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Székelyudvarhely ivóvizéről.
— A vároBi közkutak. —

Székelyud varhely, márcz. 1.

Mikor valaki közügyhöz akar hozzászokni: 
első kötelessége, hogy mindeuféle egyéni érdeket 
és elfogultságot mellőzöm Mert a kit egyéni 
szempontok vezetnek, az helyesen Ítélni, a közjó 
magasabb érdekeit meglátni s méltányolni nem 
lesz képes. M ert ha városi egészségügyről van 
szó s az egyik ember azt mondaná:

—  Én egészséges vagyok, tehát a viz és 
levegő nagyon j ó ; az atyám is, a nagyatyám is 
i t t  élt, meg is öregedett; a víztől és levegőtől 
ugyan még most is élhetne; akinek nem jó a kut- 
viz, igyék bort vagy borvizet s tb .; vagy ha egy 
másik ember azt mondaná:

—  Én mióta ide erre a városra jöttem, 
mindig beteges vagyok; olyan városban éltem, 
hol jó vizet ihattam s a köztisztaságra nagy 
gondot fordíto ttak; levegője üde, járványos be
tegség soha sem já r j a ; szervi bajom semmi 
sincs; tehát az én beteges állapotomnak egyedül 
e város egészségtelen körülményeiben van az 
oka stb ; ezen emberek közül egyik sem helyes 
alapról indul el, hogy a város egészségügyéhez 
hozzászóljon.

M ert a dolgot könnyen egyéni szempontok 
szerint fogja elbírálni; ítéletét a saját kedvező 
vagy kedvezőtlen egészségi állapota könnyen be
folyásolhatja. Ezen kérdésben, mint minden köz
ügyben csak annak a véleménye számbavehető, 
aki az egész város egészségügyét vizsgálja 
s összehasonlitja a törvényekkel s törvényes 
intézkedésekkel és más városok jó példáival, aki 
nem szivárványt, vagyis elérhetetlen, megvalósítha
tatlan álmokat, hanem reális, tehát kivihető 
tervet mutat, melylyel nemcsak a törvényes in
tézkedések formájának tehetünk eleget, hanem 
nagyban hozzájárulhatunk városunk emelkedésé
hez, tekintélyéhez s a máris nagy közterheket 
viselő polgárság egészségéhez, jólétéhez. Azt 
kell tehát tekinteni, hogy valami jó-e, hasznos-e, 
szükséges-e egy egész város közönségének.

A tisztalátásnak s igazságos Ítéletnek még 
egy nagy ellensége van. Az, ami egyik szép 
erényünk, néha hibává lesz bennünk: nagyon 
szeretjük városunkat. Szeretjük múltját, szeret
jük jelenét, melyhez köt egész ragaszkodásunk 
és kegyeletünk s a múlttal, emlékeivel együtt 
ragaszkodhatunk az egyszerűség és igénytelenség 
czirae alatt a fogyatkozásokhoz is.

Városunknak jó levegője és szép fekvése 
v a n ; ezen tulajdonságainál fogva szinte üdülő
helynek is beválik. És bizonyára sokan keresnék 
fel, ha kedvezőbb híreket vennének a közegész
ségügy felől. Alig van esztendő, hogy valamely 
járványos betegség he pusztítana a gyermekek 
vagy felnőttek között. Alig van esztendő, hogy 
—  ami más városokon nagyon ritka eset — 
valamelyik intézet növendékeit az általános 
betegeskedés miatt egészben vagy részben szét 
ne kellene bocsátani. Nem mondjuk, hogy e sok 
betegségnek egyedül a jó ivóvíz hiánya az oka;

de azt igenis, hogy kutvizeink általánosan, tisztáta- 
lanságuknál fogva, egészségtelenek. Orvosaink 
kénytelenek betegeiknek első tanácsul adni, hogy 
kutvizet ne igyanak, amelyet már amúgy is csak 
a szegény osztály használ, általánossá lévén a 
homoródi és szejkei borvizek használata ; s éppen 
ezért a járványos betegségek rendszerint a sze
gény néposztályból kerülnek ki. Népes és virágzó 
intézeteink vagy gyarlón, vagy sehogy sincsenek 
ivóvízzel ellátva, arra pedig gondolni sem lehet, 
hogy az intézetek udvarán vagy közelében levő 
vizet ivásra használhassák. Vannak utczáink, 
amelyekben egyáltalán nincsen kút s lakosaik 
messziről kénytelenek nélkülözhetetlen házi szük
ségletükről gondoskodni. Még főzésre és mosásra 
is rosszak azon kutak vizei, amelyek a főutezá- 
kon vaunak; azonban városunk szinte minden 
kútja hasonlóan rossz.

Iszonyatos még elgondolni is, hogy úgy a 
Bethlen-utczai, mint Kossuth-utczai, úgyszintén 
a piacztéri kutak vizeiket a felettük elterülő 
temetők fölösleges vizeiből nyerik s ha még 
ehhez hozzá v-esszük a szentimreutezai nyitott 
kutakat, ahol saját edényeiket merítik a vedrekbe, 
teljes képet alkothatunk ivóvizeink megbízható
ságáról.

A művelődés humánus irányának legszebb 
jele, hogy az embert megbecsüli, védi, oltal
mazza minden veszély ellen. Ez irány van ki
jelölve törvényeinkben és törvényes intézkedéseink
ben, amennyiben határozottan el vau rendelve, 
hogy a hatóság a lakóhelyek légkörének tisztán
tartásáról s mindannak eltávolításáról gondos
kodjék, ami a levegőt, a talajt és a vizet tisz
tátalanná teszi; sőt kényszer utján is létesítheti 
mindazt, ami a közegészségügyet előmozdíthatja.

De hiszen nincs nekünk sem törvényre, 
sem miniszteri rendeletre szükségünk, hogy üdvös 
meggyőződést ápoljunk, szükséges határozatokat 
megérleljünk. Látjuk más városok jó példáját, 
olyanokét, melyek nem is megyei középpontok ; 
nincs ilyen kulturális fontosságuk, de az igaz, 
hogy jobb anyagi helyzetben vannak, amely 
azonban ilyen fontos kérdésben nem lehet ellen
vetés. Tudjuk azt magunkról is, hogy a jó viz 
és köztisztaság az egészség alapfeltételei.

E két alapfeltétel megvalósításához most 
igen jeles alkalom kínálkozik. A vármegyei köz
kórház, főorvosa nemes buzgalma folytán, ugyanis 
egy bő és kiválóan jó minőségű vízvezetékhez 
jutott, melynek munkálataival e napokban ké
szülnek el véglegesen. A vízvezeték mintegy 60 
köbméter, tehát olyan mennyiségű vízzel ren
delkezik, melynek talán felét scin képes elhasz
nálni, noha azt a csatornázás tisztántartására is 
felhasználja. A fölösleg vízmennyiséget, úgy 
véljük, a város kellő rekompeuzáczió mellett 
megszerezhetné s az igy nyert vízzel azután 
három közkutat elláthatna, mivel azután még a 
tűzbiztonságon is segítve lenue, melylyel hogy 
mennyire hadilábon állunk, szomoruau beigazolta 
a legutóbbi bethlen-utczai tűzvész.

A dolog a kivitelre ez idő szerint még 
nem érett meg teljesen, mivel a kórház víz

vezetékével csak most készültek cl s igy biztos 
adatok az év minden szakában a viz mennyisé
get illetőleg nincsenek. Azonban felvetettük az 
eszmét itt a közvélemény előtt is s azzal az 
illetékes köröknek foglalkozni kell, mivel ez 
lehet az egyetlen módja annak, hogy Székely
udvarhely olcsó pénzzel, a polgárok megter- 
heltetése nélkül, egy pár vízvezetéki közkuthoz 
jusson.

Ezzel segítve lesz a jelenlegi közegészségi, 
közisztasági és tűzbiztonsági mizériákon.

Mindenesetre szükséges azonban, hogy addig 
is, mig e közkútak beállítása megtörténhetik, a 
jeleulegi utczai közkutakou alapos renovácziot 
eszközö.jenek, mert elképzelni is borzasztó, hogy 
főutezáink, sőt a piacztér alsó fele is, hónapo
kon keresztül, a közkutak következtében, telje
sen viz nélkül voltak. A legutóbbi tűzvészek a 
viztelenség tekintetében szomorú leczkével szol
gáltak, azonban a leczke ugylátszik feledésbe 
ment. A közbiztonság érdekében erélyes intéz
kedést várunk.

B E L F Ö L D .

— É gető  kérdések . —
Székelyudvarhely, márcz. 1.

Soha még parlament elé nem tekintett akkora 
várakozással az ország, mint az elé, amelyet az im
pozánsan megnyilatkozó nemzeti öntudat gyűjtött 
egybe ide s tova egy éve már a dunaparti palotában. 
Az a választás, amelynek alapján a Ház mostani képe 
kialakult, voltaképen egy hatalmas kérdés volt, ame’J 
lyet az ország a függetlenségi párthoz intézett: Lás
suk hát, mit tudtak ? Tiétek ime az ország, a hatalom 
és dicsőség. Dolgozzatok !

Idáig nem váltotta be ez a parlamént a hoz
záfűzött várakozást. Do'gozott, de nem erőltette meg 
magát. Mondjuk inkább, hogy dolgoztatták azok, 
akiknek ez a munka kellett. És ez a működés nem 
volt produktív, nem teremtett semmit, nem eredmé
nyezett semmit, csak egy számrengeteget, a mely 
feljogosította a kormányt arra, hogy számozatlan 
milliókat vessen bele az adminisztráczió forrongó 
katlanába. Szóval a parlament működése abban me
rült ki, hogy megszavazott mindent amit elébe adtak.

