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Előfizetési á ra k :

Egész évre 8 kor. fél evre 4 kor. negyed évre 2 korona. 
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Hirdetések a legolcsóbban számíttatnak. Nyilttér sora 
50 fillér. Megjelen hetenként egyszer, 6 - 8  oldalon vasárnap 

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

A jobb jövő reménye.
Székelyudvarhely, febr. 8.

Udvarhely vármegye közönsége kiváló érdek
lődéssel nézett a megindult ipari akcziő sikere 
érdekében Budapestre utazott küldöttség fogad
tatása elé. És méltán. Mert a küldöttség utjá
nak sikere kiindulási pontja a népünk boldogu
lásának biztosítására vezető nagyobb szabású 
ipari és kereskedelmi tevékenységnek.

A  küldöttség, miként a lapok közléseiből 
tudomást vehettünk róla, U g r ó n  Ákos főispán 
vezetése mellett folyó hó második napján tisz
telgett K o s s u t h  Ferencz kereskedelemügyi 
miniszternél és S z t e r é n y i  államtitkárnál. 
Ugyancsak a lapok közléseiből értesültünk arról 
is, hogy a miniszter a székelyek küldöttségét 
a legnagyobb jóakarattal fogadta s a tervezett 
ipari akczióhoz az állam, illetőleg a kereskedelmi 
tárcza legmesszebbmenő támogatását Ígérte. 
Hasonlóképpen nyilatkozott az államtitkár is.

Az igéit „legmesszebbmenő támogatás" nagy 
szó, de lehet kicsi is. Nagy, ha a cselekvés 
szándékával és erős elhatározással mondatik ki 
egy olyan államférfiu részéről, akinek rendelke
zésére állanak a segítés eszközei. Kicsi, ha az 
az államférfiu a cselekvés elhatározása nélkül, 
a pillanatnyi megnyugtatás szándékával mondja ki.

A  hir olvasása után tisztában voltunk 
azzal, hogy K o s s u t h  Ferencznek általánossá
gokba, fenntartásokba, a „lehetőség határaidba 
nem burkolózó komoly Ígéretét, komolyan ve

hetjük, küldöttségünk tehát nem jő üres kézzel. 
A mióta a küldöttség tagjai megérkeztek s a 
fogadtatásról, annak részleteiről, impresszióik
ról számot adnak, azóta minden kétséget kizáró 
teljes bizonyossággal tudjuk, hogy a küldöttség 
nem tisztelgett hiába, hogy az iparfejlesztő bi
zottság e lépése iránt a legjobb remőnyekke 
lehetünk.

A  fogadtatás éppen nem volt chablonos, 
anuak lényegét nem a szokásos szónoklat, köl
csönös udvariaskodás képezte, hanem az a bi
zalmasabb természetű, a részletekre is kiterjedő, 
a cselekvés szándékának komolyságát minden 
kétséget kizárólag dokumentáló beszélgetés, mely 
a kihallgatásnak formális részét követte, a mely 
mintegy félóráig tartott.

Ezen beszélgetés folyamán tüzetesebben 
tájékozódott a miniszter az iparfejlesztés rész
letei iránt. Szóba kerültek a siker kilátásával 
kifejlesztést követelő iparágak; megbeszélés tár
gyát képezték a termelési és értékesítési viszo
nyok. Nyilatkozatot, fontos elvi nyilatkozatot 
tett a miniszter az állami segítés módjáról is.

Mindezek a kérdések a közel jövőben, az 
iparfejlesztő bizottság lapunkban közreadott em
lékiratának aktaszerli elintézése után, mélyre
ható újabb tárgyalás alá vétetnek remélhetőleg, 
sőt várhatólag a kereskedelmi miniszter meg
bízottjának részvételével. Ezeknek a küszöbön 
levő tárgyalásoknak mi eléje vágni nem akarunk. 
Azért ezúttal csupán a nagyjelentőségű beszél
getésnek, a beszélgetés során kialakult irány

eszméknek pár szóban való ismertetésére szorít
kozunk.

Elsőbben is a miniszternek azt az elvi 
álláspontját említjük meg, hogy a kereskedelmi 
kormány az ipari akczióban az elöljáró cselek
vést, a kezdeményezést magánosoktól s testüle
tektől, a különböző érdekeltségektől várja, ő 
maga segít, támogat a szükség mértéke szerint 
és ha szükség kívánja, irányit. Ezen elvi állás
pont abban ju t kifejezésre, hogy a minisztérium 
ad segítséget munkaeszközökben és készpénzben, 
de kamatmentes kölcsönt nem engedélyez. A 
tapasztalat arról győzte meg a minisztert, hogy 
a segítésnek utóbb említett módja nem vezet 
czélhoz. A kamatmentes kölcsönök rendszerint 
odavesznek.

Ez a felfogás ellenkezik a mi felfogásunk
kal. Mindazonáltal deferálunk annak, mert a 
miuisztert bizonyára tények győzték meg a 
kamatmentes kölcsönök engedélyezésének impro
duktív volta felől.

Tisztázódott a beszélgetés során az a kér
dés is, melyek lennének azok az iparágak, a 
melyek a gazdaságos termelésnek tárgyai lehetné
nek. Tekintettel az ipari központtól való nagy 
távolságunkra, mostoha forgalmi viszonyainkra, 
első sorban azok az iparágak leszuek felkarolan- 
dók, a melyeknél a termelési feltételek úgy az 
anyag, mint a munkaerő, (hajlam, képesség, ké
szültség) tekintetében kedvezők s a melyek mint 
tömegáru, a szállítás tetemesebb költségeinek 
bozzászámitásával is versenyképesek.

Asztalterités közben.
— Családi tragédia. —

Irta : G e r á r th .

S Z E M É L Y E K :

S z a b ó  Dezső, aljárásbiró.
I r m a ,  a felesége.
E gy cselédleánj.
Egy bolti szolga.

(Szabó Dezső és Irma féléves házasok. Mivel 
már több családnál voltak vacsorán, elhatározták, 
hogy ők is vacsorát adnak, melyre mintegy tizenkét 
személyt hívnak meg. Meghívják a törvényszéki el
nököt, a járásbirót (ezekkel jó lábon kell élni) és a 
Dezső kollegáit családostul. Ma van a vacsora napja. 
— Este 6 óra. — Az ebédlőben rettenetes rendet
lenségben hevernek különféle abroszok, edények slb. 
Irma még rendetlen öltözetben jár-kel körösköröl. 
Dezső most jön haza.)

Dezső (izgatottan lép a szobába): Jó estét szi
vem 1 Nézd csak mit hoztam. (Egy csomagot ad át 
Irmának).

Irma (á csomagot felbontva): Jesszus 1 Kaviár, 
szárdinia, egy doboz „Damas,“ „Ibis.“ Hát ez mi? 
Háromféle csemegesajt. De Dezső, mire való ez a 
pazarlás ?

Dezső (kiegyenesedve) : Ez nem pazarlás lelkem, 
csak meg fogjuk azoknak az embereknek mutatni, 
hogy mi sem vagyunk koldusok . . .

Irma (közbevág) :  Igen, de azok . . .
Dezső. Azoknak sincs több pénzük. És emlék

szel, hogy a múltkor az a vén járásbiró még 
tokai bort is te tt az asztalra. Csak kicsin múlt, hogy 
két üveg Madeirát nem vettem. Imponálni kell az

embereknek, nem szerénykedni. (Körülnéz) Mi az ? 
Még nincs megtérítve ?

Irma : Hisz 1 még csak hat óra.
Dezső {az óráját nézve): Hat óra ? Rögtön fél 

hét és még te sem vettod föl az uj pongyoládot. Hol 
van az a hitvány cseléd ? Miért tartok én cselédet, 
ha nincs segítségedre ? Fél hét és még sohol semmi.

Irma: Kérlek ne idegeskedj 1 Inkábbb menj és 
végy más ruhát.

Dezső {izgatottan): Igaz, megyek. De siessetek 
az Istenért. (A másik szobába megy).

Irma {az abroszok közt válogat): Melyik abroszt 
tegyem föl Dezső, a zöldet, vagy a pirosat ?

Dezső {a másik szobából mérgesen kiáltva) : Bá
nom íb én, akármelyiket.

Irma {méltatlankodva): Kérlek, ne légy ilyen 
goromba.

Dezső {szelidebb hangon): Hát vedd a pirosat.
Irm a : De az igen rikító.
Dezső {ismét mérgesen) : Akkor vedd a zöldet.
Irma-. Jó jó, csak no kiabálj.
Dezső {megjelenik az ajtóban nyakkendőjét hozva) : 

Kösd fel kérlek ezt a nyakkendőt. Elhozták már a 
bort és borvizet ?

Irm a: Nem tudom.
Dezső: Hát ki tudja ? Éa tudjam ? Egész délu

tán az irodában voltam. Hol van az az istentelen 
leány ?

Irma-. A konyhában.
Dezső (felpattanva): Még mindiga konyhában? 

Most már mindennek készen kellene lennie. Azonnal 
megtanítom én a rendre. Háromnegyed h é t. . .

Irma : Ugyan ne légy.ilyen kiállhatatlan. Az az 
én dolgom.

Dezső (kimegy): Ami sok, bz sok. Tudod jól, 
hogy ideges vagyok, ha valami nincs rendben. Aki

érzi, hogy nem tud valaminek megfelelni, az ne fog
jon bele . . .

Irm a : Talán bizony én akartam vacsorát ren
dezni ? Nem te voltál az, aki folytonosan sápitoztál, 
hogy igy illik, úgy i l l i k ? . . .  Öltözz fel és menj 
sétálni.

Dezső: Megyek is.
Irma : Sokkal hamarább meg lesz minden.
Dezső {felöltözve kijön és az ajtó felé indul, ahol 

a cseléddel találkozik össze, aki sir): Mi lelt ?
Cseléd: Nagysága kérem . . .  Brüh-hü-hü-hü . . .
Dezső (ordítva): Mi bajod van?
Irm a : Ugyan ne ordíts úgy 1
Dezső (még jobban ordítva): Éa ordítok?
Irma (a cselédhez): Mit törtél el ?
Cseléd (még mindig sírva): Semmit istállóm, 

de . . .  de a rétes . . .
Dezső (idegesen) : Elégett.
Cseléd: Nem, hanem, amint kifordítottam, az 

egész bele esett a mosogató dézsába.
Dezső (magából kikelve): Rettenetes I Rémes 1 

Borzasztó I
Irma (még mindig nyugodtan): Menj sétálni 

Dezső, majd én elintézek mindent. (A cselédhez): 
Fuss a ezukrázdába és hozz onnan tésztát.

