválasztották. Most

másodszor maradt állás és kenyér nélkül, de már 
kilencz élő gyermekkel, kiknek neveltetése óriási 
teherként nehezedett vállaira. Csak később válasz
tották meg bögözi közjegyzőnek, azt remélve, hogy 
azon a poszton kevésbé fogja a vizet zavarni. Ezen 
állásban maradt 1894-ig, midőn Székelyudvarhely 
város képviselőtestülete gazdasági tanácsosnak vá
lasztotta meg. 1905. végén tért ezen állásából nyuga
lomba, jól végzett munka után.

* **

Ritka embernek jut osztályrészül oly szép és 
változatos óiét, mint Solymossy Lajosnak. És csak 
kevés'ember őrzi úgy meg lelke ifjúkori ideálját, mint 
ö. Akár a harcztéren, akár a családi körben, akár a 
közhivatalban látjuk őt, mindig egy és ugyanaz: örök 
ifjú testben és lélekben; őszinte a beszédben, hűsé
ges és fáradhatatlan a munkában, igazságos minden 
cselekedeteiben. Lelkének éltető eleme, vezérlő csillaga 
a szeretet: hazaszeretet, emberszeretet, istenszeretet. 
Igazi demokrata lélek. Barátságos, bátor, nyílt és 
tiszteletet adó mindenkinek. Egyenes, szókimondó ter
mészete nem egyszer okozott neki és családjának is 
kellemetlenséget: de azért, soha se volt rosszkedvű, 
annál kevésbbé csüggedett el. A lélek tisztaságának 
derűje ragyogott mindig rajta.

A szívós kitartás és a rendületlen bizalom 
tették képessé arra, hogy szűkös anyagi viszunyok 
mellett is, kilencz élő gyermeket neveljen fel. Ezt 
csak egy takarékos, józan életű ember teheti meg. 
Szeszes italt sohasem ivott. De beteg sem volt soha, 
halála előtt négy héttel feküdt ágyba. Azonban or
vosságot, bort erősítőül, még ekkor sem fogadott el. 
Az orvosságot és a németet, mondogatta, nem szen

vedi a gyomra Igazi örömet és boldogságot családja 
körében, egy hu nő és szerető gyermekek között ta
lált. Lelke csak akkor tört meg, midőn a kilenczből 
egyet elvesztett. És most őt is elveszítettük. A vesz
teség természetesen övéit sújtja legérzékenyebben. De, 
a társadalmat is érinti, mert erős hazafias érzü
letéért, tiszta jelleméért, jó  szivéért szerette min
denki, a ki csak ismerte. Ennek az osztatlan sze
retetnek volt megnyilatkozása amaz órilsT részvét, 
mely utolsó útjára elkísérte. Koporsója mellett ott 
voltak régi bajtársai, kikkel együtt harczolt a sza
badságért ; ott volt a vármegye és a város, melyeket 
szolgált; ott voltak ismerősei, jóbaratai és ott v o lt : 
a közös hadsereg helybeli állomásának képviselete 
is. Eljöttek és elkísérték egészen a sírig.

Hát nem álom ez, hanem valóság ? Úgy van. 
A közös hadsereg, a mely ellen küzdött: részt vett 
a temetésén. Eddig tudtunkkal, páratlanul áll ezen 
eset. A kassai honvédszobor leleplezésénél képviselve 
volt a közös hadsereg i s : de 48-as honvéd temeté
sén még soha. Ez a megjelenés nem az idők jele-e? 
Nem azt jelenti-e, hogy a szabadság, az eszme, 
melyért ők küzdöttek, nincs elveszve, hanem kezd 
ébredezni, kezd megvalósulni 1

Kétszeresen hajtjuk meg előttetek, ti dicső 
honvédek, elismerésünknek zászlóját. Neveteket sz i
vünkbe véssük, tetteiteket nemzedékről-nemzedékre 
hirdetjük, mert poraitokban is tietek az oroszlán 
rész: ha a nemzet szabad lesz.

Te is, Solymossy Lajos, egyik tanúja voltál a 
nagy időknek; életeddel egy követ tettél a nemzet 
szabadságának fundamentumához, mi azért megőriz
zük emlékedet I

V a jd a  F e r e n c i ,
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egyes ki nem épített műtárgyak kiépíthetők, a 
szükséges helyeken a hiányzó korlátok és kerék- 
Vetők felállíthatok, egyes n gy eouolkedésü vagy 
alacsonyan fekvő, esetleg keskeny járópályával bíró 
útszakaszok a közforgalom igényeinek megfelelő 
állapotba helyezhetők, végül, hogy egyes jelenté
keny, forgalmi és közgazdasági fontossággal biró, 
de a közúti alap elégtelensége folytán a törvény- 
hatósági uthá'ózatból kihagyott útszakaszok tör 
vényhatósági kezelésbe visszavehetők legyenek.

Értesítem a vármegye közönségét, hogy ezon, 
—  a 920.000 K helyi érdekű vasúti törzsrészvé
nyeknek egész összegében leendő beváltására irá
nyuló kérelmét nem áll módomban teljesíteni, 
miután az 1904. évi XIV. t.-cz. 7. §-a értelmében 
közúti építkezésekre rendelkezésre bocsátott 
43.000.000 K-nyi hitel csakis a kiépítetlen tör
vényhatósági közutszakaszok kiépítésére fordítható, 
illetőleg ezen törvény 9. §-a szerint a helyi érdekű 
vasúti törzsrészvényekből csakis a kiépítetlen tör
vényhatósági közutszakaszok kiépítésére adandó 
államsegély összegnek megfelelő rész váltható be.

A mennyiben pedig a vármegye területén 
levő kiépítetlen törvényhatósági közutszakaszok 
kiépítésével felmerülő költségek a részben már 
megállapított, részben ezután megállapítandó mű
szaki műveletek szerint kerek összegben mintegy 
336.000 K-t fognak kitenni, a helyi érdekű vasúti 
törzsrészvényekből csakis az ezen összegnek meg
felelő rész lesz beváltható.

Méltányolva azonban a vármegye közönségé
nek a közforgalom és közlekedés biztosítására 
irányuló törekvéseit s közúti alapjának a szóban 
forgó határozatban részletesen s élőszóval előttem 
is indokolt kedvezőtlen helyzetét, módját akarom 
ejteni annak, hogy a közforgalom és közlekedés 
igényeinek jobb kielégítését czélzó s fentebb fel
sorolt munkálatok az elengedhetetlen szükség mér
tékéig, a lehetőség határai között megvalosithatók 
legyenek.

Ezen czél elérhetése érdekében szükségesnek 
mutatkozik, hogy a vármegye törvényhatósági köz- 
utain végrehajtandó munkálatok számba vétesse
nek, s annak megtörténte után egy oly rendszeres 
munkaprogramm állíttassák össze, amelynek alap
ján a szamba vett munkálatok több évre elosztva 
(8— 10 évre) foganatosíthatók lesznek.

Ezen munkaprogramm összeállításával és a 
szükséges költségek megállapításával a vezetésem 
alatt álló ministeriumban központi szolgálatot tel
jesítő Kikinday Gyula műszaki tanácsost és Havasi 
Arthur miniszteri számvizsgálót bíztam meg, a 
kiket egyidejűleg felhívtam, hogy a vármegye 
alispánjával előzetesen megállapodva, arra alkalmas 
időben utazzanak a vármegye székhelyére s az 
ottani m. kir. államépitészeti hivatal főnökével 
együtt a törvényhatósági közutakon szükséges 
munkákat a helyszínén állapítsák meg és ezen 
tanulmányaik alapján a részletes programmot va
lamint a vármegye közúti alapjának több (8— 10) 
évre kiterjedő költségelőirányzatával a törvény
hatósági közúti hálózatban beállható változásokra 
való figyelemmel s a törvényhatósági közúti alap 
bevételeinek számba vétele után az elkerülhetetlen 
szükség esetén mérsékelt összegben nyújtandó évi 
államsegély összeg javaslatba hozatalával állapít
sák meg s ezen megállapodások eredméuyét a 
Vármegye alispánjának aláírásával is ellátva oly 
időben terjeszék elém, hogy a vármegye közúti 
alapjának tervbe vett rendezése már az 1908. év
ben megkezdhető legyen, vagyis hogy a vármegye 
a megállapítandó s általam letárgyalandó munka
programm figyelembevételével az 1908. évre vo
natkozó uj közúti költségelőirányzatát kellő időben 
megállapíthassa.

