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Kivándorlás, ipar és gazdaság.
Székelyudvarhely, febr. 22

H a igy tart tovább az Amerikába való 
kivándorlás, iparunk és gazdaságunk egyaránt 
meg fogják sinyleni a munkáskéz hiányát.

Iparunkat fenn akarjuk tartani, még úja 
is akarunk teremteni, holott még az őstermelés 
munkásait is nélkülözni vagyunk kénytelenek.

A  kőszénbányák száz és száz vaggonnal 
vannak hátralékban, nem tudnak szállítani, mert 
hiányzik a kellő munkaerejük és folyton próbál
gatják munkásaik a sztrájkot. Erdőmunkásaink 
sincsenek kellő számmal. Ez a munka már csak 
nem igényel valami rendkívüli ügyességet és 
szakértelmet és mégis Mármarosból hozzák fa
kereskedőink majdnem az összes famunkást fa
erdőink kihasználására.

Ha az útépítkezéseknél megfigyeljük a 
a földmunkások nemzetiségét, fogunk ott a ma
gyar mellett még tiz féle nemzetiséget is találni 
és tömérdek idegen állampolgárt.

Mennyi olasz és dél-osztrák munkás hem
zseg a vasúti-, hid- és más viziépitkezéseknél 
mint kőfaragó, kőmives czementmunkás, aszfaltozó !

Az már mégis csak anomália, hogy népünk 
egyfelől panaszkodik, hogy nem ju t munkához, 
másfelől pedig idegenek özönlik el az olyan 
munkálatok színhelyét, hol tömeges keresethez 
ju that az ember.

Egyfelől megakad a munka és idegenek 
végzik azt el magyar munkás hijján, másfelől 
Amerikába vándorol ki népünk munkára legrá
termettebb része.

Egyfelől alig végezzük el nagy bajjal gaz
dasági munkáinkat, pedig nehány száz előreha

ladottabb uradalmon kívül bizony nagyon exten- 
ziv gazdálkodást folytat az ország, másfelől 
mégis ipart akarunk erőnek erejével teremteni.

Ez egy újabb és még súlyosabb anomália. 
Legalább látszólag. Ezt a látszatot ellenségeink 
kihasználják és az iparfejlesztési akcziótól min
den módon vissza akarnak riasztani.

A gyengébbeknél és félénkebbeknél ez irány
ban bizonyára sikert is aratnak, de hát nekünk 
ma, mikor az abszolutizmussal szemben meg
mutattuk, hogy annak bábjai nem lettünk, a 
nemrégen történt ocsudásunk után felvett gazda
sági küzdelmeink közepette nem szabad gyön
géknek lennünk és azok rémitgetéseire hallgat
nunk, akiknek minden érdeke oda irányul, hogy 
Ausztria ügye legyen előmozdítva.

Nekünk meg kell az önálló magyar vámte
rületet teremtenünk azért, hogy a mi gazdasági 
politikánkat hazánk szükségleteihez képest irá
nyíthassuk és ne egy idígeu és ellenséges állam 
játszó labdái maradjunk.

Ez miránk, gazdákra, a termelésünk el
helyezését illetőleg, sem jár olyan végzetes 
következményekkel, mint amilyenekkel a nem 
gondolkozó gazdákat ijesztgetni szokás. Anélkül, 
hogy valami nagy Lüktetéseket kellene az 
egyeseknek tenni, rövid idő alatt átidomithat- 
juk exportüzletünket úgy, hogy nem többé a 
búza és a hízott marha fog domiuálni kivitelünk 
czikkei között, hanem olyan czikkek, amelyek 
magas áraiknál fogva a szállítást más fogyasztó 
államokig is könnyen elbírják, ahonnan nem 
fenyegetnek folyton terményeink bojkottjával, 
mint a Lueger vezérlete alatt álló nép, hanem 
amelyek egyedül a minőséget tekintik.

Mostan arra kívánok bővebben rámutatni,

Hirdetések a legolcsóbban számíttatnak. Nyíl ttér sora 
50 fillér. Megjelen hetenként egyszer, 6 -8  oldalon vasárnap 
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hogy a czikkem elején felhozott látszólagos 
elleumondás iparfejlesztési akcziónk és a kiván
dorlás közt egyfelől, szemben a gazdasági üze
münk elmaradottsága és gazdasági munkáshiá
nyunkkal másfelől hogyan magyarázható meg.

Gazdasági üzemüuk országos nagy átlagban 
nem nevezhető intenzívnek, bizonyítéka ennek 
az, hogy minden olyan czikkből, amelyre a 
gazdasági munkából valamivel több fordítandó 
mint a megszokott búzára és tengerire, daczára, 
hogy hazánkbau jól megteremnek, nagy impor
tunk van. Ilyen a mák, amelyből több mint 2 
millióra megy évi importunk, ilyen a lóhere és 
luczernamag, amelyeket Amerikából, Oroszor
szágból, Ausztriából, Olasz- és Erancziaorszá- 
gokból változó mennyiségekben hozunk be.

Czukor- és takarmányrépamagot, fümagva- 
kat, konyha, diszkerti és famagvakat, valamint 
mindenféle növényeket minimális mennyiségben 
állítunk elő magunk, hanem milliókra menő 
összegekért hozunk be ilyeneket főleg Német
országból. Konyhakerti terményekkel pedig 
majdnem kizárólag a Bulgáriából nyárára ide
települő öntöző kertészek látnak el. Drágán 
fizetjük meg mi igy ezek ittnyaralását, mert ez 
a mintegy 2000 idegen zöldségkertész 4 — 5 
millió korouányi keresettel vonul ki minden 
ősszel az országból, a mi külföldön nyaraló 
magyarjainak pedig sokkal nagyobb összegeket 
hagynak kint ugyanezen idő alatt. Minden irány
ban csak mínuszban maradunk és a valódi hasz
not csupa idegen dugja zsebre; az, aki zöld
séggel ellát, az, aki külföldi nyaralásunk alkal
mával szeretetreméltó arczal bemutatja a heti
számlát, az, aki számtalan gazdasági terménnyel, 
mint aminők a felsoroltak, itthon felkeres, hol-

Fericulum in mora-
(A ssékelykereszturi unitárius főgimnázium (lgyó.)

— Irta : M á té  f f y  D o m o k o s  —

Százados múlttal bíró kis iskolánk, rólad aka
rok elmélkedni ! Egy szabad, virágzó község végéo, 
szerényen meghúzódva, egy évszáznál tovább voltál 
nemcsak egy tiszta magyarajku vallásfelekezet kultú
rájának mécsese, hanem falaid között sok idegen 
ajkú polgárát e hazának, tanítottad nemcsak az alap
vető tudományokra, de rajongó hazaszeretetre is I A 
század vihara nemhogy meggyengitett volna, de meg- 
edzett és igy rendeltetésed, hivatásod újabb századok 
küzdelmét felvenni, hogy első sorban kicsiny sere
günk létét biztosítsad, má-.od sorban pedig a magyar 
kultúrának légy továbbra is egyik legelső munkása.

Meglepetéssel, de egyben jóleső érzéssel veszem 
tudomásul, hogy a székelykereszturi unitárius gyra- 
nasium kérdését a napilapok hasábjain nem csak 
unitáriusok tárgyalják. Már ez a körülmény hangos 
bizonyítéka annak, hogy itt egy feltétlenül hézagpótló 
közművelődési intézményről van szó. Mily végtelenül 
könnyű volna nekem is e kérdést tárgyalni, ha az 
unitáriusok legfőbb hatóságának szerencsés volnék 
nézetét e kérdésben ismerni. Mivel pedig ezt nem 
ismerem, sok ezer magammal úgy gondolkozom, hogy 
e kérdésben lehetetlen a középpontnak is más elvet 
vallani, más álláspontot elfoglalni, mint a mely meg
felel az unitárius vallásközöuség törzse érdekének, 
valamint Magyarország nemzeti politikájának.

A magyar unitárius egyházközség 1905. év vé
gén 73,772 lélekkel rendelkezett. Ha nem csalódom I

Háromszék-, Udvarhely-, Marostorda-, Tordaaranyos-, 
Kolozs- és Kisküküllővármegye községeiben találjuk 
fel az unitáriusok zömét. Vegyük hát rendre a me
gyéket, vizsgáljuk külöu-külön a számokat s abból 
a következményt vonjuk le.

A számok hangosan beszélnek I Háromszékvár- 
megye 113 községéből magyar 103, román 10, saj
nos azonban a 103 magyar községből tiszta unitárius 
csak négy van és erős kisebbségben még egy község
ben vannak unitáriusok. Marostordavármegye 208 
községéből 127 magyar, 77 román, 4 pedig szász és 
ebből a 127 magyar községből csak 12 unitárius 
község van, erős unitáriüs kisebbséget találunk 3 
róm. kath. és 2 ev. ref. községben. Kisküküllőmegye 
118 községéből 31 magyar, 22 német és 65 román, 
fájdalom csak egy község tiszta unitárius. Kolozsme- 
gye 237 községéből egyetlen egy unitárius, még ma
gában az unitáriusok középpontjában — Kolozsvárt 
is — csak erős kisebbség az egy Istent vallók száma. 
Mivel pedig a székelyek őstörténete, nem különben 
a hagyomány Udvarhelymegyét tekintette mindig a 
székelység anyaszékének, mit már neve is igazol, 
amennyiben ez volt a rabonbánok udvar-helye és 
mivel 136 községéből 130 magyar, 3 német és 3 
román s ebből a 130 magyar községből 42 község 
tiszta unitárius, erős kisebbségben van felekezetűnk 
6 ev. ref, 2 róm. kath. és 1 gör. kath. községben; 
arra való figyelemmel, hogy a 73,772 összlétszámból
30,000 e vármegyére esik ; most már kérdem, egy
házi vagy nemzetpolitikai érdek kényszeritette az 
unitárius vezérférfiakat arra, hogy századokon át a 
vallásközönség vérkeringését mindig oly középpontra

irányították, mely annak természetes határán kívül 
esett ? Mintha már is hallanám a visszhangot e kér
désre 1 Ugy-e ez nem más, mint kincses Kolozsvár 
ősi kultúrája? Repüljünk csak át a Kárpátokon, 
nézzünk be a nyugati nagy nemzetek városaiba. A 
vidéki nagy városok teljesen önnálló tudományos és 
művészi életet élnek. A középpont csak a politikában 
nyújt irányt, de nem igyekszik felszívni a nemzet 
életerőit. A vidéki nagyobb középpontok felhalmozott 
erői élesztik s tartják lázas működésben a közéletet 
minden irányban. Nálunk századok rósz szokását kell 
most megtörni — hála nemzetünk életrevalóságának, 
az áramlat ez irányban már meg is indult — hogy 
végre belássuk azt, hogy egyenlő vérmegosztás tart
hat csak fenn egészséges szervezetet.