Dezső (indulva): Borzasztó 1 Mindjárt hét óra. 
( Visszafordul) :  Itt van már a bor, te leány ?

Cseléd: Még nincs istállóm.
Dezső (magán kiviil elrohanva) : Skandalum . .  .
(Miközben Irma a cselédnek utaisitásókat ad, 

Dezső lihegve ront be).
Dezső (az ajtót bevágva, a cselédhez) : Még min

dig itt vagy? Hogy az ördög . . .  "  "
Cseléd (ijedten kifut).
Irma : Mi az ?
Dezső (hadarva) : Egy kocsi állott meg a kapd• * I • íVK’r 1 1 Wt\ \ *
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Ezen szempontok figyelembe vételével a 
textil-ipar áll az első helyen. Van hozzá anya
gunk. Yan munkaerőnk bőven. Yan hajlam, 
tehetség, hozzáértés, melyet fokozni, iskolázni 
kell, hogy tömegáru termelésre alkalmassá váljék. 
Ezen iparág megfelelő állami támogatással úgy 
házi kis, mint nagyipari arányban hatalmas 
lendületet vehet, mert a termelési kedvező fel
tételek mellett ez áru, melynél a munka és 
nem a tömeg adja az értéket, a szállítást meg 
bírja.

Utána a bőripar következik, melynél a 
termelési feltételek szintén kedvezők.

Harmadsorban veendő számba a faipar, 
főleg ennek bazárárut, háztartási czikkeket, 
apróbb gazdasági eszközöket termelő házi-ipari 
része, melynél úgy a termelési, mint a szállí
tási feltételek kedvezők.

Negyedik helyen áll az agyagipar, a vas
ipar, melyeknek termelési feltételei ugyan ked
vezők, de a szállításiak kevésbbé azok.

Végül a kőipar következik, melynél a 
szállítási feltételek csak abban az esetben ja 
vulnak, ha a homoród-almási szénkutatások 
teljes eredményre vezetnek s a szén szállítására 
a márvány-szállítását is eszközlő iparvasut épül.

A beszélgetés eszmemenete szerint ime 
ilyen formán alakul ki a vármegyei ipari 
akczió képe.

B E L F Ö L D .

U dvarhelysuegyei k ü ld ö ttség  K ossuth  
F erencznél.

Az Udvarhely megyei Iparfejlesztő bizottság egy 
memorandumban foglalta össze azokat a kívánalma
kat, melyek elengedhetetlen feltételei az udvarhely - 
megyei ipari állapotok fellendítésének.

E memorandumot, — melyet két előző szá
munkban egész terjedelmében leközöltünk — egy 
küldöttség adta át Kossuth Ferencz kereskedelem
ügyi miniszternek és Szterényi József államtit- j 
kárnak.

A küldöttségnek Ugrón Ákos főispán vezetése 
mellett, tagjai voltak: Damokos Andor alispán, dr. 
Válentsik Ferencz tiszti főügyész, Soó Gáspár, Soly-

előtt, azt hiszem, hogy Madariék. Azok a marhák 
biztosan félreértettek és hét órára jönnek . . . Megő
rülök. (Léptek hallatszanak).

Irma (nyugtalankodva) :  Csakugyan már jönné
nek ? (A szomszéd szobába fut). Vezesd a nappaliba 
őket. {Kopogás).

Dezső {összeszedve magát): Szabad !
Boltiszolga : Jó estét adjon Isten. A főnök ur 

kérdezteti a nagysás biró urat, hogy nyolczvanas, 
vagy ötvenes bort tetszett-e rendelni, mert ő elfelej
tette.

Dezső {ismét dühösen): És azt most kérdezteti 
hét órakor ? Mondja meg neki, hogy ez szemtelenség 1 
Érti, szemteleoség I

Boltiszolga {flegmával): Értem istálom.
Dezső : Többet sohasem vásárolok tőle. Nyolcz- 

vanast mondtam, természetesen nyolezvanast. Kinek 
kell az a rongyos ötveues bor. Rohanjon vissza és ha 
egy negyed óra alatt nem lesz itt rendelés, kárté
rítési pert indítok ellene.

Boltiszolga: Értem istállóm. {El).
Irma {visszajön): Hála Istennek, hogy nem ők 

voltak.
Dezső {epésen): Hála Istennek, hogy te is már 

úgy a hogy fel vagy öltözködve.
Irma {rá sem figyelve, magában): Miféle szag 

lehet ez ?
Dezső: Mit mondasz ?
Irma {kémlelve): Nem a lámpa füstöl ?
Dezső {ijedten): A lámpa ? Nem.
Irm a : Akkor a sült . ... {Kirohan).
Dezső {bambán): A sült ? (A nyitott ajtón égett 

pecsenyeszag üti meg az orrát): Igen a sült. (Két
ségbeesetten) Hogy a menydörgős menykő csapjon a 
vacsorájába. Elmegyek hazulról és vissza sem jövök. 
Borzasztó . . .

Cseléd (jön): Istállóm . . . .

mossy Endre iparfejlesztő-bizottsági tagok, dr. Sebesi 
János és dr. Iíovácsy Albert országgyűlési képviselő. 
A küldöttséget Kossuth Ferencz miniszter folyó hó
2-ikán fogadta a minisztériumban, a midőn Ugrón 
Ákos ismertette azokat a körülményeket, melyek 
szükségessé teszik a segélynyújtást. Kossuth átvette 
a memorandumot és a legszívesebben válaszolt, a 
legmesszebbmenő támogatást helyezve kilátásba. Ez
után a deputáczióval hosszasabban elbeszélt Udvar
helymegye ipari viszonyairól.

A küldöttség ezótán Szterényi József államtit
kárt kereste fel, hol szintén igen szives fogadtatásra 
talált. Szterényi válaszában kijelentette, hogy a Szé
kelyföld neki különös gondoskodása tárgyát képezi, 
s főczéljának tekinti a középipart támogatni, szem
ben a nagyiparral.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, febr. 8.

Most, hogy az országgyűlés legfontosabb 
és legsürgősebb dolgát, az 1907. évi költségve
tés tárgyalását elvégezte, végre hozzáfoghat vál
lalt feladatainak, az úgynevezett koalicziós prog
ramúinak a megvalósításához. A legutóbbi szen- 
zácziók, botrányok hullámai most már lassan- 
lassan elnémulnak s megint ha valami non 
putárem nem jön közbe, kezdetét veheti a pro
duktív alkotásoknak a rég várt korszaka.

M ert it t  a legvégső ideje annak, hogy az 
országgyűlés végre komolyan hozzálásson az 
égető országos kérdések megoldásához, a bajok 
orvoslásához. Hiszen az utolsó 4 — 5 — 6 esz
tendő alatt úgyszólván semmi nevezetes, érdem
leges munkát nem tudtak elvégezni.

Nemzeti jogainkért, régi százados, históriai 
aspirálóinkért, majd meg az alkotmányért, a 
létért kellett a nemzetnek elszánt küzdelmeket 
folytatnia s a nemzeti jólét emelésére szolgáló 
alkotásokra nem jutott ideje.

Nem koronázta ugyan teljes siker a nagy 
nemzeti küzdelmet, de újra megtanított bennün
ket arra, hogy ha a nemzet fiai összetartanak, 
akkor alkotmányunk ellenáll minden erőhatalom
nak, minden támadásnak.

Iparfejlesztés, gazdasági reformot, az Auszt
riával való kiegyezés kérdései, szocziális intéz
mények, az alkotmány megerősítése, a népjogok 
kiterjesztése, az általános választói jog minélelőbb 
való megvalósításával, nagyszabású kulturális 
akczió megindítása, az állami iskolák szaporítá
sával, az ország elvérzésének megakadályozása

Dezső. Hol a tészta ?
Cseléd (szepegve) : Azt mondta a ezukrász, hogy 

csak holnap reggel lesz.
Dezső ( homlokát törüli, rekedt hangon): Hol

nap reggel egye meg ő maga a nagyapjával. (A be
lépő Irmához): Hallottál ilyet ? Holnap reggel.

Irma (sodrából kijőve) : Jó-jó majd elintézem. 
(Az asztalra akar tenni egy tálat, de leejti. Dezső 
utánna kap s eközben feldönt egy széket, melyen egy 
halom tányér volt. Csörömpölés, sikoltás, a cseléd 
kioson).

Dezső (hülyén): Na, itt van m ost. .  .
Irma (mérgesen kitörve): Igen, itt van most 1 

Ha nem idegeskedel olyan bolondul, most minden 
rendben van, de neked mindenbe bele kell ütnöd az 
orrodat. (Sírva): Igazán buta voltam, amikor hozzád 
mentem. Egy boldog, nyugodt perczem nincs azóta.

Dezső (tanácstalanul áll. Érzi, hogy hibás és 
nem tudja, hogy most mit szóljon. Szelíden): De édes 
Irmám, nem lehetne . . .

Irma (szemét törülve): Nem lehet, persze, hogy 
nem lehet! A pecsenye elégett, tészta nincs, bor 
nincs, tányér nincs . . . .  Miféle vacsora lesz ez ?

Dezső (gondolkozva) : No-no, nem olyan nagy 
a baj. Két pecsenye helyett lesz egy, rétes helyett 
lesz theasütemény, a bort azonnal hozzák, tányérod 
pedig még van . . . .  (Megcsókolja az Irma kezét).

Irma (kissé megnyugodtan): Pedig olyan jól 
ment minden. (Ismét terítéshez lát). K

(Kívülről léptek. Egy kemény hang): Szabad ? 
Elég korán jöttünk ?

Irma és Dezső (összerezzenve) : Madariék.
Dezső (kirohanva udvariasan, de izgatottan): 

Kérem, kérem a nappaliba. Már régen vártuk. (El).
( Vendégek érkeznek. Kilencz órakor vacsorához 

ülnek. Tableau).

a kivándorlás okainak gyors é3 radikális megszün
tetésével —  mind olyan égető, mind olyan or
szágos érdekű kérdések, amelyek megoldása egy 
perczczel sem késhetik többé, amelyek megol
dására módja, ideje, alkalma van kormánynak, 
és országgyűlésnek. Ne bigyje azt senki, hogy 
a nemzet nagy többsége, józan közvéleménye 
kapva-kap az olyan szenzációkon, mint a mi
lyenek a múlt napokban izgatták a lapokat s 
megakasztották, ha egy kis időre is, az ország
gyűlési pártok békés munkáját. Nem. A  nemzet, 
a közvélemény — mely impozáns módon nyil
vánította bizalmát a koaliozió , politikája iránt, 
most már a munkát várja, ennek a nemzeti 
politikának az eredményéh óhajtja látni és ha a 
jelek nem csalnak —  ebbeli reményében és vá
rakozásában csalatkózni nem fog.