A mondottakra való tekintettel már ezúttal 
is tudatom a vármegye közönségével, hogy 1907 
— 1908. évi közúti költségelőirányzatának csakis 
az I9u7. évre vonatkozó része fog mogállapittatni, 
mig az 1908. évet illetőon a fentebbiek szerint 
megállapítandó munkaprogramm figyelembevételé
vel uj költségelőirányzat lesz szerkesztendő.

Hogy ezen újból megállapítandó 1908. évi 
közúti költségelőirányzat a kellő időre letárgyal
ható legyen, felhívom a vármegye közönségét, 
utasítsa alispánját, hogy fentebb megnevezett szak- 

<  közegeimmel közvetlen érintkezésbe lépve állapod
jék meg velük arra nézve, hogy a munkák számba
vételére nézve mikor állhat be a helyi viszonyok
hoz mérten a legkorábbi, arra legalkalmasabb 
időpont. Setcrényi, államtitkár.

Politikai jegyzetek.
Székolyudvartiely, jan. 5.

A z elmúlt 1906-ik év nevezetes nyomokat 
hagy hátra hazánk históriájában. A z  alkotmányért 
való elszánt küzdelemnek, ha egyéb eredménye 
nem volna is, mint alkotmányunk megmentése 
mellett annak felismerése, hogy hol vaunak rések, 
hézagok, melyeken keresztül az ezeresztendői ma
gyar alkotmányt ellenségei megtámadhatják, meg- 
gyöngithetik és romlásba dönthetik s ezen héza
gok fölismerése után a nemzet alkotmánya újabb 
megerősítésének, minden támadás ellen való biz
tosításának gondolatára ébred —  mondom, már 
maga ez a nemzeti felébredés is megnyugtató 
eredménye legszentebb nemzeti aspiráczióink, j o 
gaink iráut folytatott küzdelmünknek.

D e az 1906-ik esztendő ezen nagy tanul
ságon kivül egyebet is hozott a nemzetnek.

A z  alkotmáuy biztosítékairól való gondos
kodás mellett a nemzet bizalmától körülvett al
kotmányos kormány a nemzeti jólét és haladás 
uj forrásait nyitja meg gazdag ipari, közgazda- 
sági, szocziális program ijának a megvalósítá
sával.

A  mellett a népszuverénitás érvényesülésére 
megnyitja az alkotmányos élet kapuit milliók 
előtt, midőn az ezeréves magyar állam históriai 
hagyományainak, nemzeti karakterének s az ál
lamalapító és föntartó magyarság szupremációjá- 
nak megóvása mellett az általános szavazati jo 
got behozza. A zért bizalommal tekint a nemzet 
a jövő elé, bízik vezéreiben, a kik az alkotmány 
védelmében hősiesen kitartottak s a kik a hata
lom birtokában a nemzeti jólét fundamentumait 
lerakják.

D e bizik és bízzék is ez a nemzet önma
gában, kishitűség, lemondás soha ne vegyen rajta 
erőt, tartson össze az alkotás munkájában s ak
kor nem hagyja el, de megsegíti őt Istene.

Hozzon áldást, békességet, hozza meg a nem
zeti erő gyarapitására szolgáló munka áldott kor
szakot a nemzetre az uj esztendő!

* -

Most, hogy az újévi beszédek, értvén eze
ken a W ekerle s a Kossuth nyilatkozatait, el
hangzottak, végkép el vau döntve a vita, amely 
a körül támadt, hogy kelleuek-e nagyban, álta
lában e beszédek ? H ogy ez a kérdés egyáltalá
ban felvetődött, abban benne van a mostani hely
zet lélektana, az emberek érzik, hogy most nem 
folyik politikai hadjárat, melyben tüzelő vagy 
verekedő nyilatkozatok kellenek, hogy most a bé
kés és csöndes munka ideje vau, a tettekés nem 
a szavaké D e viszont annyi ugratás és rossz
akarat veszi kőiül az uj alakzatot; mindenben, a 
mi történik s n m történik, a mit mondanak, 
vagy nem mondanak, annyi magyarázat akasz- 
kodik bele, hogy mégis csak szükség vau annak 
megállapítására, amit különben mindenki tud s 
a mi minden jóhiszemű ember előtt világos.

E köztudomású és maguktól értetődő igaz
ságok inegállapitára foglaltatik a miniszterel
nök s a kereskedelmi miniszter beszédeiben. K os
suth a Lovászy beszédére, melylyel a független
ségi párt s a függetlenségi eszme kilátásai nevé
ben üdvözölte az érdemes eluököt, az ő szokott 
tiszta logikájával fejtette ki egyfelől a koalicziós 
s az együttes programurországos szükségét, más
felől a szabadságot, a mit ez alakulat az összes 
szövetkezett pártok elveinek és szervezkedésének 
enged, tehát a függetlenségi párténak is .ílo itsy  
beszédére viszont, a kinek beszéde főképp azt 
emelte ki, hogy szinte az egész parlament, az 
egész ország ott tiszteleg a szövetkezett pártok 
kü döttségében, a kormány előtt. A  W ekerle fej
tegetéseinek súlypontja annak kimutatásán nyug
szik, hogy a koaliczió nem magántársaság, ha
nem egy ország égetően szükséges ellátása, hogy 
a vállalt munkaprogramm visszaszorul az egyes 
pártprogramunk egészségére, mert ime az egyes 
pártok minden elvük és keretük fenntartásával 
mégis egy épkézláb munkaprogramm beváltásán 
tudnak összeállni.

Magát a inuukaprogrammot is rekapitulálta 
a minisztereluök nagy vonásokban, kiterjeszked
vén azokra az ugratásokra, melyek a választói 
reform s a létszámemelés dolgában akarnak kel
lemetlenkedni a koaliczióuak, A  választói reform

javaslat beterjesztését most már fix terminusra: 
a jövő téli időszakra Ígéri. W ekerle, a létszám- 
emelési legendák csattanós czáfolatául pedig egy
szerűen rámutat arra, hogy mihamarabb a Ház 
előtt lesz a jövő évi ujonczjavaslat, mely az ed
digi rendes létszámra fog csak szólni.

*

Fehér lepel takarja a mezőt. A  friss szán
tásnak immár van takarója. Fehér a város, jég  
lepi el a vidéket is. Hideg van, itt a zordon 
tél s vele a nyomor segítésének ideje. A  mily 
rideg hangzású a nyomor szó, oly rideg az idő, 
a mely ezt előidézi. És csodálatos azzal a ter
mészetes következetlenséggel, a mivel a tél éven
ként megjelenik, nem maradt el soha a nyo
mor sem.

Nem a mi különleges helyzetünk teremti 
meg a nyomort. A z egész világ a szerint van 
berendezve, mert nincs hely, nincs nép, a mely 
a nyomort ne ismerné. Miként vannak gazdagok, 
olyképpen vannak nélkülözők és szegények is. 
Társadalmi szélsőségek, amelyeket áthidalni tel
jes lehetetlenség. Újra kellene teremtődnie a vi
lágnak, hogy a nyomor megszűnjék s természe
tesen vele egyidőben megszűnnék a gazdagság 
is. Talán helyes volna az ily berendezés, talán 
helytelen. A z  most meg nem állapítható. Mi, 
sajnos, csak azon sopánkodhatunk, hogy a ma 
fennálló megromlott rend nem jó , az emberisé
get ki nem elégítő.

