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Márczius tizenötödikén.
Székelyudvarhely, márcz 9.

Elérkezvén ismét márczius idusához, a ma
gyar alkotmányos szabadság újjászületése napjá
nak ötvenkilenczedik évfordulójához,a nagy múltba 
és a jelenbe tekintve, fölmerül bennünk a kér
dés, hogy a szabadságot lehelő tavasz ideje van-e 
most is ? M ert nagy hasonlatosság van a mos
tani és ötvenkilencz esztendő előtti márcziusi napok 
közt. A kkor is a megnyilatkozott nemzeti akarat 
tő rt ki, követelt tért, érvényesülést magának, 
épp úgy, mint ma. És elleneseink akkor is min
den követ megmozdítottak, hogy ez a nemzeti 
akarat ne érvényesülhessen. Körülbelül úgy, 
mint ma. Hanem csodálatos hónap ez a már
czius ; hogy mindig ebben az időszakban erősöd
nek meg a szabadság gondolatai. Ki teremtette 
meg e gondolatokat ? Az erő, az az őserő, mely 
mint az örök tűz, kezdettől fogva él, lüktet az 
emberi szivek mélyén, mely testvéri kapocscsal, 
a szeretet hevével öleli át az emberiséget s a 
múltban is gyakran szabad nemzetekké tömöri
tette a rabszolganépek millióit.

Nemzeti nagy idők idején —  aminőket mi 
most is élünk —  de mindig igy márczius idusán 
nyilatkozik meg leginkább ez az őserő, mely 
egykor a pogány Rómában tő rt ütött a diadal
mas, de zsarnok Cézár szivébe is. Szomorú 
sorsra ju t az a nép, mely ki akarja irtani magá
ból ezt az őserőt. A nemzetekből az öröm, a 
küzdelmek idején a lelkesedés lángját. De szomorú

sorsra ju t az a legfelsőbb kormányzati hatalom 
is, mely erre törekszik. Nem kell erre vonatkozó
lag évezredes példákra visszatekintenünk, például 
a Fáraók sorsára, akiknek nagy birodalmát még 
a támasz gyanáut égfelé emelkedő gúlák és 
piramisok sem tudták megmenteni az összeom
lástól, elég egy pillantást vetnünk az orosz 
birodalom és a minden oroszok czárjának mai 
állapotára.

Ez az őserő az, amely megnyilatkozott 
1848. márczius 15-ikén a magyarban s amely 
nem hagyta elveszni az elnyomatás szomorú 
napjaiban, de bízunk, hogy nem hagyja elpusz
tulni a mai súlyos időkben sem. Ez ragyogott 
le a hazafiak börtöneibe, ez könnyítette meg 
rabláuczaikat. Ez az őserő vonta glóriába vér
tanúink homlokát, de ez parancsolja meg nekünk, 
utódoknak, a ma élő é3 utánunk következő 
nemzedéknek is, hogy megtegyünk most és a 
jövőben mindent fajunk, nemzetünk anyagi fenn
tartására, alkotmányos jogaink megóvására és 
nemzeti életünk fejlesztésére.

A magyar nemzet ma is nagy válság alatt 
áll. Földünket mozgatja az idegen tőke ereje, 
véreinket idegenbe kergeti a nyomorúság, de 
aktuálitás tekintetében a r-.-gaulyt-sabb az, amiről 
mindennap beszámolunk, hogy a szokatlan idő
ben kihívott és ineguyilatkozott nemzeti akarat 
nehézségekbe ütközik. Mig az uralkodó s a 
nemzet akarata kiegyenlítődik, az még időbe kerül. 
A válságnak pedig igazán csak akkor lesz vége De 
minden válságok története csak egyre taníthatott

meg bennünket, arra, hogy nekünk nemcsak 
szónoklatokat mondani, hanem dolgozni is kell 
a hazáért. A  most folyó küzdelemben a nemzet több
ségének óhaja az önálló vámterület megterem
tése felé irányul s ezt akarja a többséges szö
vetkezett ellenzék is. De hogy ezen az uj alapon 
megállhassunk, nagy munkára, erős, szívós , ki
tartásra van szükségünk. Arra a szívósságra, 
összetartásra, szövetkezésre, mely összetartja, 
megedzi gazdasági erőinket is s amely kiküzdi, 
hogy e nemcsak közjogi politikai, hanem a 
gazdaságpolitikai válság leküzdése, elszenvedése 
után is a magyar föld a magyaroké maradjon.