*

Egy olaszországi nagy és elterjedt napilap
nak, a „Corriére della Sora" czimü újságnak 
a budapesti levelezője meglátogatta Lengyel 
Zoltánt és a legújabb politikai szenzácziókról 
beszélgetett vele. Ennek a politikai diskussziónak 
az eredménye gyanánt aztán olyan híradást te tt 
közzé a budapesti olasz levelező lapjában, a mi
nek elolvasására arczába szökik a vér az ember
nek. Hogy milyen züllöttek nálunk a politikai 
viszonyok, a politikai erkölcsök, hogy a legna
gyobb magyar politikai pártnak, a függetlenségi 
pártnak egy numerice igen tekintélyes része 
„olyan alávaló, olyan lelkiismeretlen volna, hogy 
politikai meggyőződését és lelkiismeretét áruba 
bocsátja", ilyen és ehhez hasonló tónusban ir 
az olasz ujságlap rólunk.

A lap gyalázó közleményét, mely Lengyel 
Zoltán nyilatkozatát teljesen elferdítve, megha
misítva röpítette az autentikus magyarázat sze
rint világgá — átveszi és átvette már eddig 
a hazai és bécsi sajtó után az egész európai 
sajtó s mire a czáfoló és tiltakozó „hiteles ma
gyarázat" megjelenik, akkora már megint ütnek 
egyet rajtunk, jóhirnevünköu külföldi ellenségeink.

Helyes-e, tapintatos-e ilyen nyilatkozatokat 
tenni, amelyek a nyilatkozó nevét ugyan a drót 
és telefon utján híressé, emlegetetté teszik talán 
Európaszerte, de sokkal többet ártanak a félre
magyarázások, tendenciózus kiszinezések az o r
szág jó hírnevének és tekintélyének, mint a 
mennyit a nyilatkozó képviselő —  bár tiszte- 
letremé'tó — politikai törekvésének és nevének 
használnának.

Inkább a házi bajainkat is rejtegetnünk 
kellene a külföld előtt, hogy a müveit nemze
tek rokonszenvét ne tegyük koczkára, semhogy 
még kiálljuuk a piaczra és „tolmács segítségé
vel" folytassunk világlapokba kerülő politikai 
diskussziókat olyan formában, hogy azokból egy 
ilyen félremagyarázás miatt az ország hitelének, 
renoméjának ilyen szerencsétlen kisebbítése áll
jon elő.

*

Ausztria népe megkapta az általános vá
lasztói jogot. A  régi képviselőházat császári 
rendelet feloszlatta és az általános választói 
jogról szóló uj törvény alapján az uj választá
sok kiiratnak.

Elgondolható, hogy micsoda jelszavak a la tt 
indul meg a szomszéd államban 4a választási 
kampány s az uj képviselőház minek a jegyében 
ül majd össze munkára? A  Magyarország ellen 
való elszánt küzedelem jegyében fog majd az 
uj Reichsrath megalakulni.

Concordia parvae rés crescunt, discordia 
magnae dilabuntur. Egyetértő munkával kis do
logból nagyot lehet csinálni, engyenetlenségek 
által nagy dolgok és tények is tönkremeunek. 
Ezt a jelszót tartsa szemelőtt a magyar ország- 
gyűlés és a magyar társadalom és akkor nagy, 
jelentős munkát végezhetünk, a messze jövőre 
kiható alkotásokat létesíthetünk az úgynevezett 
átmenet korszakában is.

Különösen A usztriával szemben mutassa 
meg a magyar országgyűlés a maga erejét, ér
vényesítse az ő és a nemzet akaratát, mert attól 
függ az országnak gazdasági sorsa, jövendője. 

*

A  képviselőház csütörtöki ülésén Kossuth 
Ferencz kereskedelmi miniszter, a pénteki ülés-
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ben pedig Szterényi József államtitkár félreért- 
lietlen határozottsággal kijeleutctte, hogy a 
munkásbiztositásról szóló törvényjavaslattal — 
amelyet most tárgyal a Ház — egy nagy szo- 
cziálpolitikai éra kezdődött meg.

Ehhez még Kossuth Ferencz hozzátette, 
hogy ha kitűzött czéljait megvalósíthatja, akkor 
a szocziálpolitikai atkotások terén Magyarország 
az összes államok között az első helyre fog 
emelkedni. S hogy ez a kijelentés nem puszta 
ígéret és nem üres hivalkodás, hanem élő és 
reális valóság, arra fényes bizonyítékot képez 
Kossuth Ferencznek az a kijelentése, hogy a 
munkásbiztositásról szóló törvényjavaslat elinté
zése után a kővetkező javaslatokat fogja az or
szággyűlés elé terjeszteni :

1. a munkásvédelmi;
2. az uj ipartörvényről:
3. a zálogügyról;
4. a munkások biztosításáról aggkor és 

rokkautság ellen; és pár év múlva majd
5. az özvegyek és árvák ellátásáról szóló 

törvényjavaslatokat.
Joggal elmondhatjuk, hogy az a programm 

valóban oly tüneményesen gazdag, amilyennek 
a kereskedelmi miniszter, jogos önérzettel, jel
lemezte; s ezekkel az alkotásokkal nemcsak 
nemzeti büszkeségünknek fogunk eleget tenni, 
—  amennyiben szocziális téren vezető állammá 
leszünk — hanem eleget teszünk a nemzeti 
érdeknek is, mert a népjólét előmozdítása a 
nemzet megerősítése.

Jellemző tünet, hogy ezzel az üdvös nép
jóléti programmal szemben az úgynevezett nép
vezérek állást foglaltak, s kézzel-lábbal iparkod
nak annak értékét a nép előtt lekisebbiteni. 
Nyilvánvaló, hogy ez csupán azért történik, 
mert ezek az alkotások meg fogják fosztani a 
nép vezéreket az izgatási alaptól. Ha nem lesz 
ok panaszra, akkor hasztalan tüzelik a tömeget, 
mert a nép egészsége, értéke meg tudja külöm- 
böztetni a valóságot a mondva csinált pana
szoktól.

Nemsokára be fog következni, amit Kos
suth Ferencz már megjósolt, hogy ezekkel az 
alkotásokkal szemben a nép elleuszenve rokou- 
szenvvé alakul át, a rokonszenvből megelégedés, 
a megelégedésből áldás fakad.

A  kormány tehát csak haladjon a megkez
dett utón. Igaza lesz Kossuthnak abban, hogy 
ez a kormány mély nyomokat és maradandó 
emléket fog maga utáu hagyni a népjóléti al
kotások terén is.

Társadalmunk bajai.
Székelyudvarhely, febr. 9.

A Székelyföld egyik főbaja az iszákosság per
manens terjedése. Az alkohol mértéktelen élvezete a 
lakosság munkabíró részét idő előtt a legjobb kor
ban elpusztítja. Az iszákosság azonkívül sok egyéb 
bajnak a melegágya. Az iszákos ember, ha a társa
dalom jobb osztásához tartozik is, csakhamar elé
gedetlen önmagával, mert állandóan péüzavarban 
szenved, adósságot csinál, hogy mindennapi szükség
leteit fedezhesse. A kölcsön kapott pénzt kártyán 
szeretné megszerezni és lesz belőle, kártyás. Persze, 
hogy igy még jobban elmerül.

Az alsóbb Déprétegekben az iszákosság még 
sokkal nagyobb. De ki törődik egy iszákos napszá
mossal vagy más munkással ? Az ő neve nem kerül 
a lapokba. Ilyen emberi lényekről csak a rendőri 
iktatók és nyilvántartások szolgáltatnak megdöbbentő 
statisztikai adatokat.

Az iszákosság elleni védekezés érdekében az 
antialkoholisták kongresszusokat is tartottak : ered
ménye nem igen észlelhető. Az iszákosság terjedése 
ellen alig történt valami a törvényhozás utján. Min
dössze annyi, hogy az 1879. évi XL. törvényczikk 
84. §-a a közbotrányt okozó részeg embert 50 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel sújtja. Ezen rendel
kezés nem is imponál az alkoholistának.

A közbotrányt okozó részeg embar, azt lehet 
mondani, kivétel nélkül a vagyontalan napszámos és 
munkásosztályhoz tartozik; onnan van aztán az, hogy 
a kiszabott pénzbüntetés maximumát bárom napi 
elzárásra változtatják át, mely idő éppen a mámor 
kiheverésére elegendő. A megrögzött korhely már 
előre tudja, hogy három nap já r ki neki.

Francziaorazág legműveltebb országoknak egyike 
és mégis sokkal szigorúbban bünteti az alkoholistát, 
mint Magyarország. Az 1873-ban alkotott törvény 
a legenyhébb büntetést 1—5 frankig terjedhető pénz
büntetésben állapította meg. Ha valaki tizenkét hó

napon belül visszaesik, három napi elzárásban ma
rasztalható el. Azou esetben, ha az iszákosság na
gyobb mérveket ölt és a közrendet és közegészséget 
veszélyezteti,' az említett törvény a visszaesést szi
gorúbban büntetni rendeli.

Magánúton koietkezett mozgalom folytán az 
utóbbi években számos antialkoholista liga alakult, 
melyek rőpiratok és falragaszok utján állandóan pro- 
pagangát csinálnak alkoholmentes rostaurácziók és 
más üzletek felállítása érdekében. Egy másik tekin
télyes párt pedig azon fáradozik, hogy az antialko
holista tanok az iskolákban oly tárgynak tekintes
senek, mint például a gramatika vagy a számtan.

A franczia belügyminiszter pedig elrendelte, 
hogy a kaszárnyákbeli kantiuokban szeszes italokat 
árusítani nem szabad és a csapatparancsnokokat arra 
utasította, hogy a katonákat oktassák ki az alkoho
lizmus szomorú következményeire és ezt tantárgy 
gyanánt vegyék fel a tanrendbe. 1902—1803-baü 
a prefektusok is sokat tettek az iszákosság csökken
tése érdekében. Ezek valamint a magánúton tett in
tézkedések máris szép eredménynyel jártak. Nem 
lehetne ily intézkedéseket nálunk is életre kelteni?