A  nyomorral ennek a társadalomnak szá
molnia kell. A  tél nyomora elől elzárkóznunk 
nem szabad. Abból a bőségből, mit a gondvise
lés nekünk adott, juttassunk bőven a szükölkö- 
dőknek, azoknak, kikkel a sors mostóha volt. 
Jusson eszükbe a jótékony embereknek és jóté
kony egyesületeknek, hogy zord, hideg tél van, 
a mikor a nyomort kétszeresen érzik ott, a hol 
nem telik meleg szobára, porhauyós kalácsra és 
segítsenek a nyomorgókon.

A szegényügy rendezéséről.
Székelyudvarhely, jan. G.

Megoldásra váró szocziális feladataink között 
alig van égetőbb, miut a szegéoyügy rendezése.

A szegények segélyezése leginkább ma is csak 
a községek és a társadalom vállaira nehezedik s e 
részben az állam a nyilvános betegápolás költségei
nek közadókból való fedezésén, az állami gyermek- 
meuhelyek, a szegéuyalapok, az ipari betegsegélyző 
pénztárak és a gazdasági cselédbiztositás, valamint a 
imiukásközvetités létesítésén kivül alig tett egyebet, 
i ’edig kétséget sem szenvedhet, hogy a szegényügy 
roudezése elsősorban is állami feladat, melyet az ál
lam csak a társadalommal karöltve, a köz- és ma- 
gánjótékouyság felhasználásával oldhat meg.

Maguk a községek e feladat megoldására nem 
képesek.

A község csak a saját területén illetékes sze
gényekről goudoskodhatik s mig az ezzel járó ter
heket egyek községek csak más községeket magasan 
felülmúló anyagi áldozatokkal fedezhetik, addig a leg
több községnek még az e végből szükséges vagyoni 
eszközök sem állanak rendekezésére.

Ilyen körülmények között a szegények az or
szág nagy részében kizárólag a köz- és inagáDjóté- 
konyságra vannak utalva s általánossá vált a kuldulás, 
a szegéuyügy rendezetlenségének e legnagyobb hibája. 
Hogy ez a helyzet mielőbbi gyökeres rendezésre szo
rul, azt nem kell bővebben magyarázni. A szegények 
segélyezése nem tehető függővé a községi illetőség
től, sem valamely felekezetihez vagy testülethez való 
tartozandóságtól és a községek, felekezetek vagy tes
tületek vagyoni helyzetétől. A segélyezésnek ugy--& 
segélyezővel, mint a segélyezettekkel szemben lehe
tőleg egyenlőnek és általánosnak IvóilHennie. Már 
pedig a községi, köz- és magiújotékonyság mellett 
a szegénysegélyezés u 1. ve és módja községenként, 
felekezetenkint, testületenkint, illetőleg a magánosok 
áldozatkészségéhez képest felette változik s mig a 
köz- és magánsegélyezésből az államnak sok olyan 
polgára is kivonja magát, kitől kedvező anyagi hely
zete mellett méltányosan el lehetne várni, hogy em
bertársai nyomorán a lehetőséghez képest segítsen, 
addig a koldulás révén, legtöbbször a szemérmetle
nek, az arra kevésbé szorulók, a munkaképesek jut
nak alamizsnához s igen sokszor épen az éhezők 
rovására jó kereseti forráshoz.

Nagyon sokan vannak, kik koldolásra gyerme
keket szerződtetnek avagy kényszerítenek, sőt e czél- 
ból nyomorékká is tesznek.

Ez a rendszer teremtette meg nálunk a mun- 
kakerülést, a csavargást s vált a szegényebb osztály 
erkölcsi zülésének okozójává.

Statisztikai adatok hiányában nem vagyok ab
ban a helyzetben, hogy az ország területén lévő sze
gények létszámáról felvilágosítást adhassak. De ogy-



két város szegényeit, valamint a felekezetek által 
segélyezetteket tekintve, körülbollil százezerre lehet 
ázok számát tenni, kik az ország területén közse
gélyre szorulnak. Egy-egy munkaképtelen szegény 
ellátását évenként átlag 80 koronába számítva, a 
szegények ellátása körülbelül 8.000,000 koronába ke
rülne évenként. Budapest székesfőváros a szegények 
ellátására 500.000 koronát, a szegényügyi intézmények 
(szegényház, árvaházak) fentartására pedig .690000 
koronát ad ki évenként. Már ez összeg is mutatja, 
hogy némely város mily nagy mértékben van ily czi- 
meu megterhelve, s hogy o részben egyes községek 
és a községenkénti adófizetők között milyen arány
talanság áll fenn.

Á községi segélyezést tehát az illetőségtől füg
getlenül az állami segélyezésnek kell felváltania.

Az e czélra szükséges összegek fedezetéül, to
vábbá a szegény-ellátás terhének egyenletes megosz
tása végett, az országos betegápolási pótadő (1898: 
XXI. t.-cz.) valamint a községek által szegényellátási 
czélokra kivetett községi adók és az 1901 : XXL t. 
ez. 6. §-a alapján esetleg kivetett gyermekvédelmi 
adó megszüntetésével „országos szegényellátási ala
pot" kell létesíteni, melynek jövedelmi forrását az 
egyenes állami adók 10 százalékáig kivothető segény- 
ellátási pótadó, továbbá a közigazgatási hatóságok 
által hozott kihágás! Ítéletek alapján befolyó pénz- 
büntetéseknek a községek szegényügyi czéljaira szánt 
féle része (1901. XX. t.-cz. 23. §-a), s esetleg a köz
ségi szegényalapok kamatai képoznék.

Az ily módón létesítendő „orsz. szegény ellátási 
alap" a 10 százalék maximális szegényállitási pó
tadó czimén 15,413 200 korona, a kihágási büntetés- 
pénzek után pedig 6400C0 korona, összesen 16.053,200 
korona állandó évi jövedelemhez jutna.

A szegényellátási pótadó tulajdonkép nem is 
tekinthető uj tehernek, mert hisz e pótadó kivetésé
vel a községi adók tetemes leszállítása jár együtt.

Az országos szegényellátási alap viselné az ál
landóan vagy időlegesen munkaképtelen vagyontala
nok ellátási költségeit, az önhibájukon kívül ideig
lenesen segítségére szoruló vagyontalanok segélyezési 
(foglalkoztatási) költségeit és a nyilvános betegápolás 
költségeit, (1898: XXL t-cz.) Ez alap felhasználá
sával lehetne, továbbá gondoskodni lelencz- és árva
házakról, gyermekmenhelyekről, dolog-, mén- és sze
gényházakról, valamint a népkonyhákról, nyilvános 
ápoldákról, kórházakról és elmegyógyintézetekről is, 
mely czélból az alap jövedelmeinek fele, mely 4 szá
zalékkal kamatozó 200.000,000 korona tőkének felel 
meg, tőketörlesztéses befektetésünk igen czélszerüen 
felhasználható volna.

Az állami segélyezés behozatalával kapcsolatban 
el kell tiltani a kuldulást és a csavargást. E tilalom 
ellen vétőket szigorúan meg kell büntetni, s a visz- 
Bzaesőket javítóintézetbe, mén- vagy dologházba kell 
internálni.

A közsegélyre szorulók (munkanélküliek) ideig
lenes ellátásról, elhelyezéséről, ápolásáról vagy fog
lalkoztatásáról való gondoskodást az illető szegények 

.illetőségére való tekintet nélkül a helyi hatóságok 
feladatává kell tenni, az állandó segélyezés mérvének 
és módjának megállapítását pedig az elsőfokú közi
gazgatási hatóságok (rendőrkapitányok ér fószolga- 
birák), avagy a gyámhatóságok, mint szegényügyi 
hatóságok hatáskörébe kell utalni. Ezek állapítanák 
meg az állandóan vagy időlegesen munkaképtelen 
vagyontalanok élelmezésére és eltartására szükséges 
évi segély összegét, ezek gondoskodnának a közse
gélyre szorulók állandó elhelyezéséről, toloncz-, vagy 
árvaházba, gyermekmenedékhelyre, segény-, mén- vagy 
dologházba, vagy gyógyintézetekbe és álpoldákba 
küldéséről.