Hogy igy lesz és legyen, ebben a remény
ben üdvözöljük a magyar alkotmányos szabad
ság egykori újjászületésének nekünk kegyeletes 
és szent évfordulóját.

B E L F Ö L D .

N a g y  fe la d a to k  e lő tt.
Székelyudvarhely, mire*. 9.

Csönd honol a magyar képviselőbáz falai között. 
Egy két napra való elnapolásokkal segítenek a 
bizottságokon, hogy az előttük fekvő törvényjavaslato
kat letárgyalhassák és a Ház elé terjeszthessék. A 
kormány, daczára, hogy egész idejét az Ausztriával 
folyó gazdasági kiegyezés tárgyéban felvett késhegyig 
menő küzdelem foglalja le, igyekezik a parlament 
idejét hasznos s az országra nézve üdvös törvények 
alkotására felhasználni.

Ha igy hirtelenébe visszagondolunk a nemzeti

A megelégedés.
Bougaud azt mondja : „ . . . valamennyi terem

tésről állíthatjuk, hogy boldogságban és boldogságra 
született". De hogy őt megérthessük, bele kellene 
előbb mélyednünk abba a csupa szeretetet lebelő 
vallás-bölcsességbe, a melyet a nagyeszű, fényes szel
lemű egyházi iró — könyveiben — elénk tár. Ez a 
tétel, hogy boldogságban és boldogságra születtünk 
valamennyien, lehet a fájdalomig ható igazság mind
azok előtt, a kiknek megadatott a mély vallásosság, 
az Isten akaratában való megnyugvás s az a ra
jongó készség, a melylyel meghajtják térdüket és 
homlokukat a szenvedések előtt.

E  szerencsés kivételek azonban kevesen vannak, 
s nekik a megelégedettségről beszélni éppen olyan 
fölösleges, m int madárnak a dalról, virágnak az 
illatról, napnak a hőről. Ezek a kivételek az életnek 
minden körülménye között boldognak vallják magu
kat, menjünk hát el mellettük halkan, zajtalanul, 
ne zavarjuk meg lelkűk csöndjét. A világ másik fe
lére menjünk, a hol a kezdők vannak, a kik nem 
találtak még rá a helyes útra, ott nézzünk körül, 
keresve az irányt a megelégedés felé . . .

Ugyancsak Bougaud mondja: — látszólagos 
ellentmondásaként előbb idézett szavainak — „az 
égitestek nagy hajóhadában a föld törést szenvedett 
hajó". És hozzátehetjük bátran, hogy rajta élő em
berek — majd mind hajótöröttek is. Mert hiszen, 
ha módunkban állana megfigyelni az emberekoek 
azt az arczát. a melyet eltakarnak, elrejtenek a nagy 
világ elöl, ha belenézhetnénk lelkűk chaoszába, ha 
hallgatózhatnánk a homlokuk mögött rejtőző gondo
latok forrongásánál: megtizedelhetnők a mosolyt és 
a jókedvet, a melyet különben igaznak vélünk.

Mert hajótörést szenvedett földön legritkább

kincs a megelégedés. Nélküle járnak, kelnek, dol
goznak és tévelyegnek az emberek; nélküle pihennek, 
imádkoznak és legtöbbször nélküle halnak is meg.