Mi minden csekély,rendetlenségre azt mondjuk: 
ázsiai állapotok, pedig Ázsiában, de különösen Kíná
ban nemcsak az iszákosság tekintetében is sokkal 
rendezettebb állapotok vannak, mint minálunk. A 
míg a müveit Európa legtöbb országa az iszákosság 
ellen minden megengedett eszközzel küzd, addig Kí
nában az alkoholizmus ismeretlen. Onnan van az, 
hogy a kínai nemzet a leggazdagabb a föld kerek
ségén. Mi körülbelül a legszegényebbek vagyunk, 
mert sok alkoholt fogyasztunk.

a  m. kir. pénzügyigazgatóságok legilletékeseb
bek arra nézve, hogy milyen nagy harezok folynak 
egy-egy üresedésbe jött italmérési engedély elnyerése 
miatt. Hogy is ne, mikor egy italmérési engedély 
jövedelme egy ügyvédi vagy orvosi diploma utáni jö
vedelemmel felér.

A városi rendőrségek vasárnap és ünnepnapokon 
nem rendőrközegeá, hanem „hullaszállítók,“ mert a 
részegen fekve maradt alkoholistákat az utczákról 
eltakarítani kénytelenek.

Feltűnő, hogy a megrögzött és anyagilag itthon 
tönkrement alkoholisták Amerikában tisztességes, ta 
karékos emberekké válaak. Ugylatszik, a vasárnapi 
és ünnepnapi korcsmározás abbahagyása teszi ezt.

A másik nagy baj az országnak az ismét nagy 
mérveket öltő kivándorlás.

A kivándorlás még sohase történt olyan köny- 
nyen, mint napjainkban. Különösen a hadköteleseknek 
kedvez a jelenlegi állapot. Husz-huszonegy éves ifjak 
s különösen törvénysértők, az ellenük folyamaiba 
tett eljárás után rögtön fölülnek a vonatra es utaz
nak Amerika felé, útlevél és minden egyéb okmány 
nélkül. Persze a határrendőrség felállítása előtt ilyes
min nem csodálkozott senki. A kivándorlást csak 
abban az esetben lehetne csökkenteni, ha mi is oly 
helyzetet teremtünk itthon, mint a milyen Ameriká
ban van. Ez azonban csak úgy jöhetne létre, ha 
több európai állam egyesülne.

A. munkabíró ifjúság kétharmad része Ameriká
ban van. Itt a Székolyföldön sajna, úgy áll a dolog, 
— és oem is csoda, —- hogy Amerikában a jobb 
módot megszokva, ott csakhamar asszimilálódnak. Az 
Amerikából visszajött székely nehezen szokja meg az 
itthoni életviszonyokat. Ha a kivándorlás igy tovább 
tart, akkor igen szomorú jövőnek nézünk elébe. Nap
jainkban alig lehet munkást, napszámost kapni, lgv 
állunk cselédek tekintetében is. Evről-évre rosszab
bodnak a cselédviszonyok. Földmiveléssel foglalkozó 
polgár mind igyekszik földjét bérbe adni es csak 
azért, mert munkaerőt nem kap. Igen sok hold föld 
parlagon hever, mert nincs kinek megművelni. És 
mégis azt lehet tapasztalni, hogy az arisztokrata a 
hivatalnokot, a hivatalnok a polgárt, az iparost, az 
iparos a földmivelőt, a parasztot, a munkást gőgösen 
lenézi és az egyszerűbb munkától valósággal irtózik.

Van végül egy szintén nagy baja országunknak 
és ez a pánszlávizmus és a nemzetiségek erősödése 
a képviselőházban.

Mivel minden kulrurálamnak fundamentuma az 
iskola, az intéző köröknek oda kellene hatniuk, hogy 
nemzetiségi vidékeken első sorban a meglévő elemi 
iskolákat vegyék át állami kezelésbe és a hol ma 
még iskola nincs, állítsanak feli állami iskolát. Azon
kívül azoknak a helyiségeknek, a melyek felsőbb 
iskola felállításáért folyamodnak, legyenek segítségére. 
Továbbá kötelezessenek a papok magyar istentisz
telet tartására, annál is inkább, mert a papnevelés 
nem lehet más, mint magyar.

Ezek mind oly dolgok, melyek könnyen keresz- 
tülvihetök, mire a románság terjedése csakhamar 
örvendetesen csökkenne. Nem szégyen-e a magyar
nak, hogy Magyarország ezeréves fennállása után is 
vannak az ország belsejében egészen nemzeiiségi vá
rosaink ? E bajon a társadalom vajmi keveset segít
het. Nem a sovinizmus beszél belőlem, banem a lo
gika. Ha valaki valamely nemzethez tartozik, asszi
milálódjék. Ha tehát valaki Magyarország honosa, 
tudjon magyarul és szeresse a hazáját és ne legyen 
saját szülőföldjének ellensége. T.

Udvarhelyi Híradó. (á) 1907. február 10.

Székely juhturógyár és hizlalda r. t.
Székelyudvarhely, febr. 9.

Az Ddvarhelyvármegyei Gazdasági Egyesület a 
miniszteri kirendeltséggel karöltve, mint múlt lap
számunkban jeleztük, itt városunkban egy nagyobb- 
szabásu juhturó-gyárat állít föl, sertéshizlaldával kap
csolatosan a folyó év tavaszán, részvénytársasági 
alapon.

Az aláírási ivek már szétküldettek a vidékre 
és itt a városban is megindultak az iratkozások. 
Hogy mily érdeklődés kiséri ezen vállalatot, mutatja 
az, hogy eddig magában Székelyudvarhely városban 
circa 200 részvény lelt jegyezve, holott ennyit nem is 
mertek az alapítók remélni. A kibocsátandó 500 rész
vényből most már csak 300 darab vár jegyzésre a 
vidéki birtokosok, gazdakörök, tej-, fogyasztási-, hi
tel-szövetkezetek köréből.

A jelek tehát úgy mutatják, hogy a február
24-éu tartandó alakuló közgyűlésen mind az 500 
részvény jegyezve lesz és a szabályszerű megalaku
lás után a helyiség rendezését, gépek beszerzését 
kell elintézni, hogy a gyár az üzemét legkésőbb április 
l  én megkezdhesse.

Hogy ezen vállalat a juhtenyésztést mily erősen 
lendíti föl, mutatja az, hogy a kirendeltséghez nap
nap után jönnek székely kisgazdák azzal a kérelem
mel, hogy juhállományok szaporítására és a jobb 
fajtájú tejelő juhok beszerzésére (czigája, friz) őket 
segélyezze, mert az alacsony gabonaárak miatt, de 
viszont a kézimunka óriási megdrágulása miatt, 
inkább legelőgazdaságot óhajtanak létesíteni és a 
nehezebben megnövelhető dombos földjeiken juh- 
gazdaságot óhajtanak berendezni.

A vármegyében volt 190(5. tavaszán 100.491 
darab juh. Ha most ehez hozzávesszük a 1906. évi 
szaporulatot és azon mennyiséget, melyet a f. év 
tavaszán a gazdák idegen megyékből hoznak be, úgy
100.000 drb tejelő juh még akkor is marad, ha a 
kivágást, eladást, elhullást és meddőséget leszámítjuk. 
Egy juhra átlagban 10 kg. juhsajtot fölvéve, a vár
megye évi juhsajt termelése 10 vaggon.

A juhturógyároak szükséglete évi 350 munka
napra körülbelül 5—6 vaggon juhsajt, 6—8 vaggon 
tehénsajt és 1—2 vaggon finom tehéntúró.

A tehéosajt és tehéntúró a tejszövetkezetektől 
könnyen kikerül, a juhsajt pedig magából a vár
megyei juhsajt termelésből is kikerül, mert az éven- 
kint termelt 10 vaggonból felét vesszük fölöslegnek, 
felét helybeni fogyasztásnak, úgy 5 vaggon juhsajtot 
magából a vármegyei termelésből beszerezni lehet.

De értesülés szerint, ha csak pár fillérrel ad a 
gyár többet a juhsajtért, mint az idegen vevők, úgy 
Gyergyóból, Gyimesből, Nagyküküllőmegyéből is ide
hozzák a bácsok juhsajtjukat eladni szívesen. Megdől 
tehát egyeseknek azon ellenvetése, hogy a gyár ily 
nagy aráuyokbau nem dolgozhat, mert nyersanyaga 
nem lesz elég.

Egyesek attól tartanak, hogy a juhturó lesz a 
helyi piaczon megdrágítva. Erre azt lehet válaszolni, 
hogy a gyárnak első érdeke az, hogy a termelők 
jobb árakat érjenek el a nyersanyagért. Lehet, hogy 
a föltámadó verseny miatt föl fog emelkedni a nyers 
juhsajt ára az itteni piaczon. De ezzel szemben a 
gyárnak lesz érzéke arra is, hogy a szegényebb nép
osztály részére a kidolgozott juhturót olyan árban 
adja a helyi fogyasztásra, hogy azon ne nyerekedjék, 
csak költségeit kapja meg. A munkás-osztály részére 
pedig ott lessz a 70 filléres árral kombinált „munkás- 
turó“, mely teljesen jó és élvezhető Ízletes eledel és 
kiállja a versenyt a kecsketejből készült és sokak 
által a piaczra hozott és ott „juhsajténak eladott 
kotyvalékkal, melyet a szegényebb sorsuak juhturó 
árában fizettek eddig is meg.

A gyár által a juhturó árak épen csak sza- 
bályoztatni fognak. A gyár nagy készleteiből akkor 
bocsát piaczra nagyobb mennyiséget, midőn a juhsajt 
már nincs (pl. késő ősszel és télen) és a szegény 
munkásosztály 70—80 krajezáros árral kénytelen 
magának eledelt vásárolni. Mily jó lesz, ha ilyenkor 
70—80 krajezár helyett 70—80 fillérért vásárolhatja 
a munkásember eledelét.

A vállalatnak, mint minden intézménynek, itt 
is támadtak ellenesei, nem rosszakaratból, hanem 
értelmetlenségből, örvendetes azonban az, hogy az 
eszme általános tetszést aratott és annak megtes
tesítésén a jobb érzésüek teljes erővel buzgólkodnak.

A városnak és polgárainak nem lehet közöm
bös, hogy itt egy kisszerűnek látszó, csekély 25.000 
koronával induló vállalat, évenkint 120—150 ezer 
korona forgalmat fog lebonyolítani az első években
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már. Jut ebből a pénzből a gazdának, kereskedő
nek, iparosnak, munkásnak, postának, vasainak, vá
rosnak, megyének, államnak is.