Ez a kormány azonban nem erre szerződött a 
nemzettel. Ennek a kormánynak hatalmas szocziális 
programmja van, amelynek megvalósítása- óhajtott, 
szent ideálképpen él a magyar lelkekben. Ez a prog
ramúi uagy, európai színvonalon álló szocziálpoliti- 
kai vitákat tesz szükségessé, elkeseredett ütközeteket, 
amelyekben modernül gondolkodó elmék súlyos érvei 
letörik, agyonnyomják, odújába kergetik a reakeziót. 
Vártuk ezeket vitákat és nem jöttek. Egyáltalán 
nem jöttek.

Valljuk be őszintén, hogy a parlamentnek ez a 
meddősége csalódásba ejtett bennünket. Sokan vol
tunk olyanok, akik annyit vártunk tőle pozitív irány
ban, hogy már ez a semmittevés is negatív mű
ködésnek látszott előttünk és szinte önmagunk 
előtt is szégyelve a dolgot, reakezionáriusnak bé
lyegeztük a magyar országgyűlést, amely megsokal- 
lotta a mi uagy reménységeinket.

Végre látszott egy vigasztaló sugár a megté
vesztő ködben. A Ház csütörtöki ülésében néhány 
várva várt kérdés ugyancsak régen óhajtott nyilat
kozatot provokált. A sajtó ellenes hangulatba, amely 
oly idegeu8zerüen alacsonynak, oly mélységesen ma
radinak és feneketlenül reakezionáriusnak tűnt fel a



1907. márczius 3. (6) Udvarhelyi Híradó. 9. szám.

magyar parlamentben, egy férfias hang kiáltotta bele 
hangos, erős szóval a mega súlyos véleményét. 
Günther Antal igazságügyminiszter mondotta el, hogy 
mit tart fontosnak ebben a kiválóan égető kérdés
ben. A nyilatkozata erőteljes volt és mindenekfelett 
megnyugtató. Gyorsított eljárás, súlyos büntetések, 
fokozatos felelősség. De semmi néven nevezendő elő
zetes intézkedés, mert ez a megölő betűje a sajtó 
szabadságnak. így van jól és helyesen. Ezt a kijelen
tést vártuk mi ebben a kérdésben ennek a parlament
nek az igazságügy miniszterétől.

A másik nagy nyilatkozatot Andrássy Gyula 
gróf belügyminiszter tette, ugyancsak csütörtökön A 
kivándorlási szabadsággal kapcsolatosan tett oly libe
rális kijelentéseket az egyénről és annak minden 
vonalon megőrzendő teljes cselekvési képességéről, 
hogy szavai minden objektív szocziálistának a szivét 
megdobogtatták. Ezt és ilyen kijelentéseket viszont 
joggal vártunk Andrássy Gyula gróftól, akinek ala
pos tudása, ritka intelligencziája és férfias egyénisége 
meg sem tűrne más irányú gondolkodásmódot.

Szóval a munka megkezdődött és a parlament 
rálépett arra az útra, amelyet számára maga a ma
gyar nemzet jelölt ki és amelynek a végén, mint a 
nagy, nehéz, viszontagságos ut határa, ott diszlik a 
sokszor előlegezett „nagy" melléknév, amelyet ki kell 
érdemelni.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, márczius 1.

A magyar p o l i t i k a i  k ö z é l e t  az el- 
durvulás jegyében áll. Az ország belső ellenségei, 
a kik a nemzeti kormány kinevezése utáni idő
ben meglapulva elbujdostak, ki erre, ki arra, 
ki amarra: úgy látszik, megérezték, hogy elér
kezett ismét rájuk nézve a kedvező idő. Elő- 
bujtak tehát rejtekükből és fülsiketítő üvöltéssel 
lármázzák tele az egész világot.

A  durvaságot teszik meg alaphangnak és 
arra építik azután a gyanúsítások egész tömegét.

Meggyanúsították Kossuth Ferencz minisz
tert azzal, hogy mint a vezérlőbizottság elnöke, 
a koalíció háta mögött paktált a darabontokkal 
oly irányban, hogy a darabontokkal együtt haj
landó kabinetet alkotni.

Kossuth Ferencz nyílt parlamenti ülésben, 
hazug koholmánynak bélyegezte a darabont for
rásból eredő eme gyanúsítást.

Mindebből tehát világos, hogy az a leg
újabban indított gyanusitási hadjárat, a melynek 
czélja Kossuth Ferencz kompromittálása volt, 
bent az országban és kint a külföldön: a gya
núsítok részére óriási kudarczczai végződött.

Ámde nagyon téved az, a ki azt hinné, 
hogy a kudarcz után megszűnnek a gyanúsítá
sok. Nem. Azok nem fognak megszűnni, sőt 
fokozott erővel fognak ismétlődni.

Miután pedig ebből nyilvánvaló, hogy itt 
semmiféle czáfolat sem használ és ha százszor 
is*_bebizonyitják, hogy valótlanság és koholmány 
minden szó, a mit hirdetnek, ők tovább is hir
detik: ennélfogva az egyedüli helyes, czélszerü 
dolog az, ha a közvélemény ügyet sem vet az 
aknamunkára, hanem a komoly munka felé 
tereli egész figyelmét, érdeklődését és tisztába 
jön azzal, hogy elvégre az országnak fontosabb 
teendői is vannak, mint nap-nap mellett botrá
nyokat rendezni és mesterséges izgalmakat kelteni 

*

A magyar a u t o n m  v á m t a r i f a  a kép
viselőház közgazdasági bizottsága elé terjesztetett, 
hogy az a vámtarifát letárgyalja és jelentése 
kíséretében a Ház pléniuma elé terjessze. Ebből 
az esetből odaát Ausztriában kázust csinálnak 
szomszédaink, a viszonosság megsértését vetik 
a magyar kormány szemére s még nálunk ide
haza is komoly váltságot emlegetnek olyan kö
rökben, a melyekben melegen óhajtják a mai 
rendnek fölfordulását, a koaliczió szétbomlását, 
párt- és kormányváltságot. Az osztrákok azt 
állítják, hogy a magyar alkotmányos és parla
mentáris kormány megígérte volna az osztrák 
hivatalnok minisztériumnak azt, hogy mindaddig, 
mig a gazdasági kiegyezés kérdésében a két 
állam kormánya végleges megállapodásra nem 
jut, addig az önálló magyar vámtarifát a ma
gyar országgyűlés nem tárgyalja.

Igen ám, csakhogy az osztrák kormány

szánt-szándékkal, készakarva húzza, halasztja 
a gazdasági kiegyezési tárgyalások befejezését, 
hogy kényszerhelyzetbe hozza a magyar kormányt.

A magyar kormány programmjának lelki- 
ismeretes megoldásában, Magyarország gazdasági 
érdekeinek a megóvásában és a gazdasági ön
állóság előkészítésében való nehéz munkájában 
az egész országgyűlés és az egész nemzet tá 
mogatni fogja és majd elválik, hogy ebben a 
munkában a magyar álláspont, a jog, a törvény 
győzedelmeskedik-e, a vagy az osztrák perfidia. 
Mi azt hisszük, hogy ármány és erőszak fölött 
elvégre is a törvény, a jog és az igazság, tehát 
a magyar ügy arat fényes diadalt!

*

I t t  van ismét a tavasznak első várva-várt 
hónapja: Márczius, a melyben a szabadság nagy 
ünnepét tartja a nemzet. M á r c z i u s  i d u s a
közeleg.

Ez ünnep hallatára mindig határtalan lel
kesedés fogja el a magyart. Mert nagy ünne
pévé lett márczius idusa a magyar nemzetnek!

Természetes, hogy nemzetünknek ebbéli 
lelkes állapota nem marad meg a puszta han
gulatnál. A lelkes hangulat csak erős indító 
erő arra, hogy Magyarország minden vidékén 
széleskörű mozgalom keletkezzék, melynek czélja 
1848. márczius 15-ik napjának évfordulóját 
mentői szebb ünneppé varázsolni.

S ha valaha nagy oka volt igazi ünneppé 
avatni a magyar nemzetnek márczius idusát, 
kiváltképen oka van rá közéletünk mostani kö
rülményei között. Most, a mikor nagy idők 
küszöbén, a nemzetünk újra való megszervezé
sére irányuló hatalmas munka kezdőpontjánál 
vagyunk. A mikor hozzá akarunk kezdeni al
kotmányunk megrongált részének renoválásához.
A mikor a magyar nemzeti kultúrának óhajtjuk 
évszázakra szóló templomait felépíteni. A  mi
kor megteremteni kívánjuk a magyar nemzeti 
közgazdaságot. A mikor végre valahára meg 
akarjuk valósítani, oly sok szenvedés és küz- 
ködés után, a magyar nemzeti politika minden
kori czélját: a hatalmas független, müveit és 
gazdag Magyarország-aírr-

A tanítók fizetése.
Székelyudvarhely, márcz. 1.

A legközelebbi napok legjelentősebb eseménye a 
népiskolai tanítók fizetésének rendezéséről szóló tör
vényjavaslatnak a képvislelőbáz elé terjesztése. A 
lapok a beterjesztés alkalmával elég bőven ismertették 
a nagyjelentőségű törvényjavaslatot. Mi tehát, nem 
akarván köztudomású dolgokat ismételni, ezúttal rész
letekbe nem bocsátkoznak ; csupán egy-két általános 
érdekű, elvi jelentőségű megjegyzésre szorítkozunk.