Általános szabályként állítandó fel, hogy az ál
lami segély jövedelmi forrást nem képezhet s hogy 
az ellátás, mely rendszerint csak természetben, az 
illető szegényeknek intézetben vagy megbízható ma
gánosoknál való elhelyezése mellett szolgáltatható ki, 
csupán a legszükségesebb élelmezésre, ruházatra és 
lakhelyre, illetőleg ápolásra szoritkozhatik. A mun
kaképes közsegélyre szorulókat csakis munkával való 
foglakoztatás utján s csupán addig segítse az állam, 
míg a rendszeresített munkásközvetités mellett meg
felelő kereseti forráshoz nem juthatnak.

Csak ily jnódon lehet a szegényeket a köny- 
nyelmü pazarláStS! és az iszákosságtól megmenteni 
és hozzászoktatni a munka becséhez. Az intézetekben 
vagy megbízható magánosokirtfrvaló elhelyezés azon
kívül biztosítaná a szegények fölötti felügyeletet is, 
melynek különösen arra kell irányulnia, hogy a sze
gények idejüket csavargással ne tölthessék és erkölcs
telen életmódot ne folytathassanak.

A helyi segélyezésre szükséges összegeket az 
állam téríti meg a községeknek és városoknak, me
lyek e végből elszámolandó előleget is vehetnének 
igénybe.

Az állami segélyezés mellett nem csak a sze
gények ellátása válna egyenlőbbé, általánosabbá és 
gyorsabbá, hanem fokozottabb mértékben érvényre 
juthatnának azok az erkölcsi és gazdasági szempon
tok is, melyeknek épen a szegények, különösen a 
gyermekeknek koldulástól és csavargástól való távol
tartásában és a munkaképes közsegélyre szorulóknak 
munkával való foglalkoztatásában mutatkozik legüd 
vösebb hatása. Azonkívül az állami beavatkozás révén 
vidéki góczpontokat képező oly községek es városok 
is hozzájuthatnának egyes szegónyügyi intézmeuyek-

Udvarheiyi Híradó.

hez (lelencz-, árva-, dolog-, mon-, szegényház, kórház, 
stb.), molyek az ily intézmények létesítéséhez elegendő 
anyagi erővel nem rendelkeznek.

Az állami segítséget megfelelő módon egészít
hetné ki a köz- és magánjótékonyság, mely előbbi
nek különösen a közsegélyre szorulók méltányosabb 
ellátásban, valláserkölcsi nevelésében és a munkaké
pes szegények kiképeztetésébon jut kiváló szerep.

Azok, kik valamely köz- vagy magánjótékony
sági intézetben, avagy valamely egyesületi vagy fele
kezeti intézmény révén megfelelő ingyenes ellátásban 
vagy ápolásban részesülnek, az ingyenes ellátás vagy 
ápolás tartama alatt az állami segítségre igényt nem 
tarthatnak.

Ha ezeken kívül a törvényhozás megfelelő ál
lami beruházásokkal, a munkásosztály tervszerű fog
lalkoztatásával, uj kereseti források és oIcbó hitel- 
viszonyok teremtésével, továbbá az általános mun- 
kásbiztositás behozatalával, a végrehajtási törvény 
revíziójával és egy bizonyos értékű vagyonnal, pl. 
2000 koronának a foglalás alól való mentesítésével 
még a szegénység megelőzésére szolgáló reformokat 
fog életbeléptotni, akkor az ország szocziális téren 
méltó helyet foglalhat nujt el a nagy kulturállamok 
sorában. i»r .

H Í R E K .
Székelyudvarhely, jan. C.

Adjon Isten boldog uj esztendőt!
Elmúlt egy küzdelmes év. Sok fájdalmas emlé

ket, keserű csalódást hagyott maga után. Beállt az 
uj, ragyogó fényben köszöntött be, mintegy biztatásául 
annak, hogy uj remények, uj vágyak ébredjenek keb
lünkben ; molyek már annyiszor meghiúsultak, annyi
szor csalódásokat szenvedtek, lángra gyulnak és egy 
jobb jövő hajnalát derítsék lelki szemünk elé. Ettől 
áthatva, milliók és milliók ajkáról hangzott el és 
még hangzik most is : adjon Isten boldog ujesztendőt.

Vájjon hozott-e ránk boldogságot az uj esz
tendő ? remélhessük-o ? A bizonytalanság, az aggoda
lom el nem titkolható érzetével kell feleljünk, talán 
nem! Különösen nekünk, iparosoknak.

Álljunk meg csak egy perezre, nézzünk vissza 
a múltba és vizsgáljuk meg azt komolyan, mert a 
múltból merített tanulság Útmutatója a jövőnek. Mit 
látunk ? mit tapasztalunk ? Volt é egyéb évtizede
ken keresztül a veszteti, reményeknél és keserű csaló
dásoknál ? a mely nem csak egyeseket és családokat, 
hanem az egész társadalmat s különösen annak egyik 
osztályát, az iparos osztályt sújtotta.

Minden évben uj reményünk gyűlt ki, ennek 
biztatása alatt egy szebb jövő tárult elénk s mégis 
a kor szellemével nem haladhattunk, hanyatlottunk, 
sem szellemileg, sem anyagilag nem erősbödhettünk. 
Némán, összetett kezekkel néztük romlásunkat, 
nem gondoltunk a magunk bajával s mások még 
annyit sem. A kik a hatalom polezán voltak, vagy 
oda vágytak, csak akkor ismertek meg, mikor ön- 
czéljuk elérhetésére kellett fölhasználjanak, ilyenkor 
szerettek, nem volt visszataszító a kérges tenyér, 
Ígéretekkel halmoztak e l ; de hogyha már czéljukat 
érték, minden maradt a régi, legfölebb ha itt-ott 
tettek is valamit, azt csak pajtáskodásból és a többi
nek szeinfényvesztésééül tették. Azontúl az Ígéret 
és a tett között akkora külömbség volt, mint a 
uazarénus és a nemzetközi szocziálisták közt van.

A miért az 1848-iki szabadságharezban annyi 
honfivért áldoztak, annak áldásos melegét még ez 
ideig nem érezhettük ; iparunk és kereskedelmünk 
Becsnek lett kiszolgáltatva, különösen 1872. óta s 
ott pedig minden törekvés a magyar ipar megölésére 
irányult; jelszavuk mindig az volt és talán az ma 
i s : Magyarországot koldussá azáltal, hogy ne legyen 
ipara s azután rabbá kell tenni.

Már pedig a mely országnak nincs virágzó 
ipara, ott nincs anyagi jóllét, hol niucs annyagi jó l
lét, ott nem lehet önállóság.

Ennek elhárítása helyett érdek érdeket hajhá- 
szott, a társadalmi válaszfalak miud jobban emelked
tek, az erős nyomta a gyöngét, a gazdag a szegényt. 
Ilyenek voltak boldog esztendőink, mig végre oda 
jutottunk, hogy évről-évre ezrek é3 ezrek hagyják 
itt ezt a drága, édes hazát, vándorbot és koldus
tarisznyával mennek más hazát keresni, hol boldogabb 
ujesztendőt remélnek.