Fölkérjük tehát lapunk olvasóit, hogy ezen 
vállalat létrojövetelét kiki saját orejéhez képest 
Begitse elő. A részvóuyok a Gazdasági Egyesület 
titkáránál, a miniszteri kirendeltség irodájában és 
lapunk szerkesztőségében kitett iveken aláirhatók.

—rl>.—

H Í R E K .
Székelyudvarhely, febr. 9.

A  világ ; v a llá sa i . A Tanári kör által rendezett 
szabad Lyczeumban folyó hó 7-én Vári Albert uni
tárius lelkész tartott szabad előadást. A világ val
lásai közül ez úttal a buddhismust s annak a ke
reszténységgel való viszonyát ismertette. Előadó sze
rint a Buddha élete és tanai közt szoros összefügggés 
van s a kettő együttesen érthető meg. Ezért előadta 
a nagy vallás alapitó életére vonatkozó adatokat és 
legendákat is. Majd pedig főbb vonásokban kifejtette 
tanait s azoknak előnyös és hátrányos oldalát. Végül 
rátért a buddhismus és kereszténység viszonyára. 
Bár a két nagy vallás erkölcsi tanításaiban sok a 
rokonvonás s bár mind a kettőnek egy sötét világ
nézet képezi a hátterét; de czéljaikban olyan nagy 
a külömbség, a Nirvána és Istenországa olyan távol 
állanak egymástól, hogy egy forrásból származásuk 
kizártnak tekinthető. A kettő közti látszólagos ro
konság csak azt igazolja, hogy az emberi kebelben 
a föld kerekségén mindenütt ugyanazon vágyak és 
sejtelmek teremnek. Előadó bár tisztelettel viseltetik 
a Buddha önzetlen törekvései iránt, de azért a létért 
való küzdelemben a Názáreti Jézusnál jobb Útmuta
tót nem ajánlhat.

A z U sz o d a -e g y e sü le t folyó hó 11 -én, d. u. 
5 órakor, a vármegyeház kistermében lllaiky Miklós 
elnöklete mellett közgyűlést tart. A gyűlés egyetlen 
tárgya a Belügyminiszter leirata az alapszabályok 
módosítása ügyében.

S zen t A n ta l  es té ly . A január 27-én tartott 
Szent Antal estély minden tekintetben szépen si
került, a főgimnázium nagyterme zsúfolásig megtelt 
díszes közönséggel. A műsor első számaként Topay 
Ida zárdái növendék „Mária védelme" ez. költeményt 
helyesen szavalta. Ezután Szemerjai Károlyné sike
rült éneke következett, melyet Kónya Jancsi zene
kara sikerültén kisért. A közönség szűnni nem akaró 
tapssal jutalmazta a műkedvelőt. Csergő Tamás fő- 
gimn. tanuló a „Komikus" ez. monológot hatásosan 
adta elő. Dobay Etelka „Ezer év“ után ez. melodrá
mát pompásan interpetálta, Kónya zenekara kísérete 
mellett. Major Lajos fögimn. tanár érdekes felolva
sást tartott a mitológiából. Végre Benedek Aladár 
„Mikes búcsu“-ját meghatóan szavalta. A bevétel 58 
kor. volt. A rendezőség ez utón is köszönetét mond 
Kónya zenekarának, mely mindig szolgálatkészséggel 
vállalta el működését az estélyeken. — A feb. 17- 
ikén tartandó Sz. Antal műsora a következő : 1. 
Beszédet tart Mikes János gróf. 2. Zongorázik dr. 
Solymossy Lajosné. 3. Szaval Nagy Elek joghallgató. 
4. Énekel Dernény Irénke zongorakiséret mellett. 
Rendezők: Dernény Ferenczné, dr. Vass Lajosné. 
Kezdete 7 órakor.

B ü n te té sp én z  jó té k o n y c z ó lra . A követ
kező sorok közlésére kérettünk fel.Özv. Doros Györgyné 
8 kor. 48 fillért küldött a ref. temetőkerti szegények 
részére tűzifára; ezen összeg egy megszökött cseléd
jének megítélt büntetés-dija, melylyel a szegények 
könnyeit törli le. Fogadja a szegények nevében há
lás köszönetünk nyilvánítását. Vajda Ferencz ref. pap.

U n itá r iu s-e s té ly . Segesvárról írják lapunk
nak: A segesvári, számra nézve kicsiny, de egyetértő, 
unitárius leányegyház e hó 3-án tartotta meg első 
tánczczal egybekötött műsoros-estélyét a városház 
dísztermében. A Gálffy Kálmán egyházköri felügyelő- 
gondnok és Raffaj Domokos egyházköri esperes véd
nöksége alatt álló rendezőség páratlan buzgalma 
biztosította az estély erkölcsi és anyagi sikerét. Se
gesvár városából és Udvarhely vármegye vidékéről 
előkelő, szépszámú közönség volt jelen. Az estély 
műsorát Sándor Ella kitűnő tekhnikára való zongora- 
játéka nyitotta meg. Dr. Doross György kolozsvári 
theol. dékán, nagy figyelőm mellett beszélte el, me
leg közvetlenséggel, tengeri utazásának jegyes élmé
nyeit. Ezt követte a székely keresztúri állami tanító
képző-intézet ifjúsági dalkarának Rákóczi kesergője 
czínaü énekszám előadása. Katona Sándor szavalata 
köztetszést aratott. Sándor Ilona Székelykereszturról, 
szép és behízelgő énekével, melyet testvére Ella ki
sért zongorán, nagy hatást értei. Ütő Sándor tréfás 
monológját egy másikkal kellett kiegészitenie. És

végre a műsort befejezte a székelykereszturi állami 
tanitóképző-intézet ifjúsági dalkara egy tréfás ének
számmal, mely után kedélyes tánczmulatság követ
kezett.

K in ev ezés. A székelyudvarhelyi pénzügyigaz
gatóság Olajos Domokos székelyudvarhelyi díjtalan 
adóhivatali gyakornokot a székelykereszturi adóhiva
talhoz díjas adóhivatali gyakornokká, Mihály Lajos 
székelykereszturi lakost pedig a székelyudvarhelyi 
adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali gyakornokká ne
vezte ki.

P ro te s tá n s  e s té ly . Az ev. ref. egyházközség 
f. hó 10-én d. u. 5 órakor, az ev. ref. kollégium 
tornacsarnokában tartja negyedik egyházi estélyét, 
melyre a rendezők a következő érdekes programot 
állították össze: 1. A gyülekezet éneke: Te benned 
bíztunk, XC. zsolt. 1. v. 2. É nekel: Félegyházi 
Mariska, zongorán kiséri Bőd Etelka. 3. Felolvasást 
ta r t : dr. Kecskemétiig István ref. theol. tanár, ország
gyűlési képviselő. 4. Air-varie Beriottól, hegedűn 
előadja: Boros Gábor, zongorán k iséri: Baku  Kata
lin. 5. Szaval: Molnár Margit. 6. Petőfi a Hortobá
gyon, melodráma, előadja: Benedek Aladár, kisérik : 
Bőd Etelka (ének), Doros György (zongora), Doros 
Gábor (hegedű). 7. Zárszó. 8. A gyülekezet éneke: 
Áld meg Ur Isten, a te népedet. Ezen estélyre a 

I belépés ingyenes, a hármonium vételárából azonban 
még 120 korona fedezetlen adósság áll fenn és ennek 
a törlesztésére kegyes adományok szívesen fogadtat
nak. A kitett persely mellett egyik ajtónál állanak 
és a közönséget fogadják : Félegyházi Antalné, Mezei 
Annuska és Jodál Ilonka, a másik ajtónál : Molnár 
Károlyné, Kassay Irénke és Sima Margit. Az estély 
rendezői: Doros Györgyné és Lányi Imréné.

A  róm . k a th . e lem i le á n y is k o la  n ö 
v en d é k e i ma délután 4 órakor az intézet nagy
termében, az iskola javára szinielőadást rendeznek. 
Műsor : La Regata Venziana, Liszt F.-tÖl; zongorán 
előadják: Koronky Gizella, Paschek Margit. Angéla 
a gondviselés angyala, Színmű 4 felvonásban. Torna
játék. Zenekisérettel. Ünnepi hangok Kramertől; 
zongorán 6 kézre előadják: Loótz Auguszta, Jakab 
Margit, Keresztes Antónia. Falusi libácska. Víg
játék. Magyar dalok: czímbalmon játsza Derzsi Elza. 
Az egér. Daljáték.

Ip a ro so k  fillé re s té ly e . A „Polgári önképző 
és segélyző egylet" ma, vasárnap, a Budapest-szálló 
szintermében jelmezes fillérestélyt rendez. Műsor: 
„Az elégedetlenek" páros jelenet, előadják Traltner 
Ilonka és Szakács Miklós. Magáojelenet, előadja 
Deréki Antal. Monológot ad elő Lányi Imre. Éne
kel Reisenauer Hedvig. Szaval Papp Erzsi. Monologot 
ad elő Weisz Janka. Az estély rendezői: Csiszár 
Erzsi, Bodor Margit,^Fischer Ferencz, Ifj. Szeniorjai 
Károly. Műsor után tánczmulatság lesz éjfél után 2 
óráig. — Belépti dij személyenként 1 kor. Páholy
jegy 4 kor. Karzat-jegy 50 fi!l., a tánczmulatságra 
a karzat-jegyek nem érvényesek.