A beterjesztett javaslatból három kardinális elv 
domborodik ki. Első a nemzeti szempont érvényesí
tése. A népoktatás magyar népoktatás. A segítés 
alapfeltétele a magyar államnak minden hátsó gon
dolat nélkül való odaadó szolgálata az oktatás min
den vonatkozásában. A mely népoktató intézet ezzel 
a követeléssel szembe helyezkedik akár nyílt reni- 
tencziával, akár csendes téilenkedésével, vagy lany- 
hasággal, az nemcsak hogy nem részesül állami tá 
mogatásban, hanem saját létalapját ingatja meg ; 
mert az állam részéről türelemre sem számíthat. — 
A nemzeti szempontnak bátor érvényesítése, fény
pontja a javaslatnak. Megfelelő eredménye azonban 
csak abban az esetben lesz, ha a nemzet megbarát
kozik a konzekvencziával s a kultuszminiszternek 
rendelkezésére bocsátja a szükséges eszközöket. Mert 
nem elég Bzóval követelni a nemzeti szempontok 
érvényesítését, hanem az akár aktive, akár passzíve 
nem alkalmazkodó iskolák helyett minden haladék 
nélkül újakat kell állitani. És pedig, — mert ezekben 
az esetekben egyházi és községi segítségre számítani 
nem lehet — tisztán állami pénzen. Ilyen elhatáro
zás és az eszközökkel rendelkező tettre-készség nél
kül a nemzeti szempont vereséget szenvedne.

A második elv a tanítóság egységének és egyen
lőségének elve. Igaz, hogy az egység és egyenlőség 
nem jut mindenben kifejezésre. Nem jut teljesen ki
fejezésre a fizetés megszabásánál. Ez azonban csak 
megalkuvás a viszonyok hatalmával, az ez idő szerint 
rendelkezésre álló anyagi eszközökkel. Az igazi egy
ség a czél kitűzésben, a minden jellegű iskola taní
tójának egyenlő köztisztviselői minősítésében s az

egyenlő javadalmazásra formálható igény elismerésé
ben van. A tanítóság körében sok panasznak képezi 
tárgyát a fizetés különböző volta; de ez ellen ez 
időszerint mit sem lehet tenni a teljes egyenlőség 
által követelt aoyagi erő hiánya miatt. Az érdekel
tek keressenek és találjanak vigasztalást abban, hogy 
az elvi egység és egyenlőség a viszonyok javultával 
meg fogja hozni az egyenlő javadalmazást is.

A harmadik fontos szempont, a melyből az 
egész javaslat kiindult, a tényleges segítés szempontja. 
Midőn a tanítók Apponyinál első ízben tisztelegtek, 
a minisztertől azt a választ kapták, hogy a tanítóság 
iránt a nemzetnek becsületbeli tartozása van, mely
nek lerovását ő tőle telhetőleg biztosítani igyekszik. 
Aránylag rövid idő múlva ime ténynyé válik az ígé
ret : a nemzet Apponyi által lerója tanítói iránt be
csületbeli tartozását.

A lerovásnak mértéke főleg legközvetlenebbül 
érdekeltek részéről vegyes érzelmekkel találkozik. 
Midőn egyedül, vagy kevesen vannak együtt, meg
nyugvással várják a javaslatnak mielőbbi törvény
erőre emelkedését, ha sokan vannak együtt, akkor 
már ragaszkodnak követeléseik teljességéhez. A kol- 
lektivlélek a kollektív-erő érzetét szuggorálja. Az em 
berek azt hiszik, van erejük a jogos követelések ki
vívására. A következmények rövid időn belül meg
fogják mutatni, hogy nincs. Azaz, hogy nem lehet. 
Mert a segités mértékét a nemzet tényleges anyagi 
ereje szabja meg. A nemzet teherviselés képessége 
ez idő szerint többet nem bir meg. Nem emberek 
jóakaratának hiányán múlik, hogy a segités aránya 
nagyobb nem lehet, hanem a viszonyok hatalmán.

Többet, az erőviszonyokat tekintve, még abban 
az esetben sem lehetne most tenni, ba a tanitók 
anyagi javadalmazásának kérdése teljesen önállóan, 
minden más vonatkozás nélkül volna megoldható. De 
nem igy van. Az államélet keretében nincsenek, el
szigetelt jelenségek. Egy-egy kérdést kiragadni s a 
vonatkozásokból függetlenül megoldani nem lehet. A 
tanitók fizetésrendezése már igy is maga után fogja 
vonni a kis közösségek másik két értelmiségi tagja 
a pap és jegyző fizetésének jav ítását; mert a legtöbb 
kis községben a pap és jegyző fizetés tekintetében 
inferioritásba fog jutui a tanítóval szemben, a kinek 
hivatása jelentőségét, munkájának értékességét senki 
sem kicsinyli, de a ki formális, sokszor tényleges 
kvalifikáczió tekintetében is a pap és jegyző mögött 
marad.

A tanítóknak tehát van rá  okuk, hogy meg
nyugvással fogadják helyzetüknek olyan mérvű jav í
tását, a minőre a korábbi tanitó-nemzedék, mely a 
magyar népoktatás pariagát feltörte, álmában sem 
gondolt. E m b er  János.

H Í R E K .
Székely udvarhely, márcz. 3.

A  fo r g a lm i za v a r o k .

Az egész ország ipara és kereskedelme véges 
végig maga a kétségbeesés. A tehetetlen elkeseredés 
fojtogató dühe lángol a vasúti mizériák fölött, a dol
gozni és keresni akaró emberek tömegében. többé 
már nem lehet elcsendesiteni a közvéleményt titok
tartással, mert it t most már nem az idők viszon
tagságairól, vaggonhiányról, késedelmes szénszállí
tásról és „előző időkben gyökerező bajokról", hanem 
arról van szó, hogy a m. kir. államvasutak egész 
személyzete a passzív rezisztcnczia álláspontjára 
helyezkedett. Ezt végre is konstatálni kell, mert az a 
bizonyos enquette azon struez-polítikája, hogy hóna
pok óta tapasztalja és mégse vesz: észre ezt a 
gazdasági életünket gyilkoló kórságot, nem tűrhető 
tovább.

Az államvasuti alkalmazottak passzív rezisz- 
tencziája már hónapok óta terjed, fel nem tartóz
tatható erővel. A hivatalnoki és altiszti kar egész 
nyíltan hangoztatja, hogy torkig van már az ígére
tekkel, hát fordít egyet a dolgok menetén. Elkesere
déssel utalnak arra, hogy ugyanakkor, amidőn Tisza 
István brutális őszinteséggel kijelentette, hogy nincs 
pénze az államnak a vasutasok fuetésrendezésére, 
törvényjavaslatot nyújtott be a közigazgatási tiszt
viselők javadalmazásának emelésére, mert ezekre a 
választások előtt szüksége volt. A kitört sztrájknak 
ez volt egyik alapoka s hogy az megszűnt, jórészt 
a függetlenségi párt vezéremberei hathatos közben
járásának és Ígéreteinek tudható be. Midőn aztán a 
koaliczió kormányra került, megismételték ugyan a 
régebben te tt Ígéreteket, de lassankint a vasutasok
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ügyeinek kezelése olyan sajátságos mederbe terelő
dött, hogy az alkalmazottak vélt, vagy igaz sérelmeik 
orvoslására folyamodtak „a szolgálati utasítások 
szigorú betartásának" eszközéhez. Ebből ered a 
vaggonhiány mesterséges fokozódása, az árutorlódás 
és végeredményben a menetrend teljes folforgatása.

A gyárosok és kereskedők egyértelmüleg pana
szolják, hogy akár árufeladás, akár kiváltás czóljá- 
ból küldenek kocsit az állomásra, félnapig, néha 
tovább íb eltart, amig dolgukat elvégzik, holott 
ugyanezt régebben egy, másfél óra aiatt olintézték, 
m ert most a mérlegelést és vizsgálatot végtelen 
lassúsággal és aggódó szorgossággal végzik. A raktá
rak mihamar zsúfoltak lesznek, bár harmadrésznyi 
áru sincs bennük, mert az előirt szabályokat ponto
san betartják. A tolatások lassúsága már laikusnak 
is szembeötlő s emellett a gyüjtökocsik kezelése a 
legképtelenebb formalitások betartása mellett törté
nik. A mozdonyok napról-napra és állomásról-állo- 
másra holtponton állanak meg s időtlen-időkig 
bajmolódnak, amig újra indításra alkalmas helyzetbe 
hozzák. A tisztviselők és altisztek egymásután dől
nek ki a munkából s betegségüket a pályorvosok is 
kénytelenek igazolni. A kocsiintézőség telegrafálhat 
napokon és éjszakákon át, a forgalmi főnökségek 
ellenőrizhetnek éjt nappallá téve, a körözött vaggo- 
nok csak csigalassúsággal kerülnek a rendeltetési 
állomásra. Ilyen körülmények között nem is meglepő 
már, ha valamely tehervonat harmadnapra ér a 
menetrend szerinti állomásra, eltorlaszolván maga 
előtt és maga mögött az egész vonalat. Hát igy 
festenek a maga meztelen valóságában a vággon- 
hiány, a zord idő, a késedelmes szénszállítás és az 
„előző időkben gyökerező" bajok.

És mindezek mellett se az igazgatóság, se 
semmiféle felettes hatóság bele nem köthet a vas
utasok hivatali ténykedésébe és magatartásába, mert 
valósággal a szolgálati utasításokkal kezükben lát
ják el teendőiket. Ilyen körülmények között se be
ruházással, se semmiféle Ígérettel nem fogja szanálni 
a helyzetet a kereskedelmi minisztérium. Legkevésbbé 
szüntetheti meg azonban a bajokat akkor, ha azok 
közvetlen indító okát a közvélemény előtt rejtegeti. 
Vagy igazuk van a vasutasoknak s akkor ne a vég
telenségig nyújtott szaktanácskozásokkal töröljék ki 
a szemüket; vagy nincs s ez esetben a meggyőzés 
becsületes eszközével kell eléjük tárni, hogy maga
tartásukkal soha meg nem téríthető kárt okoznak 
gazdasági életünknek.