Tisztelt iparos társaim, midőn a múltnak ezen 
irtózatos képe tárul elénk, remélhetünk-e boldog 
uj esztendőt? Habár a csüggedés, a bizonytalanság 
homálya borul is lelkünkre, azt kell mondjuk, igen I 
Most más időket élünk, más csillagok járnak Ma
gyarország egén, épen ezért csüggednünk nem sza
bad. A milyen fényesen ragyogott ez újév első reggo- 
léu a nap aranysugara, oly fényesen kell tündőköl-
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jön lelkűnkben a biztató remény, mely tettre kész
tessen, hallassa velünk ezt az intő szót: „Bízva 
bízzál, küzdve küzdj" és igy összetartva, egyesült 
erővel küzdjünk helyzetünk javításáért. Hiszen lát
hatjuk, hogy a társadalom minden rétegében küzde
nek a tűrhetetlenné vált állapotok könnyebbitéséért, 
csak épen az iparos osztály nem, pedig oly kedvezőt
len viszonyok közt és oly elhagyatottan sincs egy 
sem, mint épen ez.

Fel tehát a nemes küzdelemre, az eddigi csalódá
sok ne kedvetlenitsenek el, vegyünk példát a nyugati. 
államok iparosaitól és összetartva czéltudatosan küzd
jünk magasztos hivatásunk betölthetésere, mert 
ekkor segitő kezekre is találunk és nekünk is meg
adja az Isten a boldog uj esztendőt.

Rdjk József, iparos.

Újév a vármegyénél. Az uj év alkalmából
ősi szokáshoz híven, a vármegye tisztviselői kara 
testületileg kereste fel a vármegye alispánját, hogy 
neki szerencsekivánatait kifejezze. Az év első napján 
délelőtt 10 órakor a vármegyei és a hozzá csatlako
zott városi tisztviselők ÁAám Albert főjegyző veze
tése mellett testületileg jelentek meg Dr. Damokos 
Andor alispán hivatalos helyiségében. A megjelentek 
érzelmeit a főjegyző tolmácsolta, melyre Domokos 
alispán válaszolt, meleg szavakkal köszönve meg a 
szerencsekivánatokat és az egybegyűlteknek az évfor
duló alkalmából boldogságot és kitartást kívánt. A 
tisztviselőkar Ugrón Ákos főispánnál nem tiszteleg
hetett, mivel a főispán Budapesten időzött. —  Székely
udvarhely város tisztviselőkara ugyanezen nap déle
lőtt 9 órakor szintén testületileg kereste fel Gotthdrd 
János polgármestert. A tisztviselókar jókívánságait 
Soó Domokos I. tanácsos tolmácsolta, melyet a pol
gármester viszonzott.

Id. Solymossy Lajos halála. Id. Solymossy 
Lajos városi nyugalmazott tanácsos, 48-as Mátyás 
huszár-hadnagy, életének 79-ik, boldog házasságának 
53-ik évében m. hó 31-én elhunyt. A népszerű férfiú, 
az áldozatkész, fáradhatatlan ember, a derék férj, a 
boldog apa és nagyapa megszűnt élni. A ki ezelőtt 
egy pár hónappal látta életpiros arczát, ismerte 
derült jókedvét, el nem tudta hinni, hogy a halál le 
tudja győzni az életerős öreg urat. Mint ember, 
Solymossy Lajos mintaképe volt azoknak a jóizü, 
közszeretetnek örvedő öreg uraknak, akik szeretetre- 
méltóságukkal, nemes, áldozatkész és szeplőtlen je l
lemükkel a közbecsülést kiérdemelték maguknak. A 
nagyszámú család és tisztelői megrendülve vették 
körül ravatalát és igazán sajnálták a nemes, őszinte 
szívnek megszűnését. Temetése 3-ikáu történt óriási 
részvét m ellett; jelen volt azon a polgárság teljes 
számban, hivatalok, testületek kivétel nélkül, sőt a 
48-as katonának a helyben állomásozó zászlóalj egyik 
százada is Freyberger Miksa őrnagy vezényletével. A 
holttesttet először a ref. templomba vitték, hol Vajda 
Ferencz lelkész mondott szép beszédet az elhunytról.
A megboldogult öreg urat tárcza rovatunk ismerieti. 
Haláláról a család a következő gyászjelentést bocsá
totta k i :

Alólirottak a szív mély fájdalmával tudatják, hogy az 
igazán szerető, hii férj, önfeláldozó jó  családapa és nagyapa, 
jó  rokon, nemés emberbarát id S o l y m o s s y  Lajos ny. városi 
tanácsos, 48-ikí Mátyás huszár-hadnagy, életének 79-ik, boldog 
házasságának 53-ik évében, a halállal vívott kemény tusa után, 
f. évi decz. hó 31-én d. e. 10 órakor meghált. Tiszta jellemtt, 
erős akaratú, nemes férfi volt, aki eltáutorithatlanul járt az 
igazság utján Az erős férfi kebel egy nemesen érző Bzivet rej
tett magában, honnan a szeretet melege áradott Bzét övéire, 
embertársaira és hazájára. Tiszta jelleménél és emberszereteté- 
nél csak hazája szeretető volt nagyobb. Emlékezete örökké élni 
fog. Földi porai 1907. jan. hó 2-án d. u. 2 órakor, a Báthori- 
utczai lakásáról, a ref. templomban tartandó egyházi szertartás 
után fognak a ref. temető kertben örök nyugalomra helyeztetni. 
Nyugalma legyen csendes. Emléke áldott 1 Öev. id. Solymossy 
Lajosné sz. Ferenczy Károlina, az elhunyt neje. Solymossy Endre, 
Solymossy Károlina Nagy Gézáné, Solymossy Kata Láng Endréné, 
Dr. Solymossy István, Solymossy Lajos, Solymossy Olga Nagy 
Lajosné, Solymossy Ágnes, Solymossy Anna, az elhunyt gyer
mekei. Solymossy Endréné Kádas Vilma, Dr. Solymossy Istvánná 
Lengyel Sarolta, özv. Solymossy Jánosné Elischer Janka, Nagy 
Géza, Láng Endre, Nagy Lajos, az elhunyt menyei, illetve 
vejei. Nagy Jenő, Géza, Lajos, Irma, Péter, Laczx, Ilona, Kál
mán. Láng Etelka, Kálmán, Mártha, Zoltán, Katinka, Lajos, 
Jenő, Solymossy Pista, Jankó, Gyula, Sárika, Bandi, Nagy Ka
tinka, Pista, Solymossy Laczi, Juczi, Vicza, Jankó, mint az 
elhunyt unokái.

Szabad Lyozeum. A legközelebbi Szabad 
Lyczeum felolvasása január hó 10-én, (csütörtökön 
este 6 — 7-ig a főreáliskola természettani előadó ter
mében fog megtartatni, a mikor Dr. Padi Árpád 
árvaszéki elnök a szocziálizmus gazdasági elméletei
ről fog értekezni. Előre is felhívjuk a közönség figyel
mét ezeu érdekesnek Ígérkező ingyenes felolvasásra.
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Orosz Lajos meghalt. Orosz Lajos szent
erzsébeti földbirtokos m. hó 31-ikén, életének 40-ik 
évében, Lovránában meghalt. Halálára el volt ké
szülve a közönség, mivel több mint egy éve volt 
nagybeteg és mégis a hir megdöbbentő. A derék 
férfi csak egy nehány éve került házassága folytán 
Udvarhelymegyébe, azonban e rövid idő elég volt 
neki arra, hogy a megye közéletébe tevékeny szere
pet vállaljon. Tevékenységét a lezajlott válságos 
1906. évben mutatta meg, amidón a küzdők élére 
állott s közgyűlési felszólalásaival, melyek nagy 
tájékozottságról tettek bizonyságot, sok elismerést 
aratott. Élesen támadta ellenfeleit és ebbm néha 
kíméletlen volt, aminek szívbaja adja meg a magya
rázatot. Betegségére keresett most Í3 enyhülést 
Lovránában, azonban a halál erőt vett a szorgalmas, 
derék férfiun. Hült tetemét tegnap szállították haza 
Szenterzsébetre és délután helyezték ott örök nyuga
lomra. Temetésén megjelent számos megyei tisztviselő 
Dr. Bamokos Andor alispánnal az élén, a megyei 
földbirtokosok és számos törvényhatósági bizottsági 
tag. Halálát neje sz. Báró Kemény Nánika és két 
kis gyermeke, valamiut számos rokon gyászolja.