A  D iák -B á l régi jó hírnevéhez méltóan zaj
lott le a múlt szombaton a Budapest-szálló termeiben. 
A báltermet szép közönség töltötte meg, mely a leg
jobb hangulatban úgy elmulatott, hogy a táncznak 
csak a felkelő nap sugarai vetettek véget. Az estély 
erkölcsi sikerével párhuzamban áll az anyagi siker 
is. Az estély jövedelmét felülfizetéseikkel gyarapítot
ták : Doros Györgyné 20 kor., Klein Géza 20 kor., 
Szöllösi Sámuel 15 kor., Biró Sándor 10 kor., Dr. 
Bodolla Gábor 10 kor., Neumann József (Várhegy) 
10 kor., Palló Imre (Kolozs) 10 kor., Barcsai Árpád 
8 kor., Csanédy Zalán 7 kor., Becsek Aladár 6 kor., 
Ugrón János (Bögöz) 6 kor., Vajda Ferencz 6 kor., 
Fejes Áron 5 kor., Hirsch Hermán 5 kor., Marosi 
Antal (Lunka) 5 kor., Molnár Károly 5 kor., Dr. 
Nagy Sámuel 5 kor., Szabó Árpád 5 kor., Id. Sza- 
káts Károly 5 kor., Szobotka Rezső 5 kor., Gönczi 
Lajos 4 kor., Özv. Miklósi Károlyné 4 kor., Br. Or
bán János 4 kor., Séra Lajos (Kovászna) 4 kor., 
Trattner Árpád 4 kor., Ileitz Vilmos 3 kor. Meny
hárt András (Kecsetkisfalud) 3 kor., Z. Székely Dé
nes 3 kor., Zöld János 3 kor., Buda Gyula 2 kor., 
Dr. Fazakas József 2 kor., Fás Gyula 2 kor., Dr. 
Kassay F. Jőzsefné 2 kor., Kovács Dániel 2 kor., 
Lakatos Tivadar 2 kor., Petke Gyula (Nagyszöllős)
2 kor., Dr. Ráczkövi Samu 2 kor., Retezár János (Etád)
2 kor., Sándor István 2 kor., Varga Dezső 2 kor., De- 
mény Ferenczné 1 kor., Dernény Bella 1 kor., Ferenczy 
Béla 1 kor., Gotthárd János 1 kor., Schaffent F ri
gyes 1 kor., Sándor Mózesáé 1 kor., N. N. 1 kor. 
(összesen 231 kor.).

Á *  ip a r i m u n k á s o k  sz a b a d  L yozeu m a.
Múlt vasárnap délután Dózsa Jakab fflreáliskolai ta
nár ta rto tt élénk figyelemmel hallgatott előadást, a 
szabad lyczeumon, a hypnosis, suggesztio és telepathi- 
áról. Lelki életünk ezen három megnyilvánulását, 
érdekes és tanulságos előadásokban bemutatva, kö
vetendő tanácsokat adott azok előidézésénél való óva
tosságra. Ügyesen szavalt ez alkalommal Csíki Már
ton ; ki Fejes Istvánnak : Költői levél Pesti Frigyes
hez ez. hatásos költeményét adta elő. A 140 hallgató 
előtt m egtartott előadás a Hymnussal kezdődött s a 
Szózat eléneklésével végződött. Ma délután 2 érakor 
a szokott helyen B iró  Sándor ev. ref. koll. tanár 
ta rt előadást.

J o g á s z - e s t é ly .  A 12-ikén tartandó jogász
estély meghívóit a rendezőség a napokban bocsátotta 
ki. Az estély iránt az érdeklődés általános, ameayi- 
ben mondhatni a város egész társasága kilátásba 
helyezte a megjelenését. Az estély jövedelmét a sé
tatér-alap javára fordítják.

S z a v a ló  ü n n e p é ly . A f. hó 2-án megtartott 
tanoncz szavaló ünnepély szép sikerrel folyt le. A 
Hymnus eléneklése után az igazgató mondott meg
nyitó beszédet, melyben különösen felhívta a figyel
met arra, hogy az eddigi nevelési irányon változtatni 
kell. A család, melybe a tanoncz bekerül, legyen 
igazi otthona a tanoueznak, a hol a mesterben igazi 
atyára, a családtagokban és a segédekben jóindulatú 
testvérekre találjon. Ne a rosszat tételezzük fel róla, 
hanem ismerjük meg jó hajlamait s azokat igyekez
zünk nyájas szeretettel és gonddal kifejleszteni. Tö
rekedjünk szivét, lelkét nevelni s ezekben a nemes 
érzéseket felkelteni jó példával és nyújtsunk alkalmat 
arra, hogy jó és hasznos könyveket olvasson. A szer
vezendő tanoncz ifjúsági könyvtár ebben a tekintet
ben segítségére megy a mestereknek. A megnyitó 
után a tanonezok program szerint kivétel nélkül 
mindnyájan nagyon szépen szavaltak, tanúságot tet
tek arról, hogy helyes vezetés mellett igazi nemes 
és komoly munkára képesek. A közönség mind végig 
élvezettel és gyönyörűséggel hallgatta őket s különö
sen lekötötte a figyelmet Benedek Elek Testamen
tuma, melyet Hodgyai Albert kereskedő tanoncz s i
kerültén adott elő. A szavalatok elhangzása után 
Molnár Károly, az isk. biz. elnöke mondott szép és 
tartalmas beszédet, melyben különösen rám utatott 
arra a harezra, melyet folyton vivunk s mely még 
reánk vár a kultur nemzetek, legközvetlenebb pedig 
az osztrákokkal szemben. Felhivta a figyelmet, nogy 
e harcz csak úgy végződhet diadallal, ha értelműn
ket minél jobban kiművelni törekszünk s ez a fela
dat az ifjú iparosokra és kereskedőkre néz, nekik 
lesz kötelességük ezt megoldani. — A szervezendő 
tanoncz ifjúsági könyvtár ebben a törekvésükben is 
segítségükre lesz. Az iskolabizottság és tanítótestület 
törekvését a közönség is megértette, méltányolta, 
azonnal meghozták áldozataikat; Persián János 10 
koronát, Petrányi Miklós 10 koronát, Dózsa Sárika 
2 koronát ajándékoztak részint a szavalok, részint 
a könyvtár czéljaira ; ezen kívül a perselyben 12 kor. 
60 fillér gyűlt össze. A közönség azzal az óhajtással 
távozott el, hogy minél elébb újra találkozunk.

A z  U d v a r h e ly  v á r m e g y e i G a z d a sá g i  
e g y e s ü le t  választmánya folyó hó 11-én d. e. 10 
órakor a vármegyeház kistermében ülést tart, melyre 
a választmány tagjai tisztelettel meghivatnak. Tárgy- 
sorozat: 1. A székelykereszturi kiállítás ügye. 2. A 
vármegyei juhturó alapítása. 3. Folyó ügyek.

A  róm . k a th . p léb á n ia  tem p lo m  belső 
javítása és díszítésére adakoztak (X V ili közlemény): 
Papp Zakor Jőzsefné gy.-ivén: Papp Zakor Józsefné 
öO k., Ravasz Miklós 2 k. Összesen 82 k. — Daróczi 
Erzsi gy.-ivén : Szlávik Ferencz Csik-Szereda 2 k., 
Botár Béla 1 k., M. M. 1 k., Daróczy Erzsi 1 k., 
özv. Topay Döméné 1 k. Összesen 6 k. — Daróczi 
Juliska gy.-ivén: Dr. Daroczy Ignácz 5 k., Daróczy 
Dénes 1 k. összesen 6 k. — Dr. Borosuyai Pálné 
gy-ivén: Dr. Borosnyai Pál 2 k — A 4 iv összege 
96 k. — Mihály János, kir. törv.-biró ígért 200 K. 
adományának utolsó részlete 40 k. — I —XVII. 
közlemény összege 12538.54 k. Összesen 1267454 k. 
Fogadják a nemesszivü adakozók ez utón is halás 
köszőaetünket. Mikes János gróf, föesperes-plébános, 
bizottsági elnök, Paschek Viktor, bizotts. péuztárnok.

H a lá lo z á s . Czibulás Zsigmondné szül. Szabó 
Juliska életének 24-ik, boldog házasságának 2 ik 
évében f. hó 9-én elhunyt. Halálát férje és számos 
rokon gyászolja.

A z  e té d i ifj. M ű k ed v e lő  tá r s u la t  ma, va
sárnap este szmelöadással egybekötött kosaras táncz- 
estélyt rendez, mely alkalommal Csepreghy népszín
műve, a Sárga csikó kerül szinre Szilágyi Béla ren
dezésével. Kezdete este fél 8 órakor.
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M ű soros tá .nczm ulatsá .g . A segesvári ma
gyar ifjúság f. hó 11-én a városháza nagytermében, 
Apáthy Péter főispán fővédnöksége mellett, a sze
gény sorsú iskolás gyermekek segélyezésére műsoros 
tánczestélyt rendez. Az estély műsora a következő:
1. Tárogatón játszik Bocskor Árpád. 2. Monologot 
ad elő K ulin  Sári. 3. Szabadelőadást tart dr. Ilasch 
József. 4. Hegedűn játszik Sebcssy Margit, zongorán 
kiséri Silbernagel Viktor. 5. Énekquartett. Előadják 
Czeiner József, Zentay Oszkár, Bene Lajos, Mazálik 
Simon. 6. Szaval Czeiner József. 7. Cuplét énekel 
Zentay Oszkár, zongorán kiséri Czeiner József. — 
Kezdete este 8 órakor Belépti dij 2 k., 1 60 k.

K iv o n a t  a  m e g y e i h iv . la p b ó l. Kénosban 
no. év decz. 8-án felfogott és körözött 1 drb sötét 
pej kancza, miután senki gazdájául nem jelentkezett, 
az elárverezése Kénos községházához 1907. február 
10 én d. e. 9 órára kitüzetett. — Jásfalva község
ben 1906. évi decz. 10-én egy drb fehér szőrű anya
juh felfogatott. Jegye: két füle ékalakban kivágva, 
jobb füle hátul behasitva. Tulajdonosa a kányádi 
körjegyzőnél jelentkezzék. — Boldizsár Mihály homo- 
ródkarácsonyfalvi lakos 325—906. sz. a. kiállított 
cselédkönyvét a homoródkarácsonyfalvi közs. kézbesítő 
elveszítette. Körözendő s feltalálás esetén az oklándi 
járási főszolgabíró értesítendő.

x  E g y  jó k a r b a n  lev ő  k a ra m b o l- a s z ta l  
jutányosán eladó Czim a kiadóhivatalban megtudható.

x A  k o n y h a  leghasznosabb segédszerei közé 
határozottan a Maggi-féle leves Ízesítő tartozik. Uta
sítás minden üvegen.

x N y u g a lm a z o t t  tis z tv is e lő , szép írással, 
biztositékképes, irodai alkalmazást keres. Czim: 
kiadóba.

KÖZGAZDASÁG.
A z  U d v a r  h e ly  m e g y e i T k p é n z tá r  k ö z g y ű lé se .

Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár 25-ik évi 
közgyűlését f. hó 17-ikén délelőtt 9 órakor tartja 
meg hivatalos helyiségében. Az intézet a közgyűlés 
meghívóját az 1906 évi mérleggel és az igazgatóság 
jelentésével egyetemben a napokban tette közzé. A 
jelentés beszámol az intézet 25 évéről és érdekes 
adatokkal magyarázza meg az intézet hatalmas fej
lődését és megerősödését. E huszonöt év alatt rész
vény tókéjével, mely 12Q000 korona, szerveztek egy 
rendes tartalékalapot 267387 kor. 16 fill., egy külön 
tartalékalapot 43445 kor. 95 fill., egy nyugdíjalapot 
88207 kor. 33 fill. Együtt 519040 kor. 44 fill. Fi
zettek osztalékokra 371400 kor., jutalékokra 147386 
kor. 08 fill. Kulturális és jótékoayczélokra 37810 
kor. 96 fill. Jutalmazásokra 48153 kor. 12 fill. Az 
intézet számlájának csökkenése 37000 kor. 40 fill. 
Együtt 641750 kor. 56 fill. Ezután a 25 év for
galmi kimutatását és a nyeremény felosztását közli. 
Az 1906. évi öszforgalom 30 millió 902 ezer 774 
korona volt, vagyis 5 millió 389 ezer 600 korona 60 
fillérrel nagyobb, mint az 1905. évben. A mérleg főbb 
adatai a következők: Betétek 3.706,651 kor. 28 fill., 
leszámítolt váltók értéke 3.189,074 kor. 87 fill, jel- 
zálogilag biztosított kötelezvények 1.118,985 kor. 07 
fill, folyószámlák 99,999 kor. 76 fill. A nyeremény 
a tartalék és nyugdij-alap kamatainak levonása után, 
a mi 14405 kor. 67 fillért tesz ki, 41347 kor. 24 
fi'l. Ebből az alapszabályok 83. §-a és közgyűlési 
határozat értelmében a külön tartalékalapra 5°/0, a 
nyugdíjalapra 4% , jótékonysági alapra 3°/0, továbbá 
a külömböző 14%-ot tevő jutalékok levonása után 
30597 kor. 02 fillér marad a közgyűlés rendelkezé
sére. A tiszta nyeremény felosztására az igazgatóság 
a következő ajánlatot teszi: a) Az osztalék állapíttas
sák meg 16°/0-ban, vagyis az 50 frtos részvény után 
16 koronában, a 25 frtos után 8 koronában, a mi 
összesen 19200 kor., b) Jutalmazásokra 7740 kor., 
c) Nyugdíjalapra 1262 kor. 43 fill., d) Az intézeti 
ház számlájának csökkentésére 1000 kor. összesen 
29202 kor. 43 fill. Az ezen összegek levonásával fenn
maradó 1394 kor. 94 fillért a 2635 kor. jótékony- 
czélokra fordítandó összeg kipótlására fordítják.

B ik a - é s  ü szŐ -k iá llitás é s  v ásár .

Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági Egyesület 
Székelykereszturott, f. hó 28-án és márczius 1-én 
bika- és üsző-kiállitást és vásárt rendez.

A kiállítás díjmentes, de az eladott állatok után 
2 százalék az egyesület javára fizetendő. E kiállítá
son az ország összes tenyésztői versenyezhetnek ma
gyar-erdélyi fajta, saját nevelésű 2 évet betöltött 
tenyészbikáikkal, borjas teheneikkel és 1—3 éves 
tenyészüszőikkel, udvarhelyvármegyei községek, bir- 
tokosságok, tenyészbikáikkal szintén versenyezhetnek.

Ezen országos jellegű tenyészbika vásárt Ud
varhely, Nagyküküllő, Marostorda stb. vármegyék, 
sőt a Királyhágón túl lakó elsőrendű tenyésztők is

felkeresik tenyészbikáikkal, e szerint úgy egyesek, 
mint községeknek a legkiválóbb alkalmuk van arra, 
hogy ott tenyészbika szükségleteiket beszerezhessék.

A bejelentések Gálffy Kálmán székelykereszturi 
főszolgubiróuál eszközlendök, ki mint a helyi ren
dező-bizottság elnöke, úgy a kiállításra jövő vendé
gek elszállásolásáról, mint a felhajtott tenyészállatok 
elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodik s aki min
den tudakozódásra készséggel szolgál felvilágosítással.

TÁVIRATOK.

Síyilttér.
1906. B. 803/3.

0  Felsége a király nevében I

*  x

(Másolat.)

Az oklándi kir. járásbíróság, mint büntető bíróság be
csületsértés vétségével vádolt B a r t a  Izsák elleni bűnügyben 
a Dr, Hinléder Ernő ügyvéd által képviselt K o l u m b á n  Mi
hály és neje L é n á r d  Ilona magánvádlók által emelt vád fe
lett Oklándon 1906 évi deczember 2i-én özász Ernő jegyző
könyvvezető és Dr. Papp Ferencz ügyvéd által védett B a r t a  
IzBák vádlott részvételével megtartott nyilvános tárgyalás alap
ján a vád és védelem meghallgatása után a következőleg

l i tM la p e n t ,  február 9.
(Érk. d. u. 6 ó.)

A főrendiház ülése.
A főrendiház ma Desewffy Aurél gróf elnöklé

sével ülésezett, melyen a képviselőházban legutóbb 
elfogadott költségvetés és törvényjavaslatok kerültek 
tárgyalásra.

Rudnyászley József báró jegyző felolvassa jegy
zőkönyvet, melyben elfogadásra ajánlja a költség- 
vetést.

Majláth József gróf szomorú közállapotaink
ról szólt. Kárhoztatja a szellemi proletariátust. So
kalja a hivatalnoki kart, mely az állam pénzét föl
emészti. Fejtegeti gazdasági bajainkat, melyek ellen 
egyetlen orvosságnak soczialis alkotásokat tartja.

Wekerle miniszterelnök kijelenti, hogy a kor
mány ismeri a bajokat és mindent elkövet azok or
voslására.

Iiáz a költségvetést általánosságban elfogadta.
Részletes tárgyalásnál belügyi tárcza tételénél 

felszólalt Tisza István gróf, kijelentve, hogy bihar- 
megyei ismert ajándékozási kérdésben a közvéle
ményt felvilágosítsa. Andrássy rendeletét elvileg 
helyesli, de Biharmegyében nem baksis rendszerről 
van szó, hanem egészen más jellegű ajándékozásról, 
melyek elfogadása kifogás alá nem eshetik. Nem 
megengedhető, hogy Biharmegye tisztviselői érdemet- 
lenül pellengére állíttassanak'

Andrássy kijelenti, hogy a tisztviselők pellen
gére állítva nincsenek, de ajándékozásnak egyetlen 
módját sem helyesli. Neki kötelessége minden visz- 
szaélést megszüntetni. A Ház ezután belügyi tárcza 
költségvetését megszavazta.

Elutasított peticzió.
A Curia Fenyvesi Soma marosvásárhelyi man

dátuma elleni peticziót ma elutasította, összes költ
ségek megtérítésére kötelezvén kérvényezőket.

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája

im ÍÉ m m  A Petőfi- és Ötvös-utcza sarkán levő lfi 11 flX lakás (Benedek Béla mostani vendéglője)
— ________* w - külön udvarral f. é. április 24-tól kiadó.
■■ Értekezhetni a Szent Fereocz-rendiek házfőuökségénél. —

í t é l t :
Barta Izsák, ki 65 éves, ev. reform, vallásu, olaszteleki 

lakos földész, nős, 4 gyermekkel, írni olvasni tudó vádlottat 
bűnösnek módja ki, a Kolumbán Mihály és neje Lénárd Hona 
sérelmére elkövetett a btkv. 207. §. szerint minősülő s a 96. 
§. szerint anyagi balmazatban álló kétrendbeli becsületsértés 
vétségében, melyeket az által követett el, hogy folyó év októ
ber hó egyik napján amint adóhajtás czéljából magán vádlók 
lakásán megjelent, az egyedül otthon levő Kolumbán Mihály- 
néval szemben azon sértő kifejezéseket használta: „Ti gazdag 
kutyák miért nem fizetitek be az adótokat mint mások ?*

Miért is a btkv 268. §. alapján a btkv. 102. §. rendel
kezéséhez képest a 1892. évi 27. t -ez. 3. §-ában jelzett czélra 
15 nap végrehajtás terhe melleit ezen bírósághoz fizetendő s 
behajthatlanság eseten 1—1 napi fogházzal helyettesítendő tiz tiz 
(10—10) korona pénzbüntetésre Ítéli. Elrendeli továbbá, hogy 
az ítélet jogerőre emelkedése után egész terjedelmében és in
dokaival együtt vádlott költségén a Székelyudvarhelyt megje
lenő „Udvarhelyi Híradó" czimü lapban közzé tétessék.

Kötelezi egyúttal vádlottat, hogy 39 korona költség és 
tauudijat és képviseleti dija magánvádlóknak 15 nap végre
hajtás terhe mellett megfizessen és hogy az ezután felmerülendő 
bűnügyi költségeket is az 1890. évi 43. t.-czikkben előirt vég
rehajtás terhe mellets a kir. kincstárnak megtérítse.

Dr. Péterfi Áron ügyvéd költsége és képviseleti dija 25 
koronában, Dr. Papp Ferencz ügyvédé 20 koronában állapít
tatnak meg feleikkel szemben.

I n d o k o k :
A tárgyalás adatai Bzerint azon tényállás nyert beigazo- 

lást, hogy Barta Izsák vádlott az 1906. évi október hó egyik 
napján a mint adóbehajtás végett a Kolumbán Mihály laká
sára ment, az egyedül otthon levő Kolumbán Mihálynét 
azzal szollitotta meg „Ti gazdag kutyák miért ném fizetitek 
be az adót mint mások ?“

Ezen cselekménye vádlottnak, mint hogy a használt sértő 
kifejezés többekre, s igy a távol volt Kolumbán Mihály, mint 
a házvezetőjére is vonatkozott, (a két rendbeli becsületsértés 
vétségeit állapítja meg. s habár azok elkövetését tagadja, Fe
rencz István és Kolumbán Mária tanuk vallomása alapján azok
ban bűnösnek kimondandó s a btkv. 261. §. alapján a 102. §. 
rendelkezéséhez képest az Ítélet szerinti büntetéssel fenyitendő 
volt.

A büntetés kimérésénél a büntetlen előélet mint enyhítő 
körülmény vétetett figyelembe.

Az ítéletnek, hírlapban közzétételét a -btkv. 277. §-a 
rendeli, mig a költségeken való marasztalás a B. P. 479. és 
480. a képviseleti dij megállapitása szintén a B. P. 485. §. 
alapszanak.]