Végtelenül sajnálom, hogy a kolozsvári unitá
rius fögymnasium 1905-6. értesítőjében a beiratko
zott 335 növendék illetékességi helyét nem találom 
meg, de azt megkaptam, hogy az előbb jelzett szám
ból csakis 174 unitárius, vagyis 50 százaléknál vala
mivel több. Nem akarom hinni azt, hogy talán ez az 
iskola volna az ellensége a székelykereszturinak s 
ennek érdeke akadályozza meg amannak fejlődését, 
mert ha ez való lenne, úgy kétségbe kellene esni az 
önzés ily határtalan voltán ; miután pedig ezt kizárt
nak tartom következőleg talán az anyagiakban talál
juk meg az okát annak, hogy Székelykereszturon ma 
is csak 6 osztály működik. Úgy olvasom azonban, 
hogy a tordai gymnasiumot talán az állam átveszi ? 
Ha igen, úgy az ott lekötött anyagi erők felszaba
dulnak és a már megígért állami segélylyel kapcsolat
ban — semmi sem akadályozza vágyaink teresedését.

I
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ott mi azokat idehaza még jobb minőségben 
elő tudnék állítani és nyaralásra is elegendő 
hűvös, egészséges, szép hely áll rendelkezésünkre.

Magunkra vessünk hát, ha minden irány
ban hátrányban maradunk.

De ha ebben a hínárban benne maradni 
nem akarunk, teljes erővel hozzá kell látnunk 
ahhoz, hogy nemzetünk gazdálkodásába a kellő 
arányokat belevigyük.

Népünk kivándorol Amerikába 1 Állítsuk 
meg! De hogyan? Úgy, hogy adjunk neki itt
hon annyi munkát, hogy abból egész éven át 
meg tudjon élni. Minden kivándorló két hetet 
vészit, inig újból munkába állhat, sőt még rá
adásul háromszáz koronát is elkölt útjára, 
ugyanennyit a visszautazásra, mert hiszen visz- 
szajöu a legtöbbje, igy hát egy havi munka
mulasztás és hatszáz korona kiadás terheli egy- 
egy ember Amerikába való kirándulását. Gon
doskodnunk kell, hogy illő díjazást minden 
becsületérzéssel biró munkás elnyerhessen. E 
czélra van szükségünk önálló magyar iparra, 
mert az ipar állandó és jobban díjazott mun
kával tudja a népet ellátni.

Egy hírneves frauczia iró, volt miniszter- 
elnök és földmivelésügyi miniszter érdekes 
könyvet irt nemrégen, melyben kifejti, hogy 
„iparivá kell tenni a gazdaságot11. Hol állunk 
mi még ettől a jövendőbeli állapottól, mikor 
mináluuk sok helyen, például nálam is aratás 
alatt kőmiveseim, ácsaim hazameunek a maguk 
búzáját levágni és egyes birtokosnak kőmivesek- 
kel, ácsokkal, csizmadiákkal kellett az idén 
szerződnie, hogy búzájukat levágathassák. Ez 
éppen az ellenkező állapot, ez „az ipar gazda
ságivá tétele". Ilyen állapotot nem szabad to
vább tűrnünk. Az iparos maradjon meg iparos
nak ! A gazdasági munkás leljen egész évben 
keresetet 1

Az egész télen munka nélkül heverő gaz
dasági munkás, nem csoda ha kedvet kap 
Amerikába kivándorolni, vagy pedig az amúgy 
is nehéz körülményekkel küzdő gazdát az egye
dül fontos muukáuál, az aratásnál, a lehetetlen
ségig magas aratóbérköveteléssel fennállásában 
veszélyeztetni.

Előbb kimutalám, hogy a székelykereszturi fő- 
gymnasium létesítését 30 000 unitárius kéri. Most 
nézzük meg, hogy e kérésnek van-e jogos és mél
tányos alapja? Ennek gymnasiumnak ez idő szerint 
6 osztálya van, igaz, hogy száz évig kellett várni, 
mig a hatodik osztályt beállították. A 6 osztálynak 
az 1905—6. iskolai évben 153 növendéke volt és 
pedig felekezet szerint következőleg megosztva: uni
tárius 93, ev. ref. 28, róm. kath. 9., gör. kel. 16, 
ág. hitv. 2., zsidó 4 és gör. kath. 1.

Most vizsgáljuk meg Székelykeresztur földrajzi 
fekvését. Tudjuk hogy a Gagy völgyének zöme, a 
Nyikó mente, fel a Firtos aljáig a maga teljes egé
szében unitárius. A Küküllő alsó völgye ev. reformá
tus, de már a hegyközi terület, úgy a Gagyvölgy 
jobb, miut a Küküllő baloldalán nagy részben uni
tárius vidék. Nem is említve a Homorúd mentét, ime 
a természetes összefolyási középpont: Székelykeresz
tur. Nyugati és déli oldalán azonban idegen nyelv- 
területet találunk. Itt pedig figyelmet kérek és nem 
az unitárius, de a magyar olvasót figyelmeztetem a 
következők mérlegelésére.

Egy statisztikus Cinogos Lénk császári tábor
nagy, nem különben Balogh Pál híres munkája alap
ján állítom, hogy nem is egy századdal megelőzőleg 
Alsóboldogfalva, Fiaifalva, Ulszékely, Szentmihály, 
Medesér, Gagy, Mugyaraodrásfalva, Szentábrabám, 
Korond, Bözöd, Ruva, és Magyarzsákod községek 
lakóit magyarok és románok képezték, ma pedig Al- 
sóboldogfalván a legsúlyosabb kontingens a magyar 
elem, a többi község pedig teljesen magyar és uni
tárius. Fentebb kimutatóm, hogy a székelykereszturi 
gymnasium 153 növendékből 16 gör. keleti, 2 ág. 
hitv. és 1 gör. katholikus. Ezt a 19 növendéket örök
ifjú intézetünk már az idegen nyelvterületről vonta 
be s mint bevezetésemben is említőm, gondja lesz

Az ország sok helyéu a kivándorlás foly
tán már is nagyban jelentkező és az iparfejlesz
tés folytán még fokozottan leendő gazdasági 
raunkáshiányon csakis jól megválasztott gazda
sági gépek széles körben való terjesztésével 
fogunk segíthetni Ha a rövid időre összezsúfo
lódó nehéz munkákat gépekkel fogjuk végeztetui, 
akkor nem kerülhet egész országunk egy olyan 
kényszer helyzetbe, hogy egy sikeres arató
sztrájk az államot is csődbe kergesse A gépe
ket kezelő és eszerint nagy hasznot hajtó értel
mesebb munkásokat ezen haszon arányában 
magasabb, majdnem amerikaias napszámmal 
díjazhatjuk és igy a kivándorlásban megakadá
lyozhatjuk. Többi munkásunkból pedig igy ma
radni fog, akikkel a fent elősorolt intenzivebb 
gazdasági termelési ágakat és uj iparágakat 
meghonosíthatjuk: az ipart egész éven át Űz
hetjük, az uj gazdasági termelési ágakat házi 
iparczikkek előállításával helyesen kombinálva, 
gazdasági munkásainknak is egész éven át tartó, 
folytonos keresetet biztosíthatunk.

G a z d a ..

B E L F Ö L D .

G azdasági önállóságunk. Kossuth Ferencz 
koreskodelmi miniszternek a képviselőhöz közgazda- 
sági bizottságának csütörtöki ülésén tett nagy fon
tosságú nyilatkozatai mély hatást tettek az egé;Z 
politikai világra. Napok óta kellemetlen idegesség 
volt tapasztalható a magyar politikai világban. 
Senki sem tudta megérteni a magyar kormány tü
relmes magatartását a kiegyezési kérdésekben. Min
denki látta azt a bosszantó huzavonát, melyet 
osztrák részről a kiegyezés dolgában rendeztek s a 
bosszúságot alaposan táplálták az osztrák miniszte
rek, akik egymás után nyilatkoztak. És sajátságo
sán, ez urak nem arról beszéltek, hogy óhajtandó 
volna megkötni Magyarországgal a gazdasági ki
egyezést, hanem pimaszkodtak és olyan kijelentése
ket tettek, hogy a kiegyezést ők csak az esetben 
hajlandók megkötni, ha a magyar kormány hajlandó 
belemenni egy hosszú lejáratú szerződésbe.

Érthetetlen volt eddig a magyar kormány 
magatartása ebben a kérdésben. Most aztán megjött 
a válasz az osztrákoknak. A képviselőház közgazda- 
sági bizottságának csütörtöki ülésén Kossuth Ferencz 
a kormány nevében nyilatkozott, hogy még egyszer

arra, hogy azokból a magyar haza részére ne H érá
kat és Koskákat neveljen.

E keitős jelentőségből megállapíthatjuk azt is, 
hogy a székelykereszturi főgymnasiumnak nemcsak 
közoktatási, de nemzetpolitikai hivatása is van.