Sokszor gondolkodtam ezen s azt hiszem, meg
leltem — legalább önmagam előtt magyarázatként — 
az okát. Az emberek ugyanis mind, kivétel nélkül 
majdnem valamennyien boldogok akarnak leuni. 
Boldogok kívánnak lenni a legteljesebb önzésben, 
holott a boldogság önmagunk teljes megtagadásában, 
elfeledésében rej ik. Vagy hát legyünk igazságosak 
és mondjuk ki bátran: a boldogság csak szó, a 
melyre megfelelő érzés — leszámítva a rövid illú
ziókat — nincsen. S a boldogság keresése éppen 
olyan balgaság, mint az alchimisták hite, a kik 
megakarták találni az aranykészités titkát. Mózes 
testvére, Mirjám, Jób, Trismegistos Hermes s a 
többiek fáradsága hiábavaló volt, Aristoteles iskolája 
se tette bölcsebbé ez irányban a tudósokat, s a 
„nagy magisterium", mely minden betegséget meg
gyógyít és mindent aranynyá változtat: örök rejtély 
maradt. De Böttger Frigyes, az arany előállításának 
keresése közben, feltalálta a porczellán készítését. . .

Az emberek is hatezer éve keresik a boldog
ságot s a mit keresése közben helyette találnak, 
nem veszik észre a megelégedés lehetőségét, vagyis 
hogy igényeink, vágyaink és akaratunk fegyelmezé
sével — szinte csak magunktól függ — elégedettek 
lehetünk.

Nem kell hozzá ezen kívül semmi más, csak
hogy hinni tudjunk istenben, emberben és önma
gunkban. Az a tiszta, nemes összhang, a mely a 
megelégedés megbecsülhetetlen kincsével lelkűnkbe 
száll, megérdemli, hogy foglalkozzunk vele 8 hogy 
az isten-, ember- és önmagunkban való hitet ele
mezzük. Talán nem lesz egészen hiábavaló, tanulság 
nélküli dolog . . .

Először is az Istenbe vetett hit. Nem szólok

a vallásról, a vallásokról, a mely születés szerint 
tulajdonunk. De mindeoekfölött szükségesnek tartom 
a gyermeket mély vallásosságban nevelni, mert a 
vallásból lesz a jellem. Egész bizonyossággal merem 
Állítani: a karakter csak későn fejlődik, s mig á t
öröklött és velünk született jó vagy rossz tulaj
donaink között ingadozik lelkünk; mig egyik tulaj
donunk erősödik, a másik gyöngül; mig előre hala
dunk vagy visszaesünk: a vallás a támaszunk. 
Egyéniségünk a már kész, kiforrott — egészben 
tökéletes vagy fogyatékos — jellem. Vallásos és 
helyes nevelés mellett legtöbbször: egyenes, erős 
jellem. És ha idáig értünk, kiléphetünk az élet küzd- 
terére, akár le is kophat egy kicsit lelkűnkről a 
vallás gyönyörű mithosza : istenünket megtaláljuk 
mindig, — imádjuk bárha Gondviselés név alatt — 
és szivünk megtelik imával a nehéz időkben, kö
nyörgéssel a szükség napjaiban, hálával a verőfények 
idején. Sohase lehet egészen szerencsétlen az az 
ember, a kinek a lelkében az élet minden körülmé
nyei között meg tud élni egy egy forró ima . . .

A megelégedés . . . milyen kevés kell hozzá, 
Istenem 1 Egy kis önzetlen jóság, öröm a mások 
örömén, belátása annak, hogy — daczára a hajótö
résnek — nekünk annyi minden szép és jó megma
radt 1 Ha mélyen gondolkodunk, kell hogy tudjunk 
örülni mindennek, a mi jót a sors adott. Nagy böl
csesség észrevenni körülöttünk minden adományát a 
gondviselésnek, minden nagy dolgot vagy kicsiséget. 
Az egészséget, ha épek vagyunk; a szerető ápolást 
betegségüukben ; lelkünk szépségét testi nyomorúsá
gunkban. Magányunkban vagy elhagyatottságunkban 
lelkünk világát; a megpróbáltatások között erőnket; 
rágalmak nyilaival szemben szivünk sérthetetlen 
tisztaságát.