Szent Antal estély. A folyó hó 13-ikán tar
tandó Szent Antal estélyt, Demény Ferenczné elnök
sége mellett, Péter Lajosné és Péter Józsefné rendezik. 
Az estély műsora következő: 1. Ének Szent Antal
hoz, előadja Szabó Antal róm. kath. kántor. 2. Szaval 
Burnász Erzsiké. 3. Szabadelőadást tart Szemlér 
Ferencz fógirnn. tanár. 4. Éuekel Dobay Etelka. 5. 
Szaval Csergő Tamás. 6. Melodrámát ad elő zeneki- 
sérettel Ávéd Rózsika. 7. Ének, Szűz Mária hazánk 
reménye, hármoniumon játsza Szabó Antal káutor. 
—  A január 27-iki estélyen, mint értesülünk Szén- 
tiványi Árpád országgy. képviselő, a jeles szónok fog 
szabadelőadást tartani.

Iparosok fillérestélye. A Polgári önk. és 
segélyző-egylet e hó 7-iki fillérestélyét rendezik: 
Balázs Teréz, Bodrogi Emma, Kiss János, Orbán 
János. Közreműködnek: Burger Arthur tanár fel
olvas, szaval Papp Erzsi, melodráma* ad elő Ifj. B ar
tók István, gyorsfestészetet mutat be Hermann 
Gyula, szaval Orbán János.

A szegények uj éve. özv. Solymossy Jánomé 
és Solymossy Endre 5 —5 K, Molnár Károly nyug. 
tanár 4 K küldött a ref. temetökerti szegények szá
mára. Ezen összeggel óhajtják mind hárman meg
váltani a szokásos uj évi üdvözleteket. A jó kíván
ságnak ennél szebb és érezhetőbb kifejezése alig 
képzelhető. Ez alkalommal még csak négyen voltak, 
kik ilyen utón kívántak boldog újévet. Reméljük, 
hogy esztendő ilyenkor többen lesznek. A szegények 
nevében fogadják hálás köszőnetünket. Székelyudvar
hely, 1907. jan. 4. Vajda Ferencz ref. pap.

A  fogyasztási szövetkezet igazgató
sága Hlatky Miklós tanár elnöklésével ma, vasárnap 
délelőtt 11 órakor a vármegyeház kistermében ülést 
tart. Tárgy: A Hangya válaszának tárgyalása. (A 
szövetkezetét csak az esetben véli megalakithatónak, 
ha 6000 korona értékű részjegy jegyeztetik). — Úgy 
véljük, hogy a Hangyának ezen kikötésével a helyi 
szövetkezet eszméje hosszú időre lekerül a napirend
ről, s a mai gyűlés bizonyára a már befizetett rész
jegyek visszafizetését fogja elhatározni, a mi tekintve 
az ipar és kereskedelem nyomott viszonyait, egyálta
lán nem mondható szerencsétlenségnek.

A  városi világítás és szemétfuvarozás. 
Székelyudvarbely város képviselőtestülete dtczember- 
ben tartott közgyűlésében, a városi világítást és 
szemétfuvarozást, —  tekintettel arra, hogy az eddigi 
bérlő, a Tűzoltó-egylet, a 8600 korona évi bért 10600 
koronára kívánta felemelni, — úgy határozott, hogy 
a közvilágítást, mivel a villamosvilágitás ez év fo
lyamán amúgy is, be lesz állítva, házilag végezteti, 
míg az utczatakaritásra és szemétfuvarozásra árlej
tést ir ki. Ez árlejtést GoLthárd polgármester m. hó 
27-ikén tartotta meg, amidőn az 3490 korona évi 
bérösszegért Símén Sándor hodgyai lakosnak lett ki
adva. Az uj bérlő a szemétfuvarozást 1 én meg is 
kezdette, s útját elég szorgalmasan be is járja, de 
az utcza, illetve járdatakarítás irányában még eddig 
semmit sem tett, s innen van, hogy a járdák, kivált
képpen az átjáróknál, s ott, hol nem magán ember 
a háztulajdonos, kivéve a megyeház előtti részt, ré
mesen piszkos. Éppen ezért az illetékes hatóság figyel
mébe ajánjuk, hogy a bérlőt ezek megtakarítására 
hamarosan szorítsa rá. A közvilágításnál is tapasz
talható egy némely mulasztás, különösen a mellék- 
utczákban, azonban ezt a kezdet nehézségének kíván
juk betudni, és reményük van, hogy a rend ebben 
hamarosan helyreáll.

Udvarhelyi Híradó.

A  tehervallomási bejelentések. A föld- 
és házbirtokot terhelő adósságok vallomási ive folyó 
hó 31-ig a városi iktatóhivatalba adandó be.

Bankett. Mátéffy Domokosnak pénzügyi tit
kárrá történt kinevezését tegnap este kedélyes társas- 
vacsorával ünnepelték meg a Sándor István éttermé
ben. Résztvett a banketten Ugrón Ákos főispán, 
Stratzingcr Emil pü. igazgatóval élén csaknem az 
egész pénzügyigazgatóság, továbbá az ünnepelt férfiú 
számos barátja és tisztelője, a  társaság a késő esti 
órákig maradt együtt a legjobb hangulatban.

Az Udvarhelymegyei Tanitó-egylet f. 
hó 17-ikén d. e. 9 órakor az állami főreáliskola torna
termében Szász Ferencz elnöklete mellett rendkívüli 
közgyűlést tart.

Vadászat. Múlt év két utolsó napján sikerült 
vadászat volt a szentkirályi és fancsali havasokon. 
a  vadászaton részt vettek: Szabó István birtokos, 
Demény Ferencz törvszéki biró, Szabó Gábor várme
gyei aljegyző, Simó Mátyás városi pénztáros, Dr. Váró 
Géza ügyvéd, Szabó Endre erdőszentgyörgyi orvos, 
Szabó Dénes nyárádszeredai körjegyző és Márton 
István nyárádszeredai ügyvéd. — Az idő a vadászat
nak nem kedvezett, mert csaknem az egész idő alatt 
nagymértékben havazott. Az eredmény minden rossz 
idő daczára elég kielégítő volt. Szabó István egy 
nagyon szép és nagy nyőstén farkast, éppen azon percz- 
ben, midőn a legjobb kopóját megfogni akarta, sze
rencsés lövéssel leteritett. A farkas 47 kiló nehéz 
volt és három darab nagyreményű kölyök volt benne. 
Dr. Váró Géza pedig egy nagyon szép őzbakkot ej
tett el. A vadászat után a társaság Szabó István 
vendégszerető házánál gyűlt össze, hol kedélyesen 
ülte meg a Szilveszter estét.

Berukkolás. Az ex lex által teremtett hely
zet következtében tudvalevőleg október 10-től novem
ber 30-ig tartották meg országszerte a fősorozásokat. 
Az ujonczok bevonulását január 15 éré rendelte el a 
honvédelmi miniszter. Ugyancsak akkor szabadulnak 
ki az öreg katonák is, akiknek helyét az újonnan 
besorozott legények fogják betölteni. De csak a 
rendes ujonczok vonulnak be. A póttartalékosok be
vonulását április 1-re halasztotta a honvédelmi mi
niszter, mert a téli időjárás akadályt gördít a pót- 
tartalékosok kellő kiképzése elé.