Ez alkalommal nem czélom a kolozsvári és ke
resztúri iskolák közötti viszony tárgyalásába bocsát
kozni, annál kevésbbé, mivel mindkettőnek szeretnék 
szárnyakat adni, hogy kicsiny seregünk létét még 
hangosabban hirdessék; végtelenül sajnálnám, ha 
kényszerítve lennék esetleg kizárólag egyik mellett 
foglalni állást. Czélom volt ezúttal kimutatni, hogy
30,000 unitáriusnak nemcsak joga, de kötelessége is 
élni azokkal az eszközökkel, melyek erkölcsi és anyagi 
boldogulásának létfeltételét képezik.

Miután pedig ma a szocziális eszmék uralják 
nemcsak öreg Európa müveit nemzeteinek fóru
mát, hanem ez eszmék behatoltak és tért s érvénye
sülést követelnek a nagy világ mindazon népeinél, 
hol a gondolat szabad s úgy az egyéni, mint a tömeg 
boldogulásnak útját semmi sem akadályozza és mivel 
ily szocziális szükségletet képez 30,000 tömör cso
portban élő unitárius, valamint Székelykereszturral 
földrajzi összefüggésben levő sok ezer magyar, de 
más felekezeten levők közoktatási érdeke : nyilván
való, hogy a székelykereszturi főgymnáaium kérdése 
elöl többé kitérni nem lehet. Ezt ma 30.0U0 unitá
rius még kellő tisztelettel kéri, holuap azonban fé
lek, hogy már követeli; ennek pedig nem szeretném 
a középponti vezetőséget kitenni.

Mielőtt tárgyamat befejezném, emlékeim tolia
mat további munkára késztetik. Negyed századdal 
vezetnek visszi ezek az emlékek. Az igazgató laká
sának ablakához erősített éles hangú csengő szava 
a szomszédos gymnasiumi épület folyosóin végig si- 
v i t ; jelezvén, hogy az igazgatónak mondani valója

megkísérlik a kiegyezési tárgyalások folytatását. 
Megkísérlik, hogy husvétig letárgyalják a kiegyezést, 
vagy állapítsák meg a kiegyezés lehetetlenség.

Ez az erélyes nyilatkozat osztatlan tetszésre 
talált a magyar közvéleményben. Szüntelenül halljuk 
azt az osztrák fenyegetődzést, hogy elválnak tőlünk 
és sajátságos, hogy mi, akik szívből óhajtjuk a g az
dasági különválást nem fógjuk szavukon az 
osztrákokat.

Csinálja meg a magyar törvényhozás az auto
nóm vámtarifát, szükségünk van erre, hogy mó
dunkban álljon szaván fogni az osztrákot s ha 
még egyszer abba a kellemes helyzetbe hoznak 
bennünket, hogy elválással fenyegetnek, mi is vála
szolhassunk nekik : Váljunk el I

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, íeb ru ir  22.

Ha a múlt század negyvenes éveinek köz
szereplői felkelhetnének sírjaikból és szemlét 
tartanáuak közéletünk fölött, —  azt gondoljuk 
— elborulva tapasztalnák a fejlődés helyett a 
visszaesést nem egy helyen és csakhamar vissza- 
kivánkoznának örök uyugovásuk helyére. Azon 
dicső, halhatatlan szellemek, kiknek a legna
gyobb javak, szabadságok egyikét s hozzátehet
jük egyik legbatalmasabbikát, a sajtószabadságot 
köszönhetjük, uOm igy álmodták, nem igy gon
dolták annak a nagyszerű vívmánynak, a negy- 
veuuyolczas jogok, az emberi szabadságok leg
szebb hajtásának, a sajtószabadságnak a való
ságban való érvényesülését, a mint azt napjaink
ban tapasztaljuk.

Félre ne értessünk.
A sajtószabadság oly nagy, oly féltett 

kincse egy szabad nemzetnek, hogy ahoz még 
akkor sem szabad megszorító rendszabályokkal 
nyúlni, ha —  miut azt igen sokszor tapasz
taljuk, — a sajtószabadsággal a nemzet, a köz
érdek kárára követuek el visszaéléseket. M ert 
kevesebbet árthat a sajtóval való visszaélés, 
mint a mennyit használ a sajtószabadság a nem
zeti haladásnak.

De hát az ellen a hang ellen, a mely 
itt-o tt megcsendül a sajtó egyes orgánumában, 
mégis tiltakozni kell magának a tisztességes 
sajtónak.

Hiszen barcz, küzdelem mindig volt, van 
és lesz a közélet fórumán szereplők között, ad
nak is, kapnak is súlyos sebeket a harezosok, a 
vezérek és a közkatonák, de ebben az ország 
jólétéért, sorsának, jövőjének biztosításáért folyó

van. A gazdának szól egyelőre e hang, ki siet is a 
rendelkezést átvenni, de a másfélszáz növendék e 
hangra önkénytelenül kezdi megvizsgálni cselekvé- 
nyeit, ha vájjon nem-e nekie kell számolni a szigorú, 
de jóságos lelkű igazgató előtt. Látom Gombos tanárt, 
amint órája előtt 10 perczczel az udvaron végig megy, 
mély gondolatokba merülve, elmélkedik arról, hogy 
magyar irodalmunk széles területén növendékei já ra t
lan helyet ne találjanak. Szeretjük őt és éppen azért 
a zaj elhal, nem félelemből, de tiszteletből, mert tud
juk, hogy rólunk, felőlüok elmélkedik. Nem is em
lítve azt a tetterős, tudományosan képzett, erős fiatal 
tanári gárdát, mindenben felveszi a versenyt a hazai 
tanerőkkel: minő boldogság volna látni azt, hogy 
Sándor János igazgató, ki mint annak az intézetnek 
állandó vezetője, a folyó tanévvel már 30 egymást 
követő évben szólott, mint igazgató, szeretettel nö
vendékeihez ; Gombos tanárral az oldalán megnyit
hatná a székelykereszturi főgymnasiumot is. Hiszek 
a gondviselésben, valamint hitsorsosaim életrevaló
ságában, hogy vágyam valóra válik.

Székelykeresztur pedig legyen büszke, m ert ha 
Európának ma egyik legnagyobb politikusa, egyik 
legmélyebben gondolkozó feje, nekünk magyaroknak 
pedig büszkeségünk, gr. Apponyi Albert kultuszmi
niszter egykor kemény kritikát mondott is Székely
keresztur kulturális viszonyait illetőleg, ezt tisztán 
kedvezőtlen informátió folytán tehette, mit fényesen 
igazol az, hogy a tanítóképző ott marad, Onnan men
nek ki az apostolok egyszerűséggel, tudással és lán
goló huzufisággal a nép közé, hirdetni a magyar faj 
örök életét és hegemóniáját. Nagygyá leszel te is 
szerény 110 éves gymnasiumunk, mert érzi annak 
szükségét az unitárius vallásközönség fele s kívánja 
fokozott tevékenységedet a haza 
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harczban sem szabad soha a gyanúsítás, a rá
galom nemtelen fegyvereivel harczolui s a szó 
és tollal való vitatkozás, küzdelem legnagyobb 
hevében sem szabad az illendőség, a jó modor, 
egyszóval a tisztességes társadalmi élet szabásait 
szem elöl téveszteni.

Lám Kossuth és Széchenyi micsoda titáui 
csatákat vívtak eszméikért s a Kossuthok és 
Széchenyiek, a Dessewffyek, Eötvös Józsefek 
Írásai és szócsatái soha sem illettek személyes 
invektivákkal, sauda gyanúsításokkal, személyes 
támadásokkal, — horreudum dictu — rágal
makkal az ellenfelet, sót Kossuth nevezte el 
méltó ellenfelét, Széchenyi Istvánt a leguagyobb 
magyarnak. Olvassátok az akkori hírlapokat s 
összehasonlítván azon eszményi harcznak felfo
gását, harczmodorát, stílusát és hangját a mai
val, elszomorodva látjátok azt a dekadeucziát, a 
mibe azóta a fejlődés, az emelkedés természetes 
folyamata helyett közéletünk, a sajtó, a parla
ment hangja, nívója sülyedt.

*

Az országban mindenütt szervezkednek a 
gazdasági munkások, hogy a mezei gazdákkal 
felvegyék a harczot Az előző években csak itt- 
ott tö rt ki az arató munkások elégedetlensége; 
könnyebben lehetett a fölcsapó lángot elfojtani, 
mintha majd — ne adja Isten — az egész or
szág egyszerre borul lángba.

A  gazdaközöuség érdemesebb része elmegy 
a meddig mehet, a legvégső határig, csakhogy 
a magyar föld aranykalászát magyar munkás 
arassa le. Az ország valamennyi gazdasági egye
sülete foglalkozott már ez ügygyei s valameuy- 
nyinek legnagyobb törekvése, hogy megmentse 
a gazdákat az idegen, vagy kényszermuukaerő 
igénybevételétől, de ha a magyar mezőgazdasági 
munkások erőnek erejével hadat üzennek a 
gazdaközönséguek s azt akarják, hogy a termé
sen osztozzanak, vagy hogy ott rothadjon a 
gabona a lábán: akkor elkövetkezik a kény
szerhelyzet, mely elöl kitérni többé nem lehet. A 
hadsereg fog aratni! Úgy a mint az Németor
szágban többször megtörtént. De talán erre még
sem lesz szükség. A magyar ember ha meg is kó- 
tyagosodik, végképen meg nem bolondul s ha 
minderről el is feledkezik, nem feledi el, hogy ma
gyar, hogy mivel tartozik a magyar földnek, me
lyen bölcsője ringott s melyben porai majdan pi
henni fognak.

Mire nyílik a búzavirág, a pipacs, a szarkaláb, 
sárgul a kalász, biztos helyén lesz a magyar arató 
munkásnak szive lelke, s nem kell idegen, vagy 
kéoyszereló ; magyar munkás kaszája alatt hull 
rendre a magyar föld termése.