Azonban haladéktalan és energikus intézkedést 
követelnünk, mert ezt a tarthatatlan és képtelen 
helyzetet ezernyi-ezer dolgozni akaró, de ebben kész
akarva gátolt ember sínyli meg. (— ih—)

E m lé k e z z ü n k !

Az Agyagfalvi Székely-emlék bizottsága a követ
kező felhívást teszi közzé:

Alig pár hét választ el márczius 15-ikétöl. S 
akkor ünnepel a magyar! Ünnepel és emlékezik 1 
Félszázadnál több ideje már, hogy elmúlt az a dicső
séges nap, 1848. márczius 15-ike; s mégis nem ve
szített fényéből semmit; sőt évről évre fényesebb, 
ragyogóbb lesz. Milyen igazi tavasz volt az, a zordon 
tél utáni Márczius 15 ibe a legszebb nap a magyar 
nemzet életében. Fordulópont ez a nap, újjászületé
sünk fordulója. S az ilyen fordulópont a legalkal
masabb. arra, hogy igazán emlékezzünk. Emlékezzünk 
ne csak szóval, de tettekkel is! Hazafias, nagy te t
tek napján, hazafias, szép tetteket követni el, ez 
méltó őseink dicső szelleméhez 1 Kössük össze min
dig a múltat a jelenen á t a jövendővel 1

Az „Agyagfalvi Székely emlékbizottrág- azért 
küzd és fárad, hogy az agyagfalvi réten, hol nagy
nevű székely elödeiok a haza ügyeinek megbeszélé
sére annyi híres országgyűlést tartottak, emléket 
állitasson föl. Emléket, nemcsak a múlt idők dicső 
férfiúiért, hanem emléket a mi magunk emberséges 
becsületéért, gyermekeinkért; hadd lássák fényét a 
jövendők is, s tanulják megbecsülni ezt a bont.

Az agyagfalvi székely emlékbizottság hazafias 
tisztelettel fordul ez alkalommal a Szé .oly néphez, 
a nép vezetőihez, elöljáróihoz, lelkipásztoraihoz, ta
nítóihoz, birtokosaihoz, földmivelőihéz egyaránt azzal 
a kéréssel, hogy tartsák meg az ez évi márczius 
15-iki hazafias ünnepélyeket úgy, hogy nyíljék al
kalma e napon minden embernek e uapon arra, 
hogy filléreivel járulhasson hozzá hazafias, szép ezé- 
lunk megvalósításához. Adakozzanak az agyagfalvi 
székely emlékoszlopra, . ■/;

Hazafias tisztelettel kérjük a nép vezetőit, 
jóakaró barátait s magát a Székely népet, hogy még 
ott is, ahol ilyen ünnepélyeket tartani nem szoktak, 
kezdjék meg azt (hiszen egy két szavalat, ének és 
beszédből kitelik), s tartsák ez ünnepélyeket önkény- 
tcs adományokkal, tetszésszerinti anyagi hozzájáru
lással egybekötve az agyagfalvi emlék javára; mert 
ha csak fillérek gyűlnek is be, azokkal is elősegítik 
hazafias ezéluokat.

Keressük föl s járjuk be néha a hazafias lel
kesedés tüzének fénye mellett a dicső őseink nagy 
tetteiről regéló jeltelen téreket is, — s ha sötétség 
és szomorú pusztaság van ott, gyújtsunk világot, 
hogy annak fénye mellett meg ne botoljanak uno
kájuk, sőt olvassanak világánál a múltból, hogy 
okulhassanak a jöveudőre. Mert a néma köemlékek 
beszélni is tudnak.

Az agyagfalvi székely emlékre szánt szives 
adományok, gyűjtések Ferenczy Jánoshoz, az emlékbi
zottság pénztárosához küldendők Székelyudvarhelyre.

T anárok k ongresszusa .
A f. évi február hó 24-én Sztgeden megtartott 

középiskolai tanári kongresszuson Székelyudvarhely 
három középiskolája, illetve a helybeli tanári kör is 
képviselve volt Nősz Gusztáv iőreáliskolai tanár s 
tanárköri titkár sz<>:. gyében.

A kongresszv (.--rgya a középiskolai, felső ke
reskedelmi, tanitóképzőmtézeti, leányiskolái és szak
iskolai tanárok fizetésrendezésének ügye volt. A 
gyűlés, a melyen 77 iskola volt képviselve és mely 
150 -180  tanár jelenlétében folyt le, egyértelmüleg 
a rangsor, a fizetési osztályokba való sorozás ellen 
foglalt állást, minthogy e rendszer teljesen ellenke
zik a tanári hivatás termsszetével. A tanári pályán 
nem létezhetik raugfokozat és külömbség tanár és 
tanár között, hiszen a kezdő tanár ugyanazt a mun
kakört tölti be, ugyanazzal a felelősseggel, mint a 
80 évi működésre visszatekintő tanár.

A gyűlés határozata a Széli-—Wlassics-féle tör
vényjavaslatra támaszkodott. A fizetésrendezésnek 
egyedüli alapja és elve csakis a szolgálati idő lehet, 
a fizetés emelkedése 3—5 évi pótlékokkal automa
tikusan történjék, úgy hogy minden egyes tanár 
működésének 25-ik évében már maximális fizetését 
kaphassa. Kulcs gyanánt szolgáljon az I-ső foly. 
bírák kezdő, illetve végső fizetése. A fizetés rende
zés ezen elve helyes és morális. Kizárná az egyes 
protekeziós egyéneknek soron kivül, másoknak jog
talan mellőzésével való előléptetését, kizárná a fő
városi tanárokuak dédelgetését a vidéki tanároknak 
rovására és lehetetlenné tenné azt, hogy a fiatal 
nemzedék várja az idősebb tanároknak, mint a kik 
késleltetik előléptetését, a kidöltét. Ha az automa
tikus, a szolgálati idő elvén alapuló fizetésrendezés 
megvalósulna, megszűnnék tehát az, hogy egyik ta 
nár a másiknak útjába á ll; megszűnnék az, hogy a 
budapesti tanár előbbre kerüljön pl. a trsztenai 
tanárnak, csakis azért, mert fővárosi tanár. A kon
gresszus szóvá tette a felekezeti tanárok, továbbá a 
helyettes és tornatanárok érdekeit is.

A gyűlés a tanárok kívánalmait memorandumba 
foglalta. E memorandumot elküldi az egyes érdekelt 
iskoláknak és egy nagy küldöttség, a melyben min
den intézet képviselve lesz, át fogja azt adni a val
lás és közoktatásügyi miniszternek. Remény van 
arra, hogy a miniszter figyelembe fogja venni a ta 
nárok indokolt óhajait.

Tudorrá avatás. A kolozsvári Ferencz József 
tudomány-egyetemen líovácsy László közig, gyakorno
kot tegnap, folyó hó 2-án az államtudományok dok
torává avatták.

B en ed ek  E lek  S zék elyu d varh ely tt. A
székelyudvarhelyi ev. reí. leánynövelde márczius hó 
23-án egy nagyobb szabású hangversenyt fog ren
dezni, hogy folyó évi rendes kiadásait fedezhesse. A 
rendezőségnek ezen hangversenyre sikerült megnyerni 
Benedek Elek kiváló Írót, a ki megígérte, hogy kéz
séggel vesz részt a hangversenyen a nemes czél ér
dekeben. Benedek Eleket jól ismeri Székelyudvarhely 
közönsége. Az itteni ref. kollégiumnak volt növendéke, 
s ezelőtt nehány évvel is részt vett volt egy jóté- 
konyczélu hangversenyen. Most is szívesen látott 
vendége lesz nemcsak a ref. egyháznak, hanem vá
rosunk egész közönségének.

B írói k in evezések . A m. kir. igazságügy
miniszter Császár László székelyudvarhelyi kir. tör
vényszéki, Pulszky Mihály oklándi bírósági aljegyző
ket, jelenlegi alkalmazásuk helyén jegyzőkké nevezte ki.

A  K oroso lya-egy la t v á la sztm án ya  a
múlt vasárnap délelőtt Dr. Damokos Andor alispán 
elnöklete mellett ülésezett. Molnár Károly egyl. 
pénztáros bejelentette,: hogy a folyó évadra érvényes 
diákjegyet 128-at, család-* illetve személyjegyet 83-at 
(192 tag, réskére); állított ki. Hogy a pálya egész

évad folyamán milyen látogatottságnak örvendett, a 
kiadott magas számú tagsági jegyek mellett bizo
nyítja az, hogy napi jegy 750 kelt el. A szezon 
dcczember 20-ikától, öt nap kivételével tart s a jég
pályán állandóan eleven élet uralkodott, mi közönsé
günknek a korcsolyasport iránti kedvét fényesen 
igazolja. Elhatározta a választmány, hogy a sétatér 
mellett levő és a várostól kibérelendő területen 
tennisz-pályát építtet, melyet, tekintve a már most 
mutatkozó érdeklődésre, igen jól fog érvényesíteni. 
A pálya költségvetésének egybeállítására a választ
mány bizottságot küldött ki, mely azt a közelebbről 
megtartandó közgyűlésnek előterjeszti. Végül határo
zatba ment, hogy a sétatéren építendő closset czéljaira 
150 koronát a város rendelkezésére bocsátanak s 
egyben megkeresik a tanácsot annak gyors felépítte
tése végett.