A róm. kath. plébánia templom belső 
javítás és díszítésére adakoztak (XV. közlemény): 
Dorner Béláné gyüjtőivén: Dorner Béláné 20 k. — 
Pálffy Aladárné gyüjtőivén: Páltfy Aladárné, Páltfy 
Aladár, Özv. Gaszner Pálné 1 — 1 k. Összesen 3 k. 
—  Bálint György Ígéretének befizetett második rész
lete 25 k. Mikes János gróf főesperes (a szószék 
helyreállítása és aranyozása költségeire) 800 k., Gróf 
Zichy Aladár Budapest 100 k., Herczeg Hohenlobe 
Egon, Róma 100 k., Gróf Esztorházy Miklós, Csák- 
vár 20 k., Szabó János Cs.-Somlyó, gyűjtése 17 k., 
újévi üdvözletok megváltása 22 k Összesen 1107 k. 
I—XIV. közlemény 10863 k. 44 fill. Összesen 11970 
k. 44 fill. —  Fogadják a nemesszivü adakozók, 
valamint Ilodor Károly bádogos a keresztelő-kuton 
eszközölt díjtalan javításért, ez utón is hálás kö- 
szönetünket. Mikes János gróf, főesperes-plébános, 
bizotts. elnök. Paschek Viktor, bizotts. pénztárnok.

A Kereskedők Otthona lolyó hó 3 ikán 
tartotta meg ez évi első összejövetelét. Ez estélyen 
Lázár István humoros felolvasást tartott, Hermán 
Endre pedig szavalt.

Katona-zene Székelyudvarhelyt. A Buda- 
pest-szálloda bérlőjének, Sükösd Miklósnak a kolozs
vári honvéd zenekart sikerült egy pár estélyre meg
nyerni. A katona zenekar tegnap, szombat este tar
totta első hangversenyét, mig a második ma, vasárnap 
rste lesz a Budapest-szálló szintermében. Sükösd 
Miklós áldozatkészségét a közönség bizonyára tömeges 
megjelenésével fogja ma is honorálni. Az estély terí
tett asztalok mellett lesz és belépti dij személyenként 
1 korona. Karzat, illetve páholy-jegy ára 60 fillér.

Monstre pör czimmel lapunk egyik korábban 
megjelent számában megemlékeztünk a Török Lajos 
volt k. jegyző által Darócz község ellen indított 
pernek főtárgyalásáról. Erre vonatkozólag egy hosz- 
szabb levelet vettünk, melyből a következőket közöl
jük. Tekintetes Szerkesztő url B. lapjának 52. szá
mában „monstre pörJ czim alatt egy czikkecske kö- 
zöltetett, mely tévedésen alapulhat, éppen ezért en 
gedtessék meg egy pár szóban arra reflektálni. Nem 
áll, hogy a daróczi lakossággal évek óta lettem volna 
ellenséges viszonyban s különösen nem az, hogy „túl
ságosan igénybe" vettem. Hanem igenis áll az, hogy 
mig Daróczon intelligens pap és tanító volt, addig a 
lakossággá legjobb egyetértésben éltünk, minek 
illusztrálására csupán azt említem fel, hogy (még 
1904-ben is) minden év augusztus 25 én tartott 
nevemnapján, a lakosság részéről „fáklyászene11

(5) 1907. január 6.

kíséretében a legmelegebb üdvözletekben részesül
tem. A mi minden egyébre, csak ellenségeskedésre 
nem vall. Az állítólagos „elégedetlenség" pedig mes
terségesen volt szítva ellenem. Kitűnő tisztelettel:
Török Lajos.

Nyilvános nyugtázás és köszönet. A
következő sorok közlésére kérettünk föl. A székely
udvarhelyi ev. ref. egyház templomának tornyára be
állítandó uj toronyórára a következő kegyes adomá
nyok folytak be. (II. közlemény.) Klein Zsigmondné, 
Klein Géza 5 0 —50 kor., Timár-ipartársulat 20 kor., 
Riemei Gusztáv 10 kor., Dr. Imreh Domokos, özv. 
Miklósi Károlyné, Id. Szakács Károly, Dóczi Ödön 
5 - 5  kor., Id. Szakács Károlyné 3 kor., Özv. Fehér
vári Lajosné, Kassay F. József, Vargha Ida, Soly
mossy Endre, Özv. Kóréh Gergelyné, Koncz Ármin 
2 —2 kor., Gáspár Ferencz, Ifj. Solymossy Lajos, 
Ernszt György, özv. Kertész Józsefné, Bálint György; 
Szentes Árpád, Özv. Felszeghy Dénesné, Rudnyák 
Péter, Szabó Márton, Tordai Albert, Pál István, Ba
csó István, Major Ferencz, Péter József, Bokor András 
1— 1 kor. Dr. Demeter Károly, Barkóczy Albert, 
Nagy Sándor 60—60 fill., Kovács Gergely, Hárth 
Anna, Papp Z Endre, Szalay Ferenczné 50—50 fill. 
Vetési József, Kézsmárki Ákos, Hermann Károly, 
Fischer Ferencz 40—40 fill. Szőcs Gergely 30 fill., 
11). Bodrogi György, Rácz Lajos, Kovács Ignáczné, 
Mécz Gyula, Biró János, Bokor Andrásné, Szabó N., 
Karda Dénes, Benkő Sándor, Özv. Kovács Kálmánná, 
Bodrogi Sámuel 20—20 fill. összesen 186 kor. 90 
fill. Első közlemény összege: 387 kor. Együtt: 573 
kor. Fogadják a nemes szivü adakozók a ref. egy
házközség hálás köszönetét. Vajda Ferencz ref. pap, 
Keszler János gazda.

KÖZSÉGI ÜGYEK.
Azuj körjegyzőségek. Udvarhelyvármegye 

törvényhatósági bizottsága határozatából a folyó év 
elsejével a körjegyzőségek száma 10-el szaporodott, 
vagyis a meglévő 43-ból 53 lett. E 10 uj körjegyző
ség a következő : Atyha, Varság, Bikafalva (Hodgya, 
Óczfalva községekkel), Körispatak, Siménfalva (Szé- 
kelyszentmiklós, Medesér, Kadács községekkel), Siklód 
(Szolokma), Ujszékely (Alsóboldogfalva), lelsórákos, 
Kányád (Petek, Jásfalva), Szentlászló (Miklósfalva, 
Ábránfalva, Sándortelke). Az uj körjegyzői állásokra 
a főszolgabirák a pályázatot ki is Írták és annak 
határideje 4-ikén lejárt. Igen természetesen csaknem 
valamennyi állásra bőven akadt pályázó. Szükséges
nek tartjuk, hogy amidőn az .ország minden várme
gyéjénél a lokálpatriotizmus érvényesül, ez állások 
betöltésénél szintén ez legyen a főelv; meg kell 
keresni az arra érdemes, munkabíró egyéneket, kik 
eddigi munkájukkal eleve kiérdemelték a bizalmat, 
s azokat kell oda állítani. Ismerve főszolgabiráink 
intenczióit, meg vagyunk győződve, hogy ez igy 
is lesz.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  junuár 5.

(Érk. d. u. 5 ó.)

A delegáczióból.
Magyar delegáczió ma délben Z i c h y  T i

vadar gróf elnöklésével teljes ülést tartott. A  
múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után fe
lolvasták a delegáczió eddigi ülésein elfogadott 
határozatokat, melyeket végszerkezetben is elfo
gadtak. Ezután elnök megemlékezett delegáczió 
két tagjának H e g e d ű s  Sándornak és Z i c h y  
Jenő grófnak elhunytéról.

Végül a delegáczió felhatalmazta elnököt, 
hogy rövid utón vegye át az osztrák delegáczió 
üzenetét, s jutassa azokat az albizottsághoz-.-

A  magyar delegáczió fellátó -befejezte mű
ködését, de annál tovább tart az osztrák dele
gáczió tárgyalása.

A  hadsereg szállítások kérdése miatt az 
osztrák delegácziában még a hadügyi költségve
tést sem tudták letárgyalni.