*

A múlt napokban egyik osztrák miuiszter 
nagy beszédet mondott a választások előtt a jövő 
feladatairól, küzdelmeiről és kilátásairól. Azért 
keltett iöltünést a kortesbeszéd, mert ebben a 
két állam — Magyarország és Ausztria gazda
sági élete közösségének a dogmaszerü fenntartását 
hirdette a szomszéd állam kormányának egyik 
tagja. Vagyis egészen ellenkezőjét anuak, a mit 
a magyar állam, a magyar kormány, az egész 
országgyűlés akar, tudniillik oly gazdasági kiegye
zés megkötését, a mely lehetővé teszi a magyar 
állam gazdasági önállóságának a megrázkódtatás 
nélkül való elókészitését, ezen gazdasági önálló
ságnak a most kötendő gazdasági kiegyezés ha
táridejének a lejárata után való megteremtését, 
életbeléptetését.

Megmondottuk e helyütt nem egyszer, hogy 
Ausztriával szemben résen kell lennünk, ha 
gazdasági érdekeinket, az ország exisztencziális 
érdekeit meg akarjuk védelmezni, mert a mi 
gazdasági önállóságra való törekvésünket odaát 
nem jó szemmel nézik és az egymást egy kanál 
vízben elemészteni akaró osztrák nemzetiségeket, 
politikai pártokat idilli egyetértés, béke és sze
rete t szállja meg arra a gondolatra, hogy elle
nünk, a gazdasági érdekeink ellen szálljauak egy 
emberként harczba.

Udvarhelyi Híradó.

A közvagyon.
Székelyed varhely, febr. 24.

Egy községben — a nevét kíméletből elhall
gatjuk — szomorúan mulatságos eBet adta magát 
elő. Az az, hogy nőm is egy eset, hanem az esetek 
sorozata, melyek különösségüknél fogva megérdemlik, 
hogy foglalkozzunk velük.

A dolog úgy lett immár szélesebb körben isme
retessé, hogy az alispán fegyelmi eljárást indított a 
nevezetes község elöljárósága elleu és felebbezés révén 
az ügy UdvarhelyiBegye közig, bizottsága elé került. 
Természetes, hogy a bizottság a felebbezést egyhan
gúlag hozott határozatával elutasította. Egyebet nem 
is tehetett. Mert visszaélésről van. Közvagyonnak 
poc3ékolásáról.

Közvagyonnak károsodása manapság — sajnos 
— nem nagy ritkaság sem nálunk, sem másutt. Eb
ben az esetben csupán a mód érdekes, mely szerint 
a közpénz ebek barmiDczadjára került: az elöljáróság 
a község főbbjeinek a legkülönbözőbb alkalmi eszem- 
iszomait közpénzből fedezte évek hosszú során keresztül! 
Valóságos közevésivás folyt a községben mintegy 
12 esztendő óta.

Bármit is cselekszenek e nagy idő óta a köz
ség elei, isznak rá egyet, néha esznek is. A „ban- 
kettet“ aztán szépen kifizeti a községi pénztárnok 
a község pénzéből.

Az alkalmak, melyek a közivást előidézik, igen 
külömbözők és egyben igen gyakoriak. Az ember haj
landó azt hinni, hogy nem az alkalmak szülik a 
közivást, hanem a közivások vágya nemzí az alkal
makat.

Nézzük csak, mi mindenre „illogatának“ ama 
nevezetes községben ?

Közpénzből fedezett áldomás vala a többek kö
zött a következő alkalmakkor: Számadásvizsgálat 
idején, utcsináláskor, utnyitáskor, pásztorfogadáskor, 
a községi láda költöztetésének örömére, a sáDezhá- 
nyás, a prizmaterités fáradalmainak enyhítésére, me- 
gyegyülés, képviselőválasztás idején, a törökbuza- 
szedés idejéuek megállapítása alkalmából, az ebadó 
behajtása érdekében végzett zálogoláskor, a községi 
számadás előterjesztésének nagy napján, adóbehajtás
kor, a íüzfaültetés sikerére, a pallócsináltatás fára
dalmára, a bikavétel, bika-lebajtás, bikavizsgálat, 
bikakörmének levágatása és a bika-eladás nevezetes 
napjain. Ha véletlenül el nem adják azt a bizonyos 
bikát, melyet bankettek alakjában Apis-istennek is 
becsületére váló módon kezdének tisztelni, talán a 
bögésére is áldomást ittak volna. Ezután valószínű
leg a kakas-kukorikolásra került volna a sor.

A fegyelmi vizsgálat most már végot vet a ke
délyes állapotnak, méltó szomorúságukra mindazoknak, 
a kik szerették volna, mi mindenre lehet még inni.

Jellemző ebben a köz-evés ivásbau, hogy része
sei egészen komolyan vették a dolgot. A korcsmáro- 
soktól anuak rendje és módja szerint nyugtákat vettek 
s azokat a község örömmel költöztetett s megbanket- 
tezett ládájában gondosan meg is őrizték. A nyugták 
kisebb-uagyobb summákról szóknak, együtt azonban 
jelentékeny summácskát képviselnek. Kitűnik abból 
is, hogy tíupán egy (udvarhelyi) vendéglősnek három 
darab nyugtája 127 koronáról szól. Az elivott köz
pénz összege még megállapítva nincs, de hozzávető
leges számítás szerint is megközelíti az évi 800 ko
ronát, a mi 10—12 évre csinos summa egy szegény 
székely községnek.

Rendkívül jellemző, hogy a közpénz-pocsékolá- 
sában részesek a közevés-ivást annyira rendén levő 
dolognak tartották, hogy még palástolandónak sem 
vélték a gazdálkodásukat. Mintha a szeméremérzet 
is kiveszett volna a lelkűkből.

Ebből a szempontból tekintve, ez az eset mu
latságos részletei ellenére is igen szomorú. Annál 
inkább az, mert nem egyedül álló. Számos községben 
fordul elő, hogy a nép Csáky-szalmájának tekinti a 
közvagyont. Ha a község pénzét nem pocsékolhatja, 
hacsak hozzáfér, a tárgyalt esethez hasonlóan gaz
dálkodik a közbirtokosság! vagyonnal.

A közvagyon a nép szemében senkié, tehát 
mindenkié, a ki hozzájuthat. Az a laza lelkiismeret, 
mely ebben a felfogásban kifejezésre jut, a szolida
ritás érzetének fejletlenségére vall s a sikeres koope- 
rácziói hiányát eredményezi. Közerbve\ a mi népünk 
alig teszon valamit, mert a közcselekvés eszközeit 
nem becsüli. Ez a legfőbb oka a községek hátrama- 
radottságának.

. Ha a népet sikeres köztevékeuységre akarjuk 
bírni, rá kell szoktatnunk kicsinyjét-nagyját a köz
vagyon megbecsülésére. A szoktatás egyelőre nem
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történhetik másként, mint erővel, ráseoritással. Ugyan
azért csak megnyugvással láthatja mindenki, a ki 
a közjavát szivén viseli, főispánunk szigorát, mely- 
lyel a közfunkczionáriusokat a közvagyon megbecsü 
lésére szorítja. E tekintetben igazán nincs helye el
nézésnek. A közfunkczionariusokkal szemben a köz
vagyon szentsége szempontjából a legnagyobb szigo
rúság is csak éppen hogy elég. gg;

H Í R E K .

Székelyudvarhely, tebr. 24.

A  vadorzás.

A székelyudvarhelyi Vadász-társaság f. hó 21-én 
délután, — a ma délntán 3 órakor, a vármegyeház 
kistermében tartandó rendes közgyűlése tárgyainak 
előkészítése végett — Dr. Damohos Andor elnöklete 
mellett, választmányi ülést tartott. A választmány 
megállapította a jövő évi költségvetést, a tagok 
maximális számát, majd pediglen élénk eszmecserét 
folytatott az Udvarhelymegyében különösen divatban 
levő vadorzás felett, mely elodázbatatlanul szüksé
gessé teszi, Hevesvármegye mintájára, a törvény- 
hatósági beavatkozást.

Itt a város területén is számos a fegyveres 
ember, kik nem tudják észszel felérni, hogy a ki
bérelt vadászterület nem Csáki szalmája s a miért 
megfizeti a vadászati adót, még nincsen feljogosítva a 
mások által bérelt területen tolvaj módra vadászni. 
Hevesvármegyében, mint a B. H. Írja, a vadorzás 
szintén igen nagy mértéket öltött, annyira, hogy a 
törvényhatóság kénytelen volt szigorú szabályrendele
tet kidolgozni a fegyvertartási engedélyek kiadása 
tárgyában. Hevesmegye területén, fegyvertartási en
gedetem nélkül, senki fegyvert, revolvert nem tart
hat; puskaport, töltést, revolver-töltést csakis az 
említett fegyvertartási engedetem ellenében adhatja 
ki a kereskedő. A fegyvertartási engedelmet a 
szolgabirói hivatal adja ki, akár személyes kérésre 
vagy bélyegtelen kérvényre.

Ha az illetőt a szolgabiró ismeri, az engedel
met annak kiadja, ha nem ismeri, előbb községében 
érdeklődik az illető irá n t; van-e vadászterülete ? 
rendes vadász-e? stb. Csakis igy kapja ki az enge- 
delmet. Önvédelmi szempontból nem teljesen meg
bízhatók csak revolverre kapnak engedelmet. Huszon
négy éven alóli fiatalemberek részére csakis az al
ispán engedélyezhet. A mely kereskedő az engede
tem előmutatása nélkül kiad lövészért, szigorú bün
tetésben részesül. Kinek fegyvertartási engedelme 
nincsen, annak fegyvere elkobzandó.

Egy ilyen szabályrendelet megalkotásának itt, 
Udvarhelymegyében is ugyan eljött az ideje, mivel 
általánosak a panaszok a vadorzók ellen. A másik 
dolog, melylyel a vadorzást korlátozni lehet az, hogy 
a belügyminiszter adjon ki egy rendeletet, hogy sem 
piaczokon, sün vasútra, postára vadat ne lehessen 
másképpen vinni és föladni, csakis községi bizonyít
vány mellett, melyet csakis vadászterület-tulajdonos
nak adnak. Ez törvényben van, hogy oly helyeken, 
a hol a vadorzás el vau terjedve, a belügyminiszter 
elrendelheti. Tehát ez is oly dolog, a mivel meg 
lehet azt nehezíteni, hogy vadorzó piaczra vigye 
vadját.