Ne nézzük, kinek szebb, gazdagabb az élete, 
de találjuk meg és fedezzük fel saját szivünk gazdag-
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kormány működésére, a legnagyobb rosszakaratot és 
félrevezetést látjuk azok részéről, kik tétlenséggel 
vádolják ezt a kormányt. Mórt bizony-bizony nagy 
alkotások történtek az utóbbi időben. Ott van az 
iparfejlesztésről szóló törvény, a mely világosan ki
mondja, hogy különösen az oly iparvállalatokat, 
melyeknek gyártmányai a magyar korona országai
ban egyáltalán nem, vagy csak oly csekély mérték
ben állíttatnak elő, a mennyi az ország szükségleté
nek nem elegendő, a legmesszebb menő kedvez
ményekbe, állami támogatásokba részesitendök. 
Ezek a kedvezmények pedig mind alkalmasak arra, 
hogy a magyar ipar sikerrel vehesse fel a versenyt 
az osztrákkal ma is, mikor a viszonyok kényszerítő 
hatása alatt még mindég kénytelenek vagyuuk 
Ausztriával a gazdasági közösséget fenntartani.

De ott van a csak most megalkotott munkás- 
biztosítási törvény, mely szocziál-politikai szempont
ból tekintve, föiötto áll az összes európai hasonló 
törvényjavaslatoknak. Most kerül tárgyalás alá az 
erdélyi birtokrendezésről szóló törvényjavaslat, mely
nek az erdélyi vármegyék lakosaira való nagy fon
tossága szintén elvitathatatlan.

Ezeken kívül azonban kétségtelen, hogy bátra 
van még a feladatok nehezebb része. Az Ausztriával 
most folyó gazdasági kiegyezés megkötése, a melytől 
szabadságunk, jövő boldogulásunk s logfóképp gazda
sági önállóságunk függ. Úgyszintén dűlőre keli vinui 
a trónbeszédben jelzett és gróf Andrássy Gyula 
belügyminiszter programmjának sarkalatos tételét 
képező alkotmánybiztositékok ügyét is, a melyek meg
valósulásuk esetén egyszer s mindenkorra lehetetlenné 
tegyék a „király biztosok“ intézményének még egy
szer való feltámadását. Lehetetlenné kell tenni azt, 
hogy a mindenkori osztrák zsoldosok a megyék 
autonómiáját felfüggeszthessék, a hivatását magyar 
emberhez illő becsületességgel teljesítő tisztviselőket 
csendőrszuronyokkal távolithassák el hivatali helyi
ségeikből.

De ott van s szintén megvalósításra vár a 
paktumnak egy sarkalatos tételét képező, óriási 
munkát és körültekintést igénylő pontja: az általá
nos választói jog, a melynek megvalósulása esetén 
az összeülő uj országház végérvényesen döntene a 
közelmúltban lezajlott nemzeti küzdelem alkalmával 
uralkodó és nemzet között függőben maradt, eldön
tetlenül hagyott katonai és felségjogok kérdésében is.

Messze kiható következményeiben kiszámitiiatat-

ságát, életünk szépségeit és köszönjük meg Istennek 
azt, a mit adott. A ki azt keresi, a mije nincs, az 
nagyon sok megkívánni valót ta lá l; mig a ki annak 
örül, a mije van, az megelégedést lel. íme a nagy 
rejtély kulcsa, a mit kezünkbe adtak annyiszor s a 
mivel oly kevesen tudják vagy akarják felnyitni a 
zárt. Mert a boldogság után futnak. Lelki alchimis- 
ták. Keresik a „nagy magiszteriumu-ot — hiába.

De hogy tovább menjünk, hinnüok kell az 
„emberben" és önmagunkban. Csodálatos, hogy az 
emberiség egymásban való hite többnyire csak a két 
véglet között mozog. Vagy naiv bizalom, vagy teljes 
bizalmatlanság. A nagy bizalmatlanságot mindig a 
csalódások okozzák. Gyakran másokban, gyakran 
önmagunkban. Vannak, a kik önmagukat ismerve, 
önmagukban vetik meg az emberiséget, rosszat ke
resve, bűnt sejtve mindenkiben, álarczot vélve min
den arezon. Hagyjuk őket. Önmagukban a büuhadé- 
sük is. De kérdem mégis: miért keresünk tökéletes 
embereket ?