S zen t A nta l esté ly . Ma, vasárnap, a rém. 
kath. gimnázium tornacsarnokában tartandó Szent 
Antal estély műsora a következő: 1. Ének Szent 
Antalhoz, előadja Szabó Antal róm. kath. kántor. 2. 
Énekel: Göllner Béla. Károly, Emil, Ernő és Tila, 
harmoniumon kiséri ifj. Göllner Béla. 3. Felolvasást 
t a r t : Oláh Dániel kadicsfalvi róm. kath. plébános. 
4. l'ornajáték előadják : Fodor Ilona, Fülöp Erzsébet, 
Egyed Zsófika, Szentpály Vanda, Bagossy Viola, Vas 
Amália, Solyniossy Anna, Embery Lenke, Reiner Ju 
liska, Cserey Gabriella, Persián Mária, Csehély Er
zsiké. 5. Melodráma szavalja : Dobay Etelka, kiséri 
Kónya János és társai. 6 Hegedül: Dézsy Lajos 
káplán és Ember Dezső. 7. A keresztfához megyek, 
énekli Szabó Antal r. kath kántor. — Az estély 
elnöke Özv. Gonda Jenőné. Rendezők: Özv. Tamási 
Péterné és Zimny Ferenczné. Kezdete este 7 órakor.

A  k ereskedők  és kereskedő ifjak  „Ott
hon Egyesülete'1 múlt hó 24-én d. e. 11 órakor 
Persián János elnöklete alatt tartotta meg évi ren
des közgyűlését, a tagok élénk érdeklődése mellett. 
Az elnök rövid, de az Otthon iránti igazi ügyszere
tetről tanúskodó megnyitója után Lázár István tit
kár terjesztette elő tartalmas, az év minden moz
zanatát felölelő jelentését, melyet Siegmond József 
pénztáros jelentése követett; jelentéséből kitűnt, 
hogy az Otthon évi forgalma jóval meghaladta a 
2000 koronát, s csak játékpénzekből 733 kor. 40 f. 
folyt be, mig az italok elárusitása 215 kor. hasznot 
hajtott. Adakozások utján is igen tekintélyes összeg
gel gyarapították áldozatkész helyi kereskedőink az 
Otthon pénztárát. Az indítványok során Zimny Fe- 
rencz 100—100 kor. megszavazását indítványozza 
két kereskedő alkalmazottnak rövidebb tanulmányi 
kirándulás vagy kiállításon való részvétele czéljaira. 
Dénes Imre egy szaktanfolyam létesítésének eszméjét 
vetette fel s hangsúlyozta, hogy az Otthon hivatá
sát csak akkor telyesiti áldásosán, ha a kereskedő 
ifjúság szakképzésére fordít elsősorban gondot, s 
éppen ezért indítványozza, hogy a könyvvitelből, 
kereskedelmi levelezés és váltójogból, valamint a 
németnyelvből rendszeres szakelőadások tartását 
tegye lehetővé a vezetőség. Mindkét indítványt lel
kesedéssel fogadta a közgyűlés és egyben megbízta 
Dénes Imrét, hogy a szakelőadások tervezetét dol
gozza ki és az elnökségnek adja be. Megválasztot
ták még a 15 rendes és tí pótválasztmányi tagot, 
mely után az elnök éltetésével a gyűlés véget' ért.

Dr. H arm ath Jenő kir. tszéki biró az Or
szágos középiskolai tanáregyesület Szabad Lyczeu- 
rnának f. év febr. 28 án tartott felolvasó estélyén 
a jogos védelemnek egyik legkényesebb, legkritikusabb 
kérdéséről az aránylagosságról (relativitás) érteke
zett. A jogos védelem keretén belül ismertette a 
relativitás alapeszméjét, vázolta történeti fejlődését, 
az eszme harezosainak okfejtését, kiterjeszkedve ez 
elvet elfogadó törvényhozások intézkedéseire. Kimu
tatta, hogy a római és káuonjog, a iranczia, porosz, 
belga, olasz és angol törvényhozások, a hesseni és 
norvég javaslat s a mexikói büntető codexek is he
lyet adnak a relativitás elvének, a mi abban áll, 
hogy főként a vagyon elleni támadásoknál a védeke
zőnek nem szabad elmenni addig a határig, hol a 
támadó megölhető és szükséges valamely aráuynak 
lennie a megtámadott jog értéke és a támadó vissza
verésével okozott jogsértés súlya között. — Itt em
lítjük meg, hogy a mai napra hirtetett előadás, köz
bejött akadályok folytán, nem lesz megtartva. Elő
adás csütörtökön sem lesz.

A  róm. kath . egyh ásk öxaég l tan áos  
folyó hó 10-én, vasárnap, ü. e. 11 óranor, a róm, 
kath. főgimnázium tornacsarnokában Gróf Mikes 
János fóesperes-plebános elnökletével közgyűlést 
tart. E közgyűlés egyházbirát és bitközségi taná
csosokat fog választani.
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H alálozások . Lukácsffy Kristófué született 
Puskás Eliza, életének 74-ik, boldog házasságának 
50-ik évében, m. hó 25-ikén elhunyt. Halálát férje 
és gyermekei: Kristóf, Teréz, István és János, 
valamint számos rokon gyászolja.

Gidófalvi Gidófaly László földbirtokos, 48-as 
honvéd főhadnagy, munkás életének 87-ik évében, 
ra. hó 24-ikén jobblétre szenderült. A megboldogul
tat Sepsiszentgyörgyön helyezték örök nyugalomra. 
Halálával gyormekeit: Gidófalvy Benedek oklándi 
kir. aljárásbirót, özv. Pünlcösti Lajosnét, özv. Gregusz 
Jánosnét és kiterjedt rokonságot borított gyászba.

Bartha Gáborné született Koncz Mariska, éle
tének 27 - ik, boldog házasságának 7-ik évében, múlt 
hó 23-ikán, agyhártyagyuladás következtében, rövid 
szenvedés után elhunyt. Az önfeláldozó derék nőt 
múlt hó 25-ikén helyezték örök nyugalomra, általá
nos részvét mellett Székelykereszturt. Halálával fér
jét : Bartha Gábor szolgabirót, Lenke, Kálmánba 
gyermekeit; nagysolymosi id. Koncz Gyulát és nejét 
Tanlioffer Emíliát, mint szülőit, borította gyászba.

K öszönet nyilvánítás. A következő sorok 
közlésére kérottünls föl: Sándor Andor I. g. o. tanuló 
fiunk elhunyta alkalmából sok felől kaptunk részvét 
iratot. Ez utón kérjük mindnyájukat, hogy fogadják 
egyen-egyeu szives részvétükért leghálásabb köszöne- 
tünket. Nem találunk mély hálánk kifejezésére szava
kat a székelyudvarholyi ev. ref. főtanoda és a m. 
kir. főreáliskola tanári kara és ifjúsága, valamint a 
kir. tanfelügyelőség azon felejthetetlen tette felett, 
hogy boldogult fiunk temetésén testületileg megjelenni, 
nagy fájdalmunkban részt venni szíveskedtek. Székely- 
hidogkutou, 1907. febr. 23-án. Sándor Lajos, áll. isk. 
tanító és felesége.

A V ad ász-társaság  k özgyű lése . A szé
kelyudvarhelyi Vadász-társaság a múlt vasárnap 
délután tartotta közgyűlését. Megállapította a köz
gyűlés a folyó évi költségvetést, majd pedig az 
újonnan jelentkezett tagok felvételét ejtette meg. 
Ezután a választmány megválasztása ejtetett meg a 
következő eredménynyel: Dr. Mezei Ödön, Szombat- 
falvy Lajos, Dr. Lengyel József, Becsek Aladár, Dr. 
Válentsik Fereucz és Császár László. Az elnökség, 

mely 6 évre a múlt közgyűlésen választatott meg, 
maradt a régi, ü. m .: diszelnök : Ugrón Ákos főispán, 
elnök: Dr. Domokos Andor alispán, ügyész: Dr. 
Hinléder Fels Ákos, pénztáros : Simó Mátyás, jegyző : 
Dr. Majthényi Miklós. Végül elhatározta a közgyű
lés, hogy megkeresi a törvényhatóságot, hogy a fegy
vertartási engedélyek kiadása tárgyában, lapunk 
múlt számában ismertetett elvek mellett, szabály
rendeletet dolgozzon ki, mitől a vadorzók számának 
korlátozása rémélhető.

Iroda gondnok. A marosvásárhelyi ügyvédi 
kamara néhai Dr. Soó Rezső ügyvéd irodája részére 
Dr. Kovácsy Albert ügyvéd, országgyűlési képviselőt 
nevezte ki gondnoknak.

A z ipari m unkások szabad  L yczeum án
múlt vasárnap délután igen tanulságos előadást tar
tott a Hymuus eléneklése után, mintegy 170 hallgató 
jelenlétében „Az ember ismeret forrásairól", Szabó 
Árpád ev. ref. kollégiumi tanár. Boldizsár Ferencz 
pedig odaadással szavalta Vörösmarti M. „Szilágyi 
és Uajmási" ez. szép költeményét. A szereplőknek 
a Szózat eléneklése után Solymossy Endre biz. elnök 
mondott a hallgatóság nevében köszönetét. Ma délután 
a 12-ik és e cziklusban az utolsó előadást Major 
Lajos r. kath. főgimn. tanár tartja. A Dalárda is 
közreműködik.

V árosi állatorvos vá lasztás. Székelyud
varhely város képviselőtestülete f. hó 25-ikén, Dr. 
Damokos Andor alispán elnöklete mellett tartott 
rendkívüli közgyűlésben töltötte be a városi állat
orvosi állást. A 9 pályázó közül a legjobb bizonyít
ványokkal Nagy János veszprémi állatorvos rendelke
zett, kit aztán egyhangúlag meg is választott a köz
gyűlés.