Kir. járásbiróság mint büntető bíróság.
Oklánd, 1907. évi deczember 24.

G id ő fa lv y , kir. albiró.

Másolat hiteléül.
Oklándon, 1907. évi január 17-én.

J o se p h i G u sz tá v ,  kezelő
Ezen ítélet jogerősségét igazolom.
Okláud, 1907. évi január 17-én.

G id ő fa lv y , kir. albiró.

- A - Z

UDVARHELYMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1907. évi február hó 17-én délelőtt 9 órakor, Székelyudvarhelyen
h ivatalos helyiségében  ta rt ja  m eg

X X V -ik  évi rendes közgyűlését.
T Á R G Y S O R O Z A T :

1. Az Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt üzletévről, a mérleg megálla
pítása és a nyereség felosztására vonatkozó javaslata.

2. Az Igazgatóság és felügyelő-bizottságuak szabályszerű felmeutése iránti határozat.
3. Tisztviselőknek drágasági pótlék engedélyezése.
4. Márton Ferencz és Fereuczy Eudre hivatalnokok, valamiut a három hiv. szolgának 

fizetésemelés iránti kérése.
5. Yezérigazgató kérése az 1897. és 1893. éveknek állaudó szolgálatába való beszámí

tása tárgyában.
6. Alapszabály módosítás.
7. Választások.

Figyelmeztetés. A közgyűlésre a t. részvénytulajdonosok azon figyelmeztetéssel hivatnak 
meg, hogy részvényeiket, a még le nem já rt szelvényekkel együtt, a gyűlés megnyitásáig, lehető
leg a megelőző két napon az iutézet pénztáránál letenni és magukat igazoló jegygyei ellátni 
szíveskedjenek.

Á mérleg, valamint az Igazgatóság évi jelentése a Közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az 
intézet helyiségében a hivatalos órák alatt a részvényeseknek rendelkezésére áll.

Székelyudvarhely, 1907. jauuár hó 15. A *  Igazgatóság.
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Kristály tiszta
Jtargita-ligeti ,,Kamilla“-forrás

A XárpátoK gyöngye!
Természetes fisvány-
z=z gyógyborviz! = n
Főraktár Szókelyudvarhelyt:

Haáb és Heitz czégnél
l í » l > l i a t ó  m é g :

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
Gyarmathy Ákos, Tamás Balázs, 
Bagó Gyula, Szentpótery Gergely 
Márk Testvérek, Fernengel Fri
gyes, Zárug Antal kereskedésé
ben 8 fillérért, valamint minden 
vendéglőben és étteremben.

A HárpátoH gyöngye! ■
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B Szerves anyagoktól mentes
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Bethlen-n.35.5Z. ház 
Kiadó, esetleg eladó.
Q M n a a a n H m i w a s a M n m a i

Eladó csetnegeboroH!
1898. é s  1905. é v i

nagynyulasi  t e r m é s
Ugrón János bögözi^pinezéjében^

csakis hordó szóm ra.

FaeM ási hirdetmény.
Az fülkéi közbirtokosság (Udvarhelyvárme- 

gye) a tulajdonát képező Ülke II. b. részben 
fekvő „Küküllő oldal" nevű erdejének a 9498 — 
905. sz. magas rendelettel egyszerre való eladásra 
engedélyezett „A “ ü. osztály I. fordulószakába 
eső 158.12 k. holdján levő összes bükkfakészlete 
és a törzsenként felvett 8174 drb. luez, 3428 
drb. jegenyefenyő fakészlete, mely hivatalos becs
lés szerint 22683 m.3 bükk műfát, — 22682 
m.3 bükk tűzifát, — 640 m.3 —  I. osztályú 
— 874 m.3 II. osztályú luezfenyő fűrész anya
got, — 1147 m 3 faragott — 713 m.3 göm
bölyű luezfenyő épületi fát — 276 m.3 I. oszt. 
401 m.3 II. osztályú jegenye-fenyő fűrész anya
got 470 m.3 faragott, — 351 m.8 gömb jege
nyefenyő épületi fát tartalmaz az 1907. évi 
márczius hó 7-én délelőtt 9 órakor Ülke köz
ség házánál nyilvános szóbeli és zárt írásbeli 
ajánlat utján együttesen el fog adatnak.

Kikiáltási ár 42989 kor. az az negyven- 
kétezerkilenczszáznyolczvaukilencz korona.

Bánatpénz annak 10°/0 (tiz) százaléka.
Utóajánlatok nem fogadtatnel el.
Árverési és szerződési feltételek, becslés a 

köröndi m. kir. járási erdőgondnokságnál és alul
írottnál megtekinthetők.

Ülke, 1907. évi január hó 28-án.
Szász Autal,

kijzbirtokoBR&gi elnök.

Udvarhelyi Híradó. 6. szám.

Száni 780/907. 
köz. ig.

Árverezési hirdetmény.
Székelyudvarhely város tanácsa közhirré teszi, miszerint Székelyud varhely város 

közönségének tulajdonát képező s a székelyudvarhelyi 2/a. számú telekjegyzőkönyv
ben A-f- 1. rend számú 2., 3., 4., 5/a., 5/b. helyrajzi szám alatt előforduló „Homo- 
ródi láz" nevű ingatlan, a mely 221 holdat foglal magában, f. évi február hó 
20-áü délelőtt 10 órakor Székelyudvarhely város tanácstermében megtartandó 
nyilvános magán árverezésen a legtöbbet ígérőnek eladatik.

Kikiáltási ár 80.000 korona, az árverezni szándékozók a kikiáltási árnak 
10% -át, vagyis 3000 koronát kötelesek bánatpénzben az árverezés megtartásával 
megbízott városi tisztviselő kezéhez készpénzben letenni.

Az árverezési feltételek Székelyudvarhely város tanácsában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Székelyudvarhely város tanácsa, 1907. évi február hó 8-án.
G O T T H Á R D  J Á N O S ,

polgármester.

1

IflÜHLE VILMOS
C8. él kir. udvari szállító

T E H E I V Á S
M ag-, N övény-, R ózsa- és 
F a -N a g y ten y észe tek .é_ _ ^

(M ű v e lé s i  t e r ü l e t  9 4  h o ld .)

k =  V I L Á G  K I V I T E L ! ~

--------------------------------------------------------------------------------------
A legjobb magvak

(Mohié magvai jóságban elérhetők, de ebben fe lü lm úlhatatlanok .)

A legnemesebb gyümölcs-, disz és sorfák
(Mühle fái többször á tü lte te ttek , jó l iskolázottak, m indenütt jó l és biztosan  gyarapodnak)

A  leg szeb b  fen yö fé lék , d íszcser jék , r ó z sá k  stb.
( Maliié tűlevelűi mind tél&lióak, d isz-és  kaszócserjei, valam in t rózsái a  legszebb v irágnak .) 
Postacsomagok magvakkal 5 k. felüli értékben bárhová bérmentve Küldetnek.
Müble kertészeti kézikönyvei dilettánsok számára a legjobbak, megren

delésekhez ingyen csatoltatnak.
Dusán illusztrált föárjegyzék r  ”em.ébe,‘ bir-i--------- J kinek ingyen és b e m e n tv e  m egkóldetik .

Hirdetmény.
A székelyudvarhelyi zálogkölcsön- 
intézet és betéti pénztár igazgató
sága közhirré teszi, hogy 1907. 
január 1-től kezdődőleg a betétek 
után 4 és ^(o-ot fizet s ezen felül 

fizeti a tőkekamatadót.
Az 1907. január 28-án tartott igaz

gatósági ülésből.
A z ig a zg a tó sá g .

Haszonbérbeadó birtok.
Ugrón János bögözi tagositott 

birtoka, esetleg a fogadó-épülettel, 
malommal és malomréttel stb, egy- 
gyütt, 1907. évi márcziustól kezdve 
5 —10 évre haszonbérbeadó.

A tag ötös forgóra van beosztva.

3WBP É p ü le t-ü v e g e z é s!

K ő m
olvassa

e l!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét 

felhívni a mai kor igényeinek megfelelőleg berende
zett kereskedésemre, hol

porczellán , üveg , díszműáruk, gyermekjátékok, 
névnapi es menyegzői ajándék tárgyak Ó9 még szám
talan sok összehalmozott szép áru

jelentéktelen olcsó árak mellett lesznek kiszol
gálva. Fü8zerosztályomban — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely tisztaság 6s rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden füszer-czikkben nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok.

A legjobb kávék, rizsek, lisztek, a legjobb mi
nőségű rumok és likőrök, teák és szalon-czukorkák, 
teasütemények nagy raktára.

S zen tp étery  G erge ly ,
Székelyudvarhelyt.

Utazó kofferek 1 Szalon petróleum 1

flares-, Borszéki'. KászonMiz raktár.

A tn. Kir. szölStclepcHen term elt
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tanfolyam 
által kezelt s a m. kir. fóldmivelésügyi minisz
ter támogatásával létesített b o r é r t é l i e « i -  

t é s i  o s z t á l y á b ó l  a

m agyar gazdák vásárcsarnok ellátó  szövetke- 
=  zetéoek szé k e ly n d v a rM v i fiókjánál =

(Kossuth Lajos-utcza 27. szám alatt) 
úgy palaczk, mint hordó

l e g o l c s ó b b a n  k a p h a t ó k .
Megrendelésre bármily faj palack borok hozathatók. — 
Vételnél hordóért literenkint 13 fillér letét adandó. H or
dók 3 hónapon belül sértetlen, tiszta állapotban, a szé
kelyudvarhelyi pinezéhezi szállítást levonva, a felszámí

tott áron visszavétetnek.

KÜHNE E. mezőgazdasági gépgyár bizományi
-------------- raktára. -----------------

--------- ----------------- ---------------------------------- - J

A magy. kir. műegyetem borászati labora
tóriuma által hivatalosan megejtett és általunk 
tudomásul vett vizsgálatok alapján az

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

- i

Dr. Tauffer Vilmos
egyetemi tauar.

Dr. S tiller Bertalan
egyetemi tauár.
Ír. Réczey Imre
egyetemi tanár.
Dr. Pertik Ottó
egyetemi tauár.

Dr Kétly Károly 
egyetemi tanár.
Dr. Ángyán Béla
egyetemi tanár.
Dr. Poór Imre

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

Az ESTERHÁZY COGNAC minden elő
kelő fűszer- és csemegekereskedésben 
= = = = = =  kapható. —