Osztrák delegátusok mindent elkövetnek, 
hogy érvénytelenítsék hadügyminiszterek között 
létrejött szerződést, de ez nem fog sikerülni.

Ezzel kapcsolatosan ma újságíróknak a de
legáczió egyik vezető férfia kijelentette, hogy az 
osztrák delegácziónak semmi köze hadsereg szál
lítások dolgában kötött szerződésekhez. Lehet, 
hogy osztrák parlamentnek emiatt konfliktusa 
lesz osztrák kereskedelmi miniszterrel és hadügy
miniszterrel. De az osztrákok belső baja a szer
ződést nem érintheti.

Kiadja; Becsek D. Fia könyvnyomdája
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A Korpától; gyöngye!
Természetes ásvány- 
—  gyógyborviz! iz z

Főraktár Szókelyudvarhelyt:

Gál János Utódánál.
K a p h a t ó  m é g  :

Gyarmathy Ákos, Haáb és 
Heitz, Tamás Balázs, Bagó 
Gyula, Szentpótery Gergely 
kereskedésében — valamint 
minden vendéglőben és ót- 
= =  teremben. '■ -

_  A KárpátoH gyöngye!

Miért'
törekszik ma mindenki régi varrógépén 
----------------- túladni és helyette-------------- —

P JF A F JF -g ^ p e t  beszerezni!
Mert a régi kellemetlenségek egész sorá
tól szabadul meg egy eredeti P fa f f -g é p  
beszerzése által. A P f’a ff-g é p e k  tudva
levőleg családi használatra és ipari czélokra, 
valamint a divatos mühimzéshez is, mint 
a jelenkor legjobb gépei vannak elismerve.

Azért a más gyártmányú gépeknél való összehasonlításnál 
mindig figyelembe veendő a Pfaff-gépek által elért magas tö
kéletesség pazar fölszerelés, a szolid és czélszerü újítások, 
mely teljes biztosítékot nyújt e gépek k i f o g á s t a l a n  és 
--------------------------- é r t é k e s  v o l t á é r t .  ---------------------------

9
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l raiítár:Oláh Ferencz és Társa
----------------------------------------- ------

vas
kereskedése a r .

Szerves anyagoktól mentes! ií
%

Védingy: „ H o rg o n y t1

A Liniment. Gapsici comp.f
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, moly már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvénynel, csúznál és meghülések-
.......  nél, bedörzsölés koppon használva. .......
Figyelmeztctés.n Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" vód- 
jegygyol és a Richter czégjegyzóssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K —.80. 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest .
PrRichter gyógyszertára az „Arany orosz lá n ho z" ,

P r á g á b a n .
E l i s a b e t b s t r a s s e  5 neu.

Mindennapi szét küldés. *

Van szerencsénk ezennel tudatni, hogy 
a brassói piaczon, egyik üzleti helyiségünk
ben a legújabb módszer szerint, motor-üzemre

Kávé nagy-pörköldét
rendeztünk be.

Miután utóbbi időben a pörkölt kávé 
fogyasztása Erdélyben is emelkedett és a t. 
közönség a pörkölt kávé fogyasztásával járó 
takarékosságot és kellemességet elismerte, 
ezen uj üzletággal való foglalkozásra hatá
roztuk el magunkat. Nagy bevásárlások, a leg
jelesebb fajták kiválasztásával és a leggon
dosabb eljárás a pörkölésnél azon helyzetbe 
juttattak, hogy mindenkor versenyképesek le
hetünk, miért is nagybecsű pártfogását és 
próbarendelményét kérjük. Immár azon hely
zetben vagyunk, hogy naponta frissen pörkölt 
kávét kifogástalan minőségben a legkülönfé
lébb fajtákban és mérsékelt árak mellett 
bírunk kiszolgálni.

Árjegyzékkel és mintával szívesen szolgálunk 
és kívánatra bérmentve megküldjük.

Kiváló tisztelettel

H essh a im er J. L. és A .
fűszer- és gyarmatáru-kereskedés 

a  „ F e l i é r  o ro s z lá n h o z * *  B r a s s ó b a n
Alapittatott 1843.

pladó épületes beltelek!
K őből épült, cseréppel fedett 4  
szoba, konyhából álló lakházzal 
és mindennemű mellék és gaz
dasági épületekkel ellátott külön 
udvari beltelek szabadkézből 

eladó!
Értekezhetni: Bethlen-utcza 

83. szám alatt.

Valódi ólomzárolt luezerna és heremag. 
E r f u r t i  vetemény- és virág-magvak.

Üzletáthelyezés I
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 
szives tudomására hozni, hogy üzlete
met áthelyeztem az Alsó-piacztérre, 
a szent Ferenczrendi barátok temploma 

közelében levő, újonnan épült

Frölichné-féle helyiségbe
hol egyszersmind nagyon szép raktárt 
rendeztem be mindennemű fűszeráruk
ban rizsek, kávék, tisztított petróleum, 
porczellán, üveg, gyermekjáték, díszmű
áruk, függő, fali, és asztali lámpákban.

Aradi lisztekben stb. stb.
íindig friss fűszeráruk tisztán 

_ kezelve.
Amidőn kérem a nagyérdemű közönség 
szives pártfogását, ígérem, hogy jg y e .„ í j  
kezni fogok minden esetben igen tisz- I  
telt vevőimet a legjobban és legolcsób- I  
bán kiszolgálni. — Teljes tisztelettel

|  SZENTPÉTERY GERGELY |

KONCZ ÁRMIN
nagy öl fája 8 köbméter

2-2 Mtr. 20 ctmt.
........ hosszú fából ..........

Sz.-udvarhelyt
.................szokásos ............. ......
I nagy öl fa mérete
1 öl =  190 cmtr.
........ hosszú fából .........

Tisztán G ’8  k ö b m é t e r
Üregekkel, vastag bekötések

kel, feldugdosással elvész 
O 8  O 3 marad G köbméter.

L r a 18 f o r in t

Tiszta k ö b m é t e r  
Ráadás még 0.8 köbméter
Lesz a 8—8 köbméter ára:

2 2  f o r i n t
1 □ ’  f» 2  Ir t . 5 0  kv .

Olcsóbb 20°/o-al.
Ugyanígy viszonzik a meter öl fa is az itteni hosszú 
° í bi  °a ^ 've'  a fövidebb fa tömörebben össze
rakható, azért az állami, megyei, törvényszék stb 
hivataloknál csak ilyeneket fogadnak el. Ilyenek

nek a megrendelését ajánlom

1 0  0 fa jön 3  f r t .
Drágább 20% -al.

k o s c i  í h u i b í .

Szakvélemények

az „Esterházy Copac“-tíl.
A magy. kir műegyetem borászati labora

tóriuma által hivatalosan megejtett éa áltatunk 
tudomásul vett vizagálatok alapján az

Esterházy cognacot
betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresen hasz
nálva mint kitűnő minőségűt és a fracia cog- 
nacokkal vetekedő! legjobban ajánlhatjuk.

Dr. Tauffer Vilmos
egyetemi tanar.

Dr. Stiller Bertalan
egyetemi tanár.
r. Réczey Imre

egyetemi tanár.
Dr. Pertik Ottó
egye.emi tanár.

Dr Kétly Károly 
egyetemi tanár.

Dr. Ángyán Béla ■
egyetemi tanár.
Dr. Poór Imre

kir. tan , egy tanár.
Dr. Báron Jónás 
egyetemi tanár.

I Az ESTERHÁZY COGNAC minden 
kelő fűszer- és csemegekereskedésben 

kapható.

Kitűnő minősígli és legmagasabb szilárdságú portlandora czemenlel olcsón ajánl

BRASSÓI PORTUND CEMENTGYÁR
Szf KetyndV arbetytt Kapható Rösler 0  Gábor