A T em etk ezési-egy let k özgyű lése . A
8zékolyudvarhelyi róm. kath. jellegű Első Temetkezési 
egylet múlt vasárnap, febr. 24-ikén, tartotta meg évi 
közgyűlését, mintegy 300 tag jelenlétében. P. György 
József elnök jelentése szerint 1906. év folyamán az 
egyletbe belépett 125 uj tag, meghalt 24 tag, önként 
kilépett 7. A tagok pontosabbak lévén a járulékok 
fizetésében, seuki sem törültetett. Az elnöki jelenté
sek során örömmel vették tudomásul, hogy a szabályok 
módosítását, mely szerint az egylet nemcsak Székely
udvarhely városiakat, hanem vidékieket is vehet föl 
és hogy az esetenként fizetendő járulék 40 —40 fillér 
m arad; végül, hogy a befizetett járulékok levonás 
nélkül, kamatmentesen visszafizettessenek, a belügy

id

miniszter jóváhagyta. Pénztáros jelentése szerint, az 
elhalt 24 tag után az egylet kifizetett 2715 k. 60 
fillért, pénztári készlet: az Udvarhely megyei Taka
rékban gyümölcsöző tőke 3500 k., kézi pénztárban 
pedig 322 k. 36 fill. Jegyzővé újból Boldizsár Dé
nes ny. tanító választatott meg. Az indítványok során 
elnök előrebocsátva azt, hogy a 2 év alatt több ki
lépés és kizárás történt és pedig azért, mert nem 
bízva az egylet életképességében, nem voltak hajlan
dók fizetni, azon indítványt tette, hogy az önként 
kilépett és kizárt tagok, látva az egylet növekedését 
ha visszavételre jelentkeznek, egy éven belül újabb 
tagsági dij lefizetése nélkül, az általuk eddig be
fizetett járulékok javukra Írva és a hátráléknak 
részletekben való befizetése mellett az egyletbe 
visszavehetők legyenek, a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. A Szent Antal szegényeinek fára újabb 
30 koronát szavazott meg a közgyűlés.

Iparosok fillérestélye. A Polgári Önképzó 
és Segélyzö-Egylet f. hó 4-én a vásár közbejővetele 
miatt fillérestélyt nem tart és igy f. hó 11-én tartja 
utolsó fillér-estélyét, a melyre igen érdekes műsort 
szándékozik összeállítani a rendezőség és a melyre 
már most felhívja a közönség figyelmét.

A ju hturógyár k ö zg y ű lése . A székely
udvarhelyi Juhturógyár és hizlalda részvénytársaság 
alakuló közgyűlését m. hó 24-ikén tartotta Dr. 
Damokos Andor alispán elnöklete mellett. Elnök 
felkérésére Dorner Béla gazdasági intéző kimerítően 
ismertette a gyár czélját, üzemkörét; megállapította 
a viszonyok helyes mérlegelése alapján azt, hogy a 
gyárnak szép jövő kínálkozik s az nagy forgalmával 
az egész megye közönségének hasznot jelent, örvende
tes tényként jelentette, hogy a részvények már mind 
jegyezve lettek. Ezután Fekete Manó felolvasta az 
alapszabály tervezetet, melyet egy pár lényegtelen 
módosítással elfogadott a népes közgyűlés, mire elnök 
a társaságot megalakulnak jelentette ki. Ezután a 
választásokat ejtették meg a következő eredmény
nyel: Igazgatóság: Ugrón Ákos elnök, Dr. Damokos 
Andor, Hlatky Miklós alelnökök, Dr. Horváth Károly, 
Dr. Válentsik Ferencz, Dr. Pál Ernő, Fekete Manó, 
Klein Géza, Ilaáb Márton, Riemer Gusztáv igazgató- 
sági tagok. — Választmányi tagok lettek: Dr. Deme
ter Lőrincz, Szobotka Rezső, Heitz Vilmos, Persián 
János, Lootz Frigyes, Gábor Márton, Sterba Ödön, 
Orbán Gergely, Balázsi Ignácz, Ilein Pál, Pálfy Dé
nes, Bedő Ödön, Gálffy Kálmán, Szabady Tivadar, 
Kovács István, Ürmösi József, Hetser Kálmán, Mirtse 
Dénes, Gagyi Lajos, Csia Kálmán, Máthé Pál, Végh 
Gyula, Kis András, Bárrá Lajos, Bakó Antal, Székely 
Mózes, id. LőriDCzi Domokos, Beke Albert, Bancze 
Pál, Tamás Ignácz, Gálffy István, Dániel Károly, 
Feigl Mór, Nagy Zsigmond, Rozsonday István, Robay 
László, Dr. Pajor Ignácz, Kis Mózes, Kolumbán 
György. — A részvénytársaság pénztárnokává Fekete 
Manót kérték fel. Végül elnök indítványára a köz
gyűlés Dorner Béla gazd. intézőnek a részvénytársa
ság megalapítása körül kifejtett ügybuzgalmáért 
köszönetét szavazott, mig Balogh Vilmos földmiv. 
államtitkárnak üdvözlő táviratot küldött.

A  K ereskedők  Otthona febr. 28-ikán is 
megtartotta felolvasó estélyét, amikor felolvasást 
Zimny Ferencz tartott, mig Both Frigyes és Észté- 
gár Gerő szavaltak.

K ivonat a m. hiv. lapból. Juhhimlő fel
lépett járványosán Fenyéd községben. — Jutalmazás. 
A vármegye alispánja Ambrus János főbírót és Ko
vács Márton k. pénztárnokot, a Csehétfalva község
ben eszközölt sikeres útadó behajtásért fejenként
5—5 korona jutalomban részesítette.

A  szék elyk eresztu ri te n y é s z á lla t  k i
á llítá s  a rossz időjárás daczára elég szép eredmény
nyel tartatott meg. A felhajtás úgy minőség, mint 
mennyiség tekintetében kielégítő volt, bár a tenyész
tők a vásárral nem igen voltak megelégedve. Az 
első dijat, 100 k. és az O. M. G. E. ezüst érme, 
mint máskor is Sperker Ferencz bikája nyerte. Pénz
dijat nyertek még a nagytenyésztők közül: Somogyi 
Albert 100 k., Br. Kemény József 80 k., Bárczai 
Gyula 60 k., Ugrón Zoltán 50 k. A kistenyésztők 
közül bika dijakat nyertek: Boros Sámu az E. G. E. 
adományából 100 k., Kovács Károly 80 k., Keresz
tes Márton 60 k., Deák Gergely 50 k., Bodó János 
30 k., Kovács Mihály 20 k. A községek közül az 
első dijat nyerte: Városfalva 25 k., Székelykeresztur 
20 k., Gagy 15 k., Rugonfalva 15 k. A borjas tehe
nek után dijaztattak: Pálffy Zoltáu 100 k., Barlos 
Mózes 60 k., Lórinczi János 50 k., Nagy Márton 
40 k., Firtos Gergely 30 k., Fodor Samu 26 k.,

Tamás Zsiga 20 k., Jakab  Adolf 15 k. A 3 éves 
üszőik után dijaztattak: Nagy Lajos 80 k., Demeter 
Mózés 60 k., Györjfy Mózes 50 k., Varga Sándor 
40 k. A 2 éves üszők dijait nyerték : Lőrincz P é te r 
50 k., Lőrincz LajOB 40 k., Varó Lajos 20 k., L ó 
rinczi Pál 15 k. Eladatott 34 drb bika 24.070 k-val. 
A legmagasabb vételárat fizette Gróf H orváth  
Somogyi Albertnének 1400 koronát. — Érdekes volt 
a vármegye 4 községének téli faipari tanfolyamán 
készített gazdasági eszközök, szekerek, szekér alkat
részek kiállítása, a hol 18 székely fiú tüntettetett 
ki dicsérő oklevéllel. Délben közebéd volt. Felköszöntöt 
mondtak a többek között: Dr. Damokos Andor 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszterre és jelen
levő képviselője, Dr. Leidenfrost Aurélra, Dr. Leiden- 
frost az egyesületre és alelnöke Dr. Damokos An
dorra, Ugrón Zoltán az O. M. G. E. és az E. G. 
E-re és kiküldötteire, Gyárfás Endre a székelyföldi 
kirendeltségre.

A z  „ E lső  S z é k e ly  B a ro m f i- te n y é s z tő
E g y e s ü le t "  folyó hó 5-ikén, kedden délután 2 
órakor, a vármegyeház kistermében választmányi 
ülést tart. Tárgy : a közgyűlés tárgysorozatának meg
állapítása ; az egylet évi költségvetésének tárgyalása,

x. F e lh ív á s .  Mindazokat, akik a kir. állam- 
épitészeti hivatal mérnökeinek fuvarozását elvállalni 
hajlandók, felhívom, jelentkezzenek az em lített hiva
talnál (Szentimre-utcza 12. szám 1. emelet) mielőbb, 
ahol a feltételek közöltetnek. Szobotka Rezső kir. 
főmérnök.

x F r i s s  s z é k e ly  j u h t u r ó  kapható Barkóczy 
Ferencznél, V árutcza. I. minőségű 72 krajezár,
II. minőségű (munkás túró) 64 krajezár.

KÖZGAZDASÁG.
H o g y a n  se g íth e tü n k  a  m u n k á sh iá n y o n  ?

Nem vagyok általában annak a régi magyar, 
vagy ha úgy akarjuk kontinentális szokásnak barátja, 
hogy mindent az államtól várjunk, hanem ezt a ma
gunkon való segítéssel helyesen kombinálva szeretem 
látni és éppen ezért kívánok azon módokra rámu
tatni, melyekkel az egyre fenyegetőbbé való munkás
hiányon segíteni lehet.