A Vadász-társaság ma tartandó közgyűlésében 
bizonyára meg fogja találni a módját annak, hogy 
a vármegye törvényhatóságát ily irányban megkeresse 
s biztos reményünk van, hogy a törvényhatóság e 
jogos kívánalomnak készséggel eleget tesz, melylyel 
azután leszorítja a vadorzások számát s eléri vad
állományunk megnövekedését.

U d varh elym egyei T anítók H áza . Az
Udvarhely vármegyei tanító-egyesület, mint megírtuk, 
elhatározta, hogy a vármegyei tanítók és az egye
sület kötelékébe tartozó papok gyermekei számára 
Székelyudvarhelyen konviktust létesít. Ez az intézet 
egy olyan saját házban nyer elhelyezést, amelyben 
az internátus czéljaira szolgáló helyiségeken kívül 
megfelelő helyiségek tesznek a tanítói közélet czól- 
jaira is. Lesz az épületben egy nagyobb terem a 
gyűlések és esetleges mulatságok czéljaira, egy-két 
helyiség a könyvtár és most már szervezés alatt 
levő tanszermúzeum befogadására, egy-két szoba az 
Udvarhelyen megforduló tanítók elszállásolására. Ez 
lesz a Tanítók Háza. A konviktus által támogatója 
a vármegye tanítóságának, egyéb helyiségei révén 
központja a tanítóság közéletének. Tehát olyan in
tézmény lesz, melynek kulturális és emberbarát! 
hivatása nyilvánvaló, mely intézmény iránt a nép
nevelés minden igaz barátja melegen érdeklődik. A
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vármegyei tanítóság az intézmény létesítése érdeké
ben kész a tóié telhető legnagyobb anyagi áldoza
tokra. Az egye8üiet minden tagja örömmel lép be 
az Eötvös-alap országos egyesületbe, hogy tagdijá
nak egy részével a Iíáz alapját gyarapítsa, fela
já n l j  a küszöbön levő fizetés-rendezéssel megálla
pítandó fizetésének ’/,%  át, mint egyszer s min
denkorra szóló adományt és ezeken kívül is megteszen 
társadalmi utón mindent, a mivel a Ház-alapot 
gyarapíthatja. Ám a tanítók anyagi erejére támasz
kodva, a Ház a közel jövőbon nem volna felépíthető 
Azzal a kérelemmel fordult most a bizottság nevébon 
Ember János kir. tanfelügyelő, mint a bizotság el
nöke, a vármegye értelmiségihez, hogy a nemes 
czélu intézmény mielőbbi létesítését nagybecsű támo 
gatásával előmozdítani méltóztassék. Az adományok 
a kiküldött bizottság pénztárosához, Lórinczi Béla 
székelyudvarhelyi tanítóhoz küldendők. Udvarhely 
vármegye közönsége mindig meleg érdeklődést tanú
sított a népnevelés és munkásaink sorsa iránt. 
Remélhető, hogy a létesítendő intézménytől sem 
tagadja meg áldozatkész támogatását.

Plátóról. A helybeli Tanári-kör által rendezett 
szabad lyczeumi előadások sorozatában f. hó 21-én 
Szabó András ref. kollégiumi tanár tartott felolvasást 
Plafonról, illetve a platói szeretetröl. A Platón filozó
fiájának keretében ismertette az eszmék, ideák 
világát, a legfőbb eszméket a szépség, jóság és igaz
ságosság eszméit s azoknak megismerési módját, a 
Plalon-féle visszaemlékezést. Azután áttért a szeretetre 
s Platonnak két kiváló müve, a Phaidros és a Sym- 
posion alapján ismertette a szeretetnek hatalmát, amint 
az megnyilvánul az egyeseknek életében (szerelem) 
és a világmindenség rendezéseden. Az utóbbi tétel
nek megismertre végett a Symposionból saját fordí
tásában felolvasta a Sokrates beszédét Erosra, a 
szeretetre, vonatkozólag, mely a Platón ideális gon
dolkozásának s a szeretetröl való felfogásának a leg
jellemzőbb összefoglalása. Befejezésül felolvasó a tiszta 
öntudatnak, az értelemnek és mély belátásnak jelentő
ségét emelte ki, mint az igazi megismerésnek esz
közét, melylyel Platón maga is olyan ideát teremtett, 
mely az emberi törekvéseket mindig irányíthatja és 
vezetheti a tökéletesedés nagy folyamatában. — Itt 
említjük meg, hogy f. hó 28-ikán Dr. Harmatit Jenő 
törvszéki biró tart felolvasást, ki Aránylagosság (re
lativitás) a jogos védelemben tételről értekezik.

H alálozások. Gyulafehérvári Somogyi Albert 
földbirtokos, Nagyküküllővármegye közgazdasági elő
adója, a Küküllői takarékpénztár elnök-igazgatója, 
az erdélyi ev. ref. egyházkerület és a nagyszebeni ev. 
ref. egyházmegye képviselője stb., életének 48-ik, 
boldog házasságának 22-ik évében, f. évi február hó 
18-ikán d. e. 10 órakor hosszas szenvedés után jobb
létre szenderült. A társadalom egyik buzgó és önzet
len harezosa s az övéinek boldogságát mindig szivén 
viselő családfő száll vele sírba. Halálát gyászolják : 
őzv. Somogyi Istvánná szül. Szörtsey Francziska, 
édes anyja, Somogyi Albertné szül. Imreit Vilma, 
neje, Somogyi István és neje Sebessy Margit, Somogyi 
Géza, Somoghy Lajos és neje Schmidt Anna s gyer
mekeik: Jolán, Jenő, Erzsébet, mint testvérei, sógor
női és unoka-kistestvérei, Bartha Gergely, neje és 
gyermekei, mint unokatestvére.

Sándor Bandi, az ev. ref. kollégium I. oszt. 
tanulója, életének 12 ik évében f. hó 17-én elhunyt. 
Halálát Sándor Lajos és Teleki Etelka, mint szülői 
és testvérei gyászolják.;

Muszka Gyula, Muszka Ferencz és neje Lörincz 
Mari gyermeke, életének 9-ik évében, f. hó 21-én 
jobblétre szenderült.

Id. Balázs Ferencz, 48-as honvéd, volt város
gazda és városi képviselő, hosszas szenvedés után, 
t. hó 21-én, életének 85-ik, boldog házasságának 
48-ik évében elhunyt Hült tetemét tegnap délelőtt 
helyezték őrök nyugalomra a róna. kath. sirkertben. 
Halálát neje Nyisztor Juliánná és kiterjedt rokonság 
gyászolja.

T errakotta edény rajzm inták. Uajzoktatá- 
sunk egyik leglényegesebb részé a szemlelet! látszat
tan tanítása, molyhez eddig az igen előnyösen ismert 
Váradi féle famiuták szolgáltak modellül. Azonban 
forgási testeket csak elvétve használhattak rajz
mintáknak, sőt olyan módszer szerint összeállított 
forgási testcsoport, melyben a geometriai egyszerű 
forgási testek gyakorlatilag alkalmaztassanak, eddig 
nem volt. Ezen hézagot pótolta most Petrányi Mik
lós áll. ipari szakiak, tanár, ki egy 12 drb 25—40 
czm. magas terrakotta edényből álló forgási test
csoportot állított össze, melyek tervezésénél a 
geometriában előforduló forgási testeket tartotta 
szem előtt oly értelemben, hogy a szemléleti látszat
tan tanításánál a geometria formák ön- és vetett 
árnyékának megfigyelése gyakorlati alapon nyerjen

Udvarhelyi Siradó.
alkalmazást. A 12 drb edény egy részéta hengerből, 
kúpból, gömbből, ellipszoidból, paraboloidból és hiper- 
boloidból tervezte ; másik része modern és tetszetős 
odényekből áll. Ilyen értelemben tervezett edények 
sem nálunk, de külföldön sem alkalmaztattak a 
szemléleti látszattan tanításánál s így Petrányi ezen 
úttörő, nemes vállalkozása méltán kelti fel a szak
körök figyelmét. A 12 drb edényből álló forgási test
csoport, — melyet a helyi Szakiskola állít elő, — 
ára 50 korona.

Szent A n ta l esté ly . A múlt vasárnap rende
zett Szent Antal estély minden tekintetben fényesen 
sikerült. Gróf Mikes János plébános magas szárnyalásu 
beszédben ecsetelte a keresztény ember hitét és haza
szeretetét. Azután Dr. Solytnossy Lajosné kitűnő 
Ízléssel zongorázott. Nagy Elek jógii. „Keresem az 
Istent" ez. költeményt érzéssel szavalta. Demény 
Irén bájosan énekelt, mit a közönség szűnni nem 
akaró tapssal honorált. Az estélyt Vadász Antal fő- 
gim. tan. ügyesen előadott monológja zárta be. A 
bevétel 57 kor. volt. — A ma, vasárnap este 7 óra
kor a fögim. dísztermében tartandó Szent Antal- 
estély műsora a következő: 1. Nyitány. Ének Szent 
Antalhoz. 2. Szaval Fülöp Erzsiké. 3 Szabad elő
adást tart Schiller Irma polg. isk. igazgatónő. 4. 
Zene-duett, előadják Ember János és Ember Dezső 
főgimn. tanulók. 5. Szaval Dózsa Sarolta. 6. Monolo
got ad elő Deréki Antal. 7. Bezáró ének, „A kereszt
fához megyek", énekli a közönség, harmoniumon 
kiséri Szabó Antal r. kath. kántor. Az estély elnöke: 
Dr. Vass Lajosné. Rendezők: Daróczy Juliska és 
Bálint Veronika.