Első sorban is takarékosabban kell az anyag
gal bánnunk. Nem szabad például tovább tűrnünk 
azt, hogy Fiúmétól Brassóig, Sátoraljaújhelytől Zi- 
monyig, az egész ország tengeritermő részén, hol 
körülbelül évi 40 millió métermázsa szem után szá
mítva, 10 millió métermázsa tengericsutka terem , ez 
mind mint tüzelőanyag legyen felhasználva, holott 
ennek takarmányértéke felülmúlja a legjobb zabszal
máét, amelyet pedig a legbarbárabb gazdasági viszo
nyok közt sem ju tna senkinek eszébe elégetni. Ugyan
ezen nagy és legtermékenyebb területén az ország
nak még márczius hónapban is tömérdek tengeriszá
rat látunk kint a szabadban apró kúpokban az idő 
viszontagságainak kitéve. Ez a mintegy 100 millió 
métermázsa, a zabszalmával egyenlő értékű takar
mányanyag azonnal a tengeritöréskor, amikor még 
nedvességet tartalmaz, vermekben erjesztve éltévé, 
a marhának igen kedvelt tápláléka volna, de ha az 
őszi esők kint érik, több és több penészszel rakodik 
meg, mely penész lassan a levelek és a szár külré- 
tegét felemészti s az előbb még jó takarmányból 
napról-napra értéktelenebb tömeget készít.

Ha ezen értékcsökkenést és a marha által úgy 
szárazon fel nem használt tengeriszár elkallódó vas
tag részének elvesztőt 100 kgként csak 50 fillérre 
becsüljük, ez az egész ország tengeriszártermésénél 
már 50 millió koronát tesz ki, a csutkánál pedig a 
takarmány és tüzelőanyag közötti külömbség lega
lább 10 millió koronát, tehát csak egy terményünk 
gondatlan felhasználásánál már 60 millió anyagpocsé- 
kolást lehet találni. így megy ez tovább a többi 
terményeknél, ha nem is éppen ilyen szembeötlő 
arányban.

Igyekezzünk tehát úgy gazdaságunkban, mint 
saját háztartásunkban a helyesen alkalmazott taka
rékoskodással valamit behozni a más irányban szen
vedett veszteségekből.

De nemcsak az anyaggal bánunk mi pazarul, 
hanem a munkával is. A munkáshiány meg fog min
ket tanítani a munkával való takarékoskodásra is 
épp úgy, mint ahogy az 1904—5-iki száraz évek a 
takarmánnyal való takarékoskodásra bizonyos fokban 
megtanítottak.

Az emberi munkát legjobban lehet kímélni ál
lati munkával és gépek munkájával.

Sok olyan gépünk van, mely jobb munkát en
ged végezni és ennélfogva az eredményt javítja, de 
most leginkább azokról a gépekről kívánok megem
lékezni, amelyek az emberi munka m egtakaritására 
alkalmasak, mert gépbeszerzésnél a gazdának mar 
azért is jó óvatosnak lennie, mivel a gazdasági gép 
az évnek csak kis részében lévén alkalmazva, soha
sem kainatozhatik oly jól, mint az iparnál egész év
ben folytonosan használt gép. Az újabb, munkáshi-
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ánynyal küzdő gazdálkodásban talajunk művelésénél 
arra kell vigyáznunk, hogy felülete sima legyen, no 
hogy a kaszáló-, aratógépek sok zökkenésnek és igy 
romlásnak legyenek k itéve: újabban az amerikai 
farmer, ki a munkásh'ányban szenvedő gazdának pél
dányképe és akitől most már mi is legtöbbet koll, 
hogy tanuljunk, többnyire olyan talajmivelő eszközö
ket használ, amelyeken kocsisülés van ; igy pl. ekén, 
boronán, hengeren is rajta ül, mert igy a munka 
gyorsabban halad, mintha mellette ballagna.

Vetőgépeiuknél egy ember hajt, egy a gépet 
kormányozza, egy pedig a vetősarukat tisztogatja. 
Az amerikai vetőgépen ülés van, ebből hajt a gép- 
vezető és más embere nincs. A Massey-Harris-félo 
aczélrugós kultivátor-borona és az aczéltányéros ta- 
lajmivelőgép, melyek már nálunk is kaphatók, úgy 
vannak építve, hogy gabonavető-szekrény szerelhető 
rájuk, sőt még egy here- és fümagvetó-szekrény is. 
Ezen gép már megszántott földbe a gabonamagot 
rábullatja, a rugós boronafogak vagy aczéltányérok 
azt kellő mélységre bemüvelik és azután hull a földre 
a here, vagy fűmag, amelyet a gép után köthető 
tövisborona fed be finom földdel. így egy járásra 
vető-szántás, kétféle vetés, boronálás egy emberrel 
és 2 vonóállattal elvégezhető naponta 6 —8 holdon, 
amit a régi rendszerrel 4-szer annyi emberrel és 
állattal lehetne csak elvégezni.

A szántást mai nap lapályföldeken nagybirto
kon 2 gépes, drótkötélén vont; középbirtokon egy 
magáojáró lokomobil által közvetlenül húzott 7 vasú 
ekével nagy előnynyel lehet végezni, mihelyt a szán
tás 25 czentiméternél mélyebb kell, hogy legyen. 
Előnyösebb igy a munka, mint ökörfogatokkal, mivel 
a gép által vont 7 ekevas többet végez, mint az 
ökrök által húzott 7 eke és igy 4—5 ember ezen 
készletnél megtakaritható.

Újabban a gyomnövények közül különösen az 
ereslevelüeket, pl. a vadrepczét, olyan gépekkel ir t
ják, melyek 1 ló által vontatva naponta 6 —8 holdból 
kifésülik a gyomnövényeket. Vegyi szerekkel való 
permetezéssel is jó sikereket értek már el ily irány
ban. Nagyterjedelmü kerti utakon a gyomirtás kén- 
savoldattal való locsolással, mohaboritotta réteken és 
legelőkön a moha irtása vasgáliczoldattal való per
metezés utján kifizetheti magát.

Burgonyának, szőlőnek, gyümölcsfának, komló
nak peronospora ellen való permetezése fogatos per
metezőkkel is nagy munkásmegkimélést eredmé
nyezhet.

A burgonya elrakására szolgálnak olyan bur
gonyavetőgépek, amelyek gabonavetőgép módjára ke
zelik a gumókat és olya nők, amelyek csak a szabá
lyos távolságra fekvő lyukakat készítik, ahová a 
gumókat kézzel kell dobni. A lyukak földdel való 
befedésére ugyanezek a gépek átalakíthatok.

A burgonya és répa kiszedésére is már sokféle, 
többé-kevésbbé tökéletes gépet használnak, amelyek 
a gumók 80—90 százalékát a földből kihozzák ; ami 
bentmarad, sertésekkel kituratható és igy sím vesz 
kárba.

A kapásnövények ápolására igen jói használ
ható számos hazai és külföldi gyártmányú lókapa, 
amelyeket a ló és talaj minősége szerint 1—2—3 
sor egy lóval, sőt 1 ökörrel vagy tehénnel vonatva 
is megművelhető, igy naponta 3—6 holdat kapálha
tunk meg géppel.

A takarmánynövények lekaszálására kitünően 
beválnak a fükaszálógépek, a gabona levágásra a 
marokrakó és kévekötő aratógépek, melyek kellő gon
dozás mellett a régebbi szakmányáraknál is előnyö
sebben takarítják le a gabonát. G a z d a .

A bécsi tárgyalások eredményéről eddig 
semmi némtt pozitív kir nem jutott nyilvános
ságra, de beavatottak szerint magyar álláspont 
van előnyben.

Eötvös Bálintot fölmentették.
A budapesti törvényszék ma délután hir

dette ki E ö t v ö s  Bálint napok óta tárgyalt 
bünperébeu az Ítéletet. Az ítélet kihirdetésére 
óriási közönség gyűlt össze. Megjelent E ö t v ö s  
Bálint is védője kíséretében. Eötvös rendkívül 
izgatott volt, halotti csendben hirdette ki elnök 
az ítéletet, mely szerint a bíróság Eötvöst fö l
mentette.

K iadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  márczius 2.

(Érk. d. u 5 ó.)

A bécsi kiegyezési tárgyalások.

Bécsből telefonálják: Kiegyezési konferen- 
czia ma délelőtt újra összeült, az osztrák mi
niszterelnökségi palotában. Az értekezleten ál
lami pénzügyekről, vasúti és tarifa politikáról 
volt szó.

Tizenegy órakor W e k e r l e  eltávozott az 
értekezletről és kihallgatásra ment a királyhoz, 
mely egy óra hosszat tartott. Kihallgatás után 
visszatért és részt vett a további tanácskozáson. 
H ir  szerint a miniszterelnök a kihallgatáson ki
egyezési tárgyalások jelenlegi menetéről és le
folyásáról tett jelentést a királynak.

jjóth bankház Budapest.
K özpont :

V I . k é r .  M. k ir .  O p e r a - B a z á r  p a l o t á j á b a n .  

F o ly ó s ítu n k :

Törlesztéses kölcsönöket házakra 10—75 éves
törlesztésre 3 3 ‘/30/0, 4°/0, i 'l ,° l„ - o s  kamatra készpénzben.

Jelzálog kölcsönöket táblázásra 5—15 évre
5°/0-al, esetleg 5,/2‘,/0-al.

Személy és tárcza váltóMtelt & °8k
kedők részére, valamint minden hitelképes egyénnek 21/*—10 
évi időtartamra.

Tisztviselői kölcsönöket sági, közBégi tiszt
viselőknek és katona-tiszteknek fizetési előjegyzésre kezes és 
életbiztosítás nélkül. Ugyanezeknek nyugdijaira is. Értékpapí
rokra, vidéki p é n z in té z e te k  és vállalatok r é s z v é n y e ir e  
értékük 95°/0-áig kölcsönt nyüjtunk a Magyar Osztrák Hauk 
kamatlába mellett.
T 7 " n T lT T P U t^ llv n lr  bármely belföldi pénzintézet által V Cl U3j1 UÜA. nyújtott jelzálogos, törlesztéses, sze
mély és váltókölcsont. Mindennemű bel- és külföldi érték
papírt napi árfolyamon veszünk és eladunk. Megbízásokat a 
budapesti és öszszes külföldi tőzsdéken lelkiismeretesen és 
pontosan teljesítünk!

szakba vágó minden reális ügyletet gyobb
pénzcsoporloknal levő összeköttetéseinknél fogva legelőnyöseb
ben bonyolítjuk le.
D íj ta la n u l  n y ú j t u n k  bárkiuek szakszerű fe lv ilá g o s í tá s t .  
-------------  (Valaszbélyeg mindenkor melléklendő) -------------

I rodahe ly isége ink  Budapenteu :
Ó-utcza 15. sz. és Lazar-utcza ltí. sz. alatt vannak.

Árlejtési hirdetmény.
A székelyudvarhelyi ipari és gazdasági 

Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi 
hitelszövetkezet tagja, a helybeli vasút állomá
son egy gabona raktárt építtet, melynek föl
építésére ezennel árlejtést újonnan hirdet. Az 
összes munkálatokra szóló zárt ajáulatok f. évi 
márcz. hó 16-án déli 12 óráig nyújtandók be, 
nevezett szövetkezet igazgatóságához. Később 
érkező ajáulatok nem vétetnek figyelembe. A 
gabona-raktár építési terv-rajza, műszaki leírása 
és szerződési feltételei, naponként d. e. a hiva
talos órák alatt megtekinthetők. Az ajánlattevők, 
mennyiben vállalkoznak, a feltételeknek kötelesek 
magukat alávetni és az építési egységé: akat, a 
szövetkezet által kiadott költségvetési űrlapokra 
bejegyezni.

Székely udvarhely, 1907. márcz. 2.

Az igazgatóság.

Haszonbéri hirdetmény.
Udvarhelymegyében Homoródszentpálon, a 

brassói útvonalban, vasúti állomástól ötnegyed óra 
távolságban fekvő tagogitott birtok, mely az ahoz 
tartozó erdőrésszel együtt 1000 hold, s melynek 
beltelke, területe 20 hold, az ezen lévő 12 szo
bás lakházzal és több gazdasági épületekkel 
együtt több évre haszonbérbe adatik, s azonnal 
át is vehető.

Értekezhetni G y a r m a t  hy  Ferencznél 
Székelyudvarhelytt, avagy Dr. G y a r m a t h y  
Dezsőnél Homoródszentpálon.

Szám 1300—1907. tkvi.

Árverési hirdetményi k ivon at
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bartos József 
végrehajtatónak Nagy József és neje végrehajtást 
szenvedő elleni 460 kor. tőke követelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a székelyudvarhelyi kir. tör
vényszék, kir. járásbíróság területén levő s a szé
kelyudvarhelyi 192. sz. tjkvben A f  335. 336. brsz. 
alatti fekvőre (faház kerttel) 2561 kor, ezennel 
megálapitott kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1907. évi 
április hó 29-ik napján d. e. 9 órakor ezen tlkkvi- 
hatóság hivatali helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság.

Székeiyudvarbely, 1907. febr. 18-án.
M ih á ly , kir. töm zéki pyes bíró.

Szakvélemények

az „Esterházy ( o p a c “ -róliá i. |

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

Esterházy cognacot
betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresenjhasz- 
ntílva mint kitűnő minőségűt és a fracia cog- 
nacokkal vetekedőt legjobban ajánlhatjuk.

Dr. TauffBr Vilmos
egyetemi tanár.

Dr. Stiller Bertalan
egyetemi tanár.
r. Réczey Imre

egyetemi tanár.
Dr. Pertik Ottó
egyetemi tanár.

Dr. Kétly Károly
egyetemi tanár.

Dr. Ángyán Béla
egyetemi tanár.
Dr. Poór Imre

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

I
Az ESTERHÁZY COGNAG minden elő
kelő fűszer- és csemegekereskedésben 

kapható. I

Sirolin
Emeli ÍZ étvágyat és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli Izzadáat.

Tüdőbetegségek, hurutok, szam ár
köhögés, skrofulozis, influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat Is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ R o efte"  e r e d e ti  en o m a g o lá sl.

F. H o f f m a n n - L a  R o ch e  & C « . B u e l  (Svájc)
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A m. Hír. szőlőtclcpeKcn termelt
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tanfolyam 
által kezelt e a m. kir. föidmivelésügyi minisz
ter támogatásával létesített t o o r é i ' t é l i e s r i -  

t é s i  o s z t á l y á b ó l  a

magyar p zflá k  vásárcsarnok ellátó szövetie- 
=  i t t  székelynflvarliBlyi fiókjánál =

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

l e g o lc 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. Hor
dók 3 hónapon belül sértetlen, tiszta állapotban a szé- 
kelyudvarbelyi pinezéhezi szállítást levonva, a felszámí

tott áron visezavétetnek.

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

.........................................  .............  —  J

Árlcjtísi hirdetmény.
Bögöz község egy újonnan épiceudő község 

házára pályázatot hirdet, kikiáltási ár a költ- 
ségvetésileg 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 látott 
ajánlatok.

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

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

körjegyző. k. főbíró.

r Védjegy:
Kék mezőben b é t kulcs.

legmegbízhatóbb gyártmány!
A

L

i
CQGNAC

DISTILLERIE FRANCHISE MODELE 
P R O M O N T O R .

Kizárólagos elárusitás JrtárK TísWíreKníl
Kívánatra próba mintaüveg.

Saját termésű
Kitűnő minőségben Kaphatók Riz- 
ling, tfusKai ottonet, SanVignon 
blanc és Oportó fajoKban, mér- 
séKettáraKon 100 litertől fölfelé

C a sp a ri  F rigyesnél
jtiedgyes, jéagyKűKűllőmegye.

É p ü le t-ü v eg ezés!

Kérem
o l v a s s a

el!
Van szerencsém a nagyérdemű köz-önség figyelmét 

felhívni a mai kor igényei nők megfclelöleg bercude- 
zett kereskedésemre, hol

porczellán , üveg , díszműáruk, gyermekjátékok, 
névnapi és menyegzői ajándék tárgyak és még szám
talan sok összehalmozoit szép áru

jeleutcktelen olcsó órak mellett lesznek kiszol
gálva. Fü8zero8ztályomban — melyet a leguagyobb 
áldozatok mellett, a legaioderuebbül rendeztem be és 
a mely tisztaság es rend tekintetébeu is mindcu ver
senyt kizár, — minden füszer-c ikkben 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

Szentpétery  G ergely ,
bzékelyudvarhelyl.

■------------------------------------------------ — ■
Utazó kofferek ! Szalon petróleum 1

Sar«s-, Borszéki-, Hászoni-Viz raktár.
— >

23ESXKSEHBSBÍ

Kiadd klteleli-
SzéKelyudVayhelyt Cscre-utczábati f«KVő luczcrnás- 

naK használt

terjedelmes keltelek
több étire haszonbérbe adatik- Értekezhetni Gyar- 

mathy Ferencz ügyvédnél.

B B B M
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nélkül ne <>gyiiuk lev e s t
VeliAny csepp e leg en d ő !

I  Kristály tiszta
1
S
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9

t
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Jtargila-ligeti „KamiUa“-forrás

ft Kárpátot; gyöngye!
Term észetes ásvány
a i  gyógyborvlz! z m

Főraktár Székelyudvarhelyt:

Haáb és Heitz czégnél
K a p h a t ó  m é g  :

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

9

9

9 *

9 *
9
n

■ i
N

S KárpátoH gyöngye! | „ | _
S z e r v e s " a n y a g o k tó l  m e n t e s !

Hirdetmény.
Fenyéden „a Magyarjelzálog bank“-tól vá

sárolt szép beltelek 1 hold 600 □  öl, Úri la
kással, gazdasági felszereléssel,— külön 8000 kor. 
árban, s ha vevő található 19 kataszteri hold 
prirna réti földdel együttesen is eladatik M ár
czius 10-ig szabad kézből, márczius 10-én d. 
u. 3 órakor pedig nyílt árverésen Fenyéd köz
ségházánál.

Fenyéd 1907, február 25.
Gálflfy István körjegyző.

IviÜHLE VILMOS
cs. és kir. udvari szállító

T  jE  M E S  V  Á R
M ag-, N övény-, R ózsa- és 
F a-N  a g y ten y észe tek .

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

, r =  V . I L Á G K I  V I T E L !  =

kerti és mezei 
veteményezésreA legjobb magvak

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

A  l e g n e m e s e b b  g y  t i m ö l c s - ,  d i s z  é s  s o r f á k
(Múhle fái többször á tü lte te ttek , jól iskolázottak, m indenütt jó l ée biztosan  gyarapodnak)

A  le g s z e b b  fen y ö fé lék , d ís z c s e r jé k , r ó z s á k  síb.
(M úhle túlevelűi mind télúlióak, disz-én kúszócserjéi, valam iül rózsái & legszebb v irágnak .)
Postacsomagok magvakkal 5 k. felüli értékben bárhová bérmentve Küldetnek.
Mühle kertészeti kézikönyvei dilettánsok számára a legjobbak, megren

delésekhez ingyen csatoltatnak.

Dusán illusztrált föárjegyzék kinek ingyen és bérmeutve m egkúldetik ^

H o l  v á sá ro l ju n k

megbízhatón? m agvakat?

Káposzta Braunschweigi, téli fehér, óriás nagy, rövid torzsáju, lapos, besavaoyi
tásra a legjobb faj,

A hírneves Erfurti

v e t e m é n y  és  
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 JegjutAnyosbb napi 
árak mellett számitunk. 
Árjegyzékek e hó folya

mán szélküldetnek.

M árk Testvérek
Székelyudvarhelyen.