A  H om oród-láz e lad ása . Székelyudvarhely 
város képviseletében Gotthárd János polgármester 
a 221 hold terjedelmű úgynevezett „Homoród-láz" 
legelőt folyó hó 20-ikán délelőtt bocsátotta árverezés 
alá. A láz kikiáltási ára 30 ezor korona volt, azon
ban azt Bíró Ferencz miréfalvi lakos és társai 36 
ezer koronával vették meg. A vásár még nem végér
vényes, mivel, mint értesitenok, a kápolnásfalusiak 
utöajánlattal fognak élni. A város ezen legelő ela
dásából befolyó vételárat a Szabó Ferencztől vásárolt 
birtok kifizetésére fordítja oly módon, hogy a két ár 
közt, mintegy 24 ezer korona külömbséget a városi 
közbirtokosság pótolja.

Iparosok  filléresté lye . A Polgári önképző- 
és segelyző egylet" folyo ho 25 iki fillérestélyét B a 
lázs Teréz, Bodrogi Irma, Fischer Ferencz és Sze
niorjai Károly rendezik. Közreműködnek: Kovács 
Dániel tanár felolvas, Flórián Margit melodrámát ad 
elő. Szavalnak : Ifj. Bartók István é3 Gergely György.

P rotestán s e sté ly . A helybeli ev. ref. egy
házközség ma, vasárnap folyó hó 24-én d. u. 5 óra
kor a ref. kollégium tornacsarnokában protestáns 
estélyt tart, melyre az érdeklődő közönséget tiszte
lettel meghívja. Műsor a következő: 1. A gyülekezet 
éneke: Mint a szép híves patakra. 2. Szaval: Pán- 
czél Pál Vili. o. t. 3. Énekel: Demény Irénke, har
moniumon kiséri Molnár Margit, hegedűn kiséri 
Burcsay Béla. 4. Felolvas: Dr. Solytnossy Lajos fő- 
reálisk. igazgató. 5. Hegedű sóló. Játsza : Szabó Ernő.
6. Szaval: Fűlöp Erzsiké. 7. Gyülekezet éneke. Az 
estély rendezői: Dőlni Robertné és Szabó Andrásáé. 
A kitett perselybe szives adományok köszönettel 
fogadtatnak.

V árosi á lla torvos v á la sz tá s . Székelyud
varhely varos képviselőtestülete holnap hétfőn, déle
lőtt 9 órakor Gotthárd János polgármester elnöklete 
mellett rendkívüli közgyűlést tart, melynek egyetlen 
tárgyát a városi állatorvosi állás betöltése képezi.

A z ipari m unkások: sza b a d  ly c z e u m á n
múlt vasárnap délutáu a Hyuiuuse léneklése után, mint 
tégy 110 hallgató előtt Németh Albert pénzügyi s. 
titkár tartott nagy figyelemmel hallgatott előadást: 
„A javakról." Előadásának egyik kiemelkedő pontja 
az ipari munkamegosztás előnyeinek és hátrányainak 
ismertetése. Folytatólagosan ismertette a javak for
gását és elosztását. Előadás végeztével a Szózatot 
énekelte el a hallgatóság, mely után Solytnossy Eudre 
mondott köszönetét előadónak. Ma délután Szabó 
Árpád tanár tart előadást.

N yilván os n y u g tá zá s . A Jogász-estély 
rendező-bizottságától vettük a következő sorokat. A 
f. hó 12 én tartott Jogász estély czéljaira Sima 
Dezső tanár utólagosan 5 korona felül fizetést küldött, 
melylyel az estély tiszta jövedelme 212 kor. 44 
fillért tesz ki.

A  T e m e tk e z é s i-e g y le t  k ö z g y ű lé s e . A
székelyudvarhelyi róni. kath. jellegű első temetke
zési-egylet 2-ik közgyűlését, mint jeleztük, ma vasár
nap d. u. 3 órakor tartja meg a Polgári önképzőkör 
nagytermében. Az egylet 1905. év február havában 
alakult és a lefolyt 2 év alatt 47 elhalt tagja után 
kifizetett 5114 korona 40 fillér segélyt és a meg
takarított pénze 3800 koronát tesz ki. Ezen egylet 
czélja segélyt nyújtani az egyleti tagok elhalálozása 
esetén azok családjainak. Tagja lehet minden becsüle
tes, egészséges székelyudvarhelyi és udvarhelymegyei 
lakos, 16 és 60 éven belül, nemzet s valláskülönb
ség nélkül. A vidékiek az igazgató tanács azon tagja 
kíséretében vétetnek fel P. György József elnök vagy 
Szorger Ferencz pénztáros által, ki őket ismeri. Az 
igazgató tanács tagjai fentieken kívül következők : 
Barcsay Károly, Bálint György, Ifj. Bodrogi György, 
Demeter Ákos, Ferenczy István, Fischer Ferencz, 
Gábor Márton, Persián János, Szabados Ferencz, 
Szabó Ferencz, Szentpétery Gergely, Zimny F'erencz.
A tag 2 korona 40 fillér felvételi dijat fizet egyszer 
s mindenkorra és minden egyleti tag elhalálozása 
alkalmával egy székelyudvarhelyi megbízottja által 
40—40 fillért. Egy elhalt tag után az egylet kifizet 
100, azaz egyszáz korona alapsegélyt és visszaadja 
az általa befizetett 40—40 filléreket minden levonás 
nélkül. Ezen segély senki által és semmi színen sem 
foglalható le. Az egyletnek most 547 fizető tagja 
van, kik közül 200 ev. ref. vallásu.

A  k eresk ed ő k  O tthona k ö z g y ű lé s e . A 
kereskedők és kereskedő-ifjaá Otthon Egyesülete évi 
rendes közgyűlését ma délelőtt 11 órakor tartja meg 
saját helyiségében, Persián János elnöklete mellett.
A gyűlés tárgysorozata a következő: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Titkári jelentés. 3. A pénztárnok és a ki
küldött bizottságok jelentése. 4. Költségvetés. 5. In
dítványok. 6. 15 rendes és 6 pótválasztmányi tag 
megválasztása.

A  J u h tu ró -g y á r  részvénytársaság alakuló 
közgyűlését ma, vasárnap, délelőtt 11 órakor, a me
gyeház kistermében tartja meg.

G a z d a sá g i k iá l l í tá s  S e p s isz e n tg y ö r -  
g y ö n . öupsiszeuigyorgyrol írják lapnnanait : Mint 
az Udvarhelyi Híradó már említette, Sepsiszent- 
gyorgyöu az Erdélyi Gazdsagi Egylet s a székely 
aoimánybiztosság támogatásaval székely gazdasági 
kiállítást rendeznek. A kiállítás előkészítése tá r
gyában értekezletet tartottak. Az értekezlet a G az
dasági Egyesület megbízásából és képviseletében dr. 
Seyfried Karoly, a kolozsvári gazdasági akadém ia 
tanára, Csérer Lajos a hazai komlótermelés fejlesz
tésevei megbízott gazdasági tanár és Tokaji László 
a Gazdasági Egyesület agilis titkára jelentek meg. 
Megjelentek ezeisen kívül a vármegye legtekintélye
sebb birtokosai, tisztviselői és sz&kférfiai százat 
meghaladó számban. Az értekezletet Elekes Béla 
főispán nyitotta meg. Azután Tokaji László az E r
délyi Gazdasági Egylet titkára részletesen ismertette 
a kiállítás czéiját es feladatát. A kiállítás az E r
délyi Gazdasági Egylet, a székely kormány biztosság 
együttesen rendezi a székely vármegyék gazdasági 
egyesületei, Háromszékvarmegye Gazdasági Bizott
sága és a Székely Nemzeti Múzeummal. A kiállítás
nak, amelyet előreláthatólag szeptember 29-én nyitnak 
meg s október 2-án zárnak b e : állat, termény, gyü
mölcs, gazdasági gépek, házi- és néprajzi tárgyak, 
természeti kincsek és rokon iparágak csoportjai 
lesznek. A kitüntetésekre, érmekre, oklevelekre éa 
pénzjutalmakra 13UU0 koronát irányzott elő az 
értekezlet, amely egyúttal elhatározta, hogy a k i
állítás diszelnökéül Darányi Iguácz földmivelésügyi 
minisztert kén fel. A reudezöbizottság egyik aleluö- 
kévé Dr. Damokos Andor alispánt választották meg.

x E g y  ü g y e s  jó háztói való hajadon nő ajánl
kozik szobalánynak, vagy esetleg bejárónak. Czim a 
kiadóhivatalban.

KÖZGAZDASÁG.
A z U d v arh e ly m eg y e i T a k a ró k p . k ö z g y ű lé se .

Székelyudvarbely, febr. 17.

A szakértelemmel párosult szolid vállalkozás, a 
kicsiny, gyeDge kezdetből hatalmas, virágzó pénz
intézetet teremtett. Szerény kezdetből, erős megpró
báltatások és nehéz küzdelmek után emelkedett mai 
magaslatára az Udvarhelymegyei Takarékpénztár.

1881. év őszén Dániel Gábor akkori főispán 
eloöksége alatt indult meg a mozgalom egy pénztár 
alakítása iránt s a 25 ezer forintra tervezett intézet 
alapításához oly tömegesen jelentkeztek a résztvevők, 
hogy ugyauazon év deczember 6-ikára már 30 ezer 
forint alaptőkével megalakult a pénztár s 1882. év 
január 20-ikán működését meg is kezdette^Az alapi-
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tók czélja volt, hogy az eladdig uralkodott tulmagaa 
kamatlábat mérsékelve, lehetővé tegyék a kölcsön
kérő közönségnek az olcsó pénzhez való jutást, 
továbbá pedig, hogy a t-'jlidő életnok megfelelő 
modern szellemben veze'ett, modern eszközökkel 
dolgozó s a korral haladni kívánó pénzintézetet 
létesítsenek, bebizonyítva azt, hogy mindez uomcsak 
a nagy intézetek kiváltsága, hanem megfelelő formá
ban, szőkébb határok között mozgó s a vármegye 
szocziális érdekeiért is dolgozó, pénzintézetnél is 
megvalósítható. E princzipium a részvénytársaság 
vezetésében egyesítette Udvarbelyvármegye mindazon 
tekintélyesebb egyéniségeit, kik úgy a közgazdasági, 
m int a társadalmi élet terén vezérszerepre voltak 
hivatva. Közönségünk éppen ezért megnyugvással 
vette a pénzintézet alakulását, mivel annak alap
kövét reális alapokon látta nyugodni. A 30.000 foriut 
részvénytökét már 1884. évben egy rendkívüli köz 
gyűlés 60.000 forintra emelte fel, mi kétségtelen a 
mellett tesz bizonyságot, hogy a pénztár működése 
megnyerte és biztosította részére a nagyközönség 
rokonszenvét és bizalmát, mely aztán napról-napra 
emelkedő betétállományában nyer kétségbevonhatat
lan kifejezést.

Az 1906. évvel fennállásának 25-ik évét zárta 
le és konstatálhassuk, hogy ez év mérlege méltó 
záróköve negyedszázados működésének. E huszonöt 
év alatt részvénytőkéjével, mely 120000 korona, szer
veztek egy rendes tartalékalapot 267387 kor. 16 fül., 
egy külön tartalékalapot 43445 kor. 95 fill., egy 
nyugdíjalapot 88207 kor. 33 fill. Együtt 519040 kor. 
44 fill. Fizettek osztalékokra 371400 kor., jutalékokra 
147386 kor. 08 ül)., kulturális és jótékonyczélokra 
37810 kor. 96 fill., jutalmazásokra 48153 kor. 12 
fill., az intézet számlájának csökkentésére 37000 kor. 
40 fill. Együtt 641750 kor. 56 fill.

Jubiláris közgyűlésének lefolyásáról a követ
kező tudósítás számol be:

Az Udvarhelymegyei Takarékpénztár ma tar
to tta  25-ik évi közgyűlését Sieinburg Ottó vezér- 
igazgató elnökletével, a részvényesek különös érdek
lődése mellett, amennyiben 71 részvényes 581 drb 
részvényt te tt le. Elnök a jegyzőkönyv vezetésére 
Gálffy Endrét, a hitelesítésre Molnár Károly és 
Gotthárd János részvényeseket kérte fel.

A tárgysorozat első pontját az igazgatóság 
jelentése képezte, mely részvéttel emlékezik meg 
Sándor Dénes igazgatósági tag és Jung-Cseke Lajos 
felügy. biz. elnök üalálárol. Az 1906. év üzlet-ered 
ményéről beszámolva, a jelentés szerint az intézet 
megelégedéssel pillanthat vistza arra, noha az általá
nos gazdasági viszonyok ez évben sem mutatták fel 
ama fellendülést, melyet már évek óta várnak, azon
ban mégis észlelhető volt a belpolitikai helyzet javu
lása. Az erős verseny folytán a tőkék elhelyezése 
csak mérsékelt kamattételek mellett volt lehetséges, 
a mi természetesen a kamat-bevétel rovására történt, 
de a forgalom szépen emelkedett és a jelzálog
kölcsönöknél számottevő emelkedés: 457415 kor. 09 
fillér mutatkozik, mi csakis a kamatláb 7%-ról 
6°/0-ra való leszállításának tulajdonítható. Az össz
forgalom pedig 30.902.774 korona volt, vagyis 
5 389 600 korona 60 fillérrel volt több mint 1905. 
évben. Ezután a jelentés az egyes számlák alakulá
sát ismerteti, majd a nyeremény felosztására nézve 
tesz javaslatot. A mérleg főbb adatai: Az anyainté
zet forgalma 11.314 657 kor. 75 fid., a keresztúri 
fióké 3.184.960 kor. 38 fill., az oklándi fióké 951.718 
kor. 87 fill., betétek összege 3.706,651 kor. 28 fill., 
leszámítolt váltók értéke 3.189.074 kor. 87 fill., jel- 
zálogilag biztosított kötelezvények 1.118,985 kor. 07 
fii., folyószámlák 99.999 kor. 76 fill.

Dr. Solymossy Lajos indítványára az igazgató
ság jeleutését felolvasottnak mondották ki.

Jung Cseke Lajos és Sándor Dénes emlékét 
jegyzőkönyvileg megörökítették. A kamatlábra vonat
kozó intézkedések megtételét az igazgatóságra bíz
ták s a jelentésben foglalt 5844 kor. 29 fillér kétes 
követelést törölték Tudomásul vették, hogy a nyere
mény, a tartalék- és nyugdíj-alap kamatainak le
vonása után, ami 14.405 kor. 67 fillért tesz ki, 
41 347 kor. 24 fillér. Ebből az alapszabályok értelmé
ben a külön tartalékalapra 5 u/oi & nyugdíjalapra 4°/0, 
jótékonysági alapra 3% , továbbá a különböző 14°/u-ot 
tevő jutalékok levonása után 30.597 kor. 02 fillér 
felosztására nézve elfogadták az igazgatóság követ
kező javaslatát:

Az osztalék 16%, ami 19,200 k., jutalmazásokra 
fordítanak 7740 koronát, nyugdíjalapra 1262 k 43 
fillért, intézeti ház számlájának Csökkentésére lOOO k., 
az így fennmaradó 1394 k. 94 fillért a jótekony- 
czélra fenumaradó 1240 k. 41 fillér kipotlására for
dítják, amelynek így 2635 kor. jutott. Ez összegben 
az intézet 26 éves jubileumának emlekére a városi 
sétatéren építendő eenecsarnok 1000 korral szerepel.

A tisztviselőknek 15% drágasági pótlékot szava
zott meg a közgyűlés 1907. évre. Steinburg Ottó 
vezérigazgatónak az 1897. és 98. éveket állandó 
szolgálatába beszámították. — Ezután az alap

szabályok egy pár §-át módosították. íg y : az igaz
gatóság létszámát 12-ről 1L-re redukálták, az igaz
gatók jutalékát 3%-ról 4%-ra emelték, ugyszintéu 
a felügyelő-bizottságét is. Az igazgatóságnak 5% 
jutalékot állapítottak meg, inig a keresztúri igaz
gató jutalékát 8%-ról 9% -ra emelték s ezen igaz
gatóság részére 2% jutalékot állapítottak meg,

Ezutáu eluök a választások megejtését tűzte 
ki. Bejeleuti, hogy az anyaiutézotnél oz evben Gott
hárd Jáuos, Versián János és Soó Gáspár igazg. 
tagok lépnek ki, Jung-Cseke Lajos felügy. biz. tag 
helye szintén betöltendő, továbbá a keresztúri fiok- 
intézetnél Borbély Sámuel igazgató, Gombos Sámuel 
aligazgató 5 éves, valamint Ajvász Kristóf és Bap 
Mózes igazg. tagok 3 éves mandátuma lejárta loly- 
tán, uj választás eszközlendő, valamint Pap Odón 
helye betöltendő. Az oklándi íiókiutézet igazgatósági 
tagjai közül 2 tag kisorsolandó, mely megejtetvén 
Bál János és Bedö Mihály nevei kerültek ki az 
urnából; ezok helye szintén betöltendő.

A választás eredménye a következő (Beadatott 
69 lapon 573 szavazat): igazgatósági tagok: Gott
hárd János (573), Bersián János (571), Soó Gáspár 
(573). A felügyelő bizottsági tagságra megválasztatott 
Ugrón Ákos (573). Keresztúri fiók igazgató: Borbély 
Sámuel (573), aligazgató: Gombos Sámuel (573), 
igazgatósági tagok: Ajvász Kristóf (542), Bap Mó
zes (573,), Szolga Ferencz (540). Szavazatot kaptak 
még: Dr. Fodor Boldizsár (239), Jaeger József (8). 
Az oklaüdi fióknál igazgatósági tagok : Bál János 
(500j, Bedö Mihály (541). Elnök az eredményt ilyen 
értelemben kihirdetvén, a gyűlés 11 órakor véget ért.

Délben kózebéd volt, melyen Ugrón Ákos fő 
ispánnal az élén, közéletünk számos kiválósága vett 
részt. A bankettről Id. Dániel Gábor nyug. főispánt 

a társaság első elnökét és Dr. Törők Albert nyug. 
főispánt, a jelenlegi elnököt táviratilag üdvözölték.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  február 23. 

lÉrk. d. u. 5 ó.)

A Székelyföldi legelők ügye.
A képviselőim kérvéuyi bizottsága Z a k a 

r i á s  Jáuos előadásában ma tárgyalta ötven- 
nyolcz székely községnek erdőtörvények revisiója 
tárgyában beadott kérését.

A bizottság a kérvényeket a fóldmivelési 
miniszter figyelmébe ajánlja. Különösen kívána
tosnak jelezve, hogy a közlegelők hiányának el
törlésére intézkedések megtétesseuek.

Nincsen országgyűlés.
A  képviselőház ma azért nem tarto tt ülést, 

mivel mára elegeudő tárgyalási anyaggal nem 
rendelkezett.

Ez képviselői körökben feltűnést keltett.
í t á t k a y  László újságíróknak kijelentette, 

hogy a képviselőház pénzügyi bizottságának ma 
délutáni ülésén megfogja interpellálni Wekerle 
miniszter elnököt, hogyan állhatott elő ezen álla
pot ? Továbbá határozott felvilágosítást fog kérni, 
hogy igaz-e azou politikai körökben elterjedt 
hír, hogy A n d r á s s y  Gyula gróf belügymi
niszter alkotmáuybiztositékról szólló javaslatát 
a király állítólag visszavetette volua ?

Képviselői körökben nagy érdeklődéssel 
várják mindezekre a miniszterelnök válaszát.

Polónyi visszavonul.
Képviselői körökben beszélik, hogy Polónyi 

volt igazságügyminiszter lemondani készül 
mandátumáról, hogy a politikától teljesen vissza
vonuljon.

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája

O .  m A £  I  m í i i m  A Petőfi- éa Ötvösutcza sarkán levő illdUU IflKuj. lakás (Benedek Béla mostani vendéglője)
1 __ külön udvarral f. é. április 24-tól kiadd.

mm Értekezhetni a Szent Ferencz-rendiek bázfónökségénél. mm
x E g y  jók arb an  levő' k aram b o l-a szta l

jutányosán eladó Czim a kiadóhivatalbau megtudható-

Árlejtés! hirdetmény.
Bögöz község egy újonnan építendő község 

házára pályázatot hirdet, kikiáltási ár a költ- 
ségvctésileg megállapított 14.685 k. 13 fillér.

A ház megépítésének biztosítása czéljából 
a folyó évi márczius 25 napjának d. e. 9 órá
jára a jelenlegi községház iroda helyiségében 
zártajánlati verseny tárgyalás hirdettetik.

Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy 
ajánlataikat egy koronás bélyeggel ellátva a 
kitűzött uapon d. e. 9 óráig 5°/0 bánatpénzzel 
ellátva, esetleg elfogadható óvadék képes pap- 
pirral felszerelve alolirt elöljáróság, vagy a kör
jegyzőhöz annyival inkább küldjék be, mert a 
később érkezők figyelembe nem vétetnek ; szintén 
nem fogadtatnak el a bánatpénzzel el nem láto tt 
ajánlatok.

Terv, költségvetés és az árlejtési feltételek 
a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Bögöz, 1907. febr. 20-án.
Hegyi Zsigraoml Fekete Ferencz

körjegyző. k. főbíró.
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A Hlrjjátoli gyöngye!
Természetes ásvány- 
:z z  gyógyborviz! z z :

Főraktár Székelyudvarhelyt:

Haáb és Heitz czégnél
H »l»Iia t6  in 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 Kárpátok gyöngye!
Szerves anyagoktól mentes!
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S z a k v é l e m é n y e k

az „Esterházy ( e p a c “ -ról.
A d iagy. kir. műegyetem borászati labora 

tóriuma által hivatalosan megejtett éa általunk 
tudomásul vett vizsgálatok alapján az

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

Dr. Tauffer Vilmos
egyetemi tauar.

B cth len-ii.35 .sz. ház 
Kiadó, esetleg eladd.

Dr. Stlller Bertalan
egyetemi tanár.
Jr. Réczey Imre
egyetemi tauár.
Dr. Pertik Ottó
egyetemi tanár.

Dr. Kétly Károly 
egyetemi tanár.

Dr. Ángyán Béla
egyetümi tauár.
Dr. Poór Imre

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

IAz ESTERHÁZY COGNAC minden elő
kelő fűszer- és csemegekereskedésben 

— -  kapható. - - ..........-
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C O G N A C
DISTILLERIE FRANCHISE MODÉLE 

P  R O M  O N T  O R.

Kizárólagos elárusitás jYiárK TcstVíreKníl.
Kívánatra próba mintaüveg.L J

b*. OU A • — A • O io»i.

Árverési hirdetmény k ivon at
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogv a m. kir ál
lam kincstárnak Zárug László, kisk. Zárug Katalin, 
Antal. Márton és Ferencz 328 kor. 50 üli. tőkekö 
vetélés és jár. iránti végrehajtási ügyében a szé- 
kelyudvarbelyi kir. törvényszék, kir. járásbíróság 
területén levő és a parajdi 979 sz. tjkvben f  74 
hrsz. a. felvett faházból kisk Zárug Katalin. Antal, 
Márton és Ferencz nevén álló jutalék 2692 kor. 
kikiáltási árban az 1907. évi márczius hó 18-ik 
napjáuak d. e. 9 órakor Parsjd község hazánál mea- 
teita.'dó nyilvános árverésen a megállapított kikiál 
tási áron alul is el fosnak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
bejárának 10°/„-át készpénzben, vagy ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. törvény-zék mint telekkönyi hatóság.
Székelyudvarhelyt. 1906. deczember 3l-én.

O ra lliu v . kir. tftrvsréki eíyes bíró.

E T

15—1907. vb. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
az oklándi kir törvényszék 1905. évi Sp. 273 sz. 
végzése következtében dr. Péterly Áron ügyvéd által 
képviselt, Szabady Tivadar óklándi lakos javára 
Bartha Andor bardoczi lakos ellen 107 K. 32 f, s 
jár. erejéig 1905. évi hó 6-án foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2300 
koronára becsült következő iDgoságok, u. m. : 2 ló, 
4 ökör és 3 gép nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1907. évi V. 8—1. számú végzése folytán 107 K. 
32 f. tőkekövetelés, ennek es eddig összesen 78 
koronában biróilag már megállapított költségek ere
jéig, Bardoczon alperesnél leendő megtartására 1907. 
február 27-ik napjanak d. e. 10 órája határidőül ki- 
tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, jhogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t. ez. 107. és 108. § ai 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén becsáron alui is el fog adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t. ez. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt OklándoD, 1907. február hó 4-én.
P o llá k  Ignác/.,

kir. végrehajtó.

Saját lermfoü b o t o k
Kitűnő minőségben KapbatóKBiz- 
ling, JÜusKat ottonet, SanVigtton 
blanc és Oportó fajoKban, mér
sékli árakon 100 litertől fölfelé

C n sp a ri F rig y esn ít
Jtfedgyes, JfagyK&KŰHőmegye.

1 /IÜHLE VILMOS
es. éa kir. udvari szállító

T E M E S V Á R
Mag;-, N övény-, R ózsa- és 
F a-N  a g y te n y é sz e te k ..........

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

~ V I L Á Ö K I V I T E L ! ~

------------------------- ^A  le g jo b b  m a g v a k  kerti * * mezei
______  w--------------------------------- - vetemónyezésrs

(Mfililo rosgvfti jÓBilgban elérhetők, do ebb n relrilmulhaUUanok.)
A  l e g n e m e s e b b  g y ü m ö l c s - ,  <XiMzés s o r f á k
(MOhlofíi Mbb.sSr ntOItot tlek, jól iskolil.otUk, mindenütt jY,l é , biztoaan gy .ra50.lnsk)
A  le g sz e b b  fen yó 'fé lék , d ís z c s e r jé k ,  r ó z s á k  stb.
(Mfthle tOloyolOi mind téldlldnk, disz- én kunzécnerjei, Talamint ré tié i a  l.g.zebb ..rá g n a k .)  
Postacsomagok m a g v a k k a l 5 k. fe lö li  é r té k b e n  b á rh o v á  b é rm e n tv e  K ü ld e tn ek .

Mtthle kertészeti kézikönyvei dilettánsok szám ára a  legjobbak, megren
delésekhez ingyen csatoltatnak.

Dusán illusztrált főárjegyzék

MEGHÍVÓ.
Közhírré tétetik, hogy a helybeli 
közbirtokosság folyó évi márczius 
10-én, délután 2 órakor a városi 

tanácsháznál

rendes közgyűlést
tart,

melyre az érdekelt birtokosok ez 
utón is meghivatuak.

Székelvudvarlielyt, 1907. február 10.

Hlatky Miklós, Daróczi János,
bírt. elnök. birt. jegyző.

É p ü le t-ü v e g e z é s!

Hírein
oWassa

e l!
Van 8zereDC8ém a nagyérdemű közönség figyelmét 

felhívni a mai kor igényeinek megfelelőleg berende
zett kereskedésemre, hol

porczelián , üveg , díszműáruk, gyermekjátékok, 
névnapi es menyegzői ajándék tárgyak es meg szám
talan sok összehalmozott szép áru

jelentéktelen olcsó árak mellett lesznek kiszol
gálva Füszerosztályomban — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely tisztaság es rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden fü«zer-ciikkben nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok.

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

Szen tp étery  G erge ly ,
Székely udvarhelyi.

■---------------------------------------------------------- -
Utazó kofferek I Szalon petróleum I

Barcs-, Borszéki-, Kászotii-Viz raktár.

1

A in. Kir. szólíttlep«K«» term elt
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tanfolyam 
által kezelt a a m. kir. földmivelésügyi minisz
ter támogatásával létesített b o r é r t é k e s l -  

t é s i  o s z t á l y á b ó l  a

m agyar gazdák vásárcsarnok; e llá tó  szövette- 
=  zetének s z é k e ly n d v a r M j i fiókjánál =

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

le g o lc só b b a n  k a p h a tó k .
Megrendelésre bármily faj palack borok hozathatók. — 
Vételnél hordóért literenkint 13 fillér letét adandó- Hor
dók 3 hónapon belül sértetlen, tiszta állapotban, a szé
kelyudvarhelyi piDczéhezi szállítást levonva, a felszámí

tott áron visszavétetoek.

K Ü H N E E mezőgazdasági gépgyár bizományi 
--------------- raktára. ---------------

Kiadó belteleH-
SzéKdyudVayhclyt Csere-utczában f«KVö luczerttás- 

nak használt

terjedelmes betteleK
több övre haszonbőrbe adatik- Értekezhetni Gyar- 

mathy ferencz iigyVídnít.

n é lk ü l ne e g y ü n k  levest. 
Neliány csepp eln-gendö!

H o l  v á s á ro l ju n k

megbízhatóbb magVaHat?

Káposzta Brauuschweigi, téli fehér, óriás nagy. rövid torzsáju, lapos, beíavaoyi-
.tásra a legjobb faj.

A hírneves Erfurti

v e t e m é n y  é s  
v i r á g m a g v a k
megérkeztek ez idényre.

Ajánljuk a legmegbízha
tóbb csiraképes vetemény 
magvainkat a legnagyobb 
választékban; úgyszintén 
a legnemesebb faj virág - 
magvainkat, a melyekből 
ez idén sok különleges 
újdonság fajokat szerez
tünk be, különösen nyári 
és téli ibolyák (violák), 
őszirózsák, verbénák és 
szegfüfajokat. — Minden 
fajta gazdasági magva
kat a legjutányosbb napi 
árak mellett számítunk. 
Árjegyzékek e hó folya

mán Bzélküldetnek.

M árk Testvérek
Székelyudvarhelyen.