És mégis miért van, hogy a jók azok, a kik 
hisznek, a kik bíznak, a kik szeretnek? Megfelel rá 
Pascal, figyeljük csak:

„Minél magasabb fokán vagyunk az értelmi
ségnek, annál inkább tapasztaljuk, hogy mily sok 
eredetiség, önállóság van az egyes emberekben. A 
közönséges emberek nem találnak külömbséget em
bertársaik közt."

S a ki meglátja másban a jó t: hisz is benne. 
De hogy megláthassa, kell hogy önmagábau is higyjen.

Még egyet. E „boldogságra teremtett, de hajó
törést szenvedett" földön megtalájuk minden terem
tett lényben és dologban a jót és a rosszat; a fényt 
és az árnyat; Isten lelkét és az anyagot. A ki min
dig csak rosszat keres: a jóban is megleli; s a ki 
a jót kutatja: talál abból valamit a rosszban is. 
Mint a hogy vannak emberek, a kik még a szenve
désekből is tudnak kiásni egy kis örömet. Ha pedig 
elégedettek akarunk lenni, fogadjuk embertársainkban 
s mindenben, a mi bennünket környez, együtt a 
kettőt, minthogy magunk is e kettőnek összetétele 
vagyunk. O - n é  Q.

Udvarhelyi Híradó.

lan horderejű kérdések ezek mind, a melyeknek 
megvalósításához egy egész, egészséges parlament 
higgadtsága, tudása, közreműködése szükséges s nem 
vehető kicsinyeskedésnek az, ha azt kérdezzük : képes 
losz-e ezen úgy alant mint fent mintegy gordiusi 
csomót képező kérdések megoldására mai parla
mentünk ?

Az utóbbi időben igaz, hogy politikai életünk
ben igen egészségtelen tüneteket látunk, de azért 
roméljüuk.

A fölvetett kérdések közül az Ausztriával most 
folyó gazdasági kiegyezés az, a melyben leghamarább 
tanúbizonyságot kell tegyen a nemzeti kormánynak, 
hogy meg tudja védelmezni érdekeinket az osztrák 
kapzsisággal, telhetetlenséggol szemben is. A jelek
ből Ítélve ebben a tekintetben igazolni is fogja magát 
minden rágalmakkal szemben kormányunk; ezt bizo
nyítja az is, hegy a legutóbbi bécsi tárgyalások 
után az osztrák sajtó nagy jajgatás és szitkozódás 
közepette bár, de kénytelen volt elismerni, hogy a 
magyar álláspont még a császár előtt is előtérben van.

A magyar kormány pedig, melyet az egész 
magyar nemzet szeme figyelemmel kisér ebben a 
kiizdelmébou, el van tökélve, hogy vagy tisztességes, 
rövid lejáratú kiegyezést köt s biztosítsa az ország
nak 1917-en túl az önálló vámterületet, vagy a 
magyar király elé járul s hivatkozva a magyar nem
zet egyöntetű kívánságára, lerombolja legfelsőbb 
bolyon is azt a hitet, mintha többé már be lehetue 
a magyar uomzetnek adni akármilyen kiegyezést.

S ha a felvilágosító szavak eltévesztenék hatásu
kat s a kormánynak ennek következtében kellene 
buknia, bukása csak növelné a nomzetnek iránta 
való bizalmát, szeretetét, lelkesedését s még jobban, 
szorosabban összehozná, egy táborba sorakoztatná 
e nemzet minden igaz hü fiit. Ha pedig a magyar 
összetart, akkor még az ördög sem győzedelmeskedhe- 
tik felette.

A magyar kormánynak tehát nyert ügye van.
Csak kitartás I 8C.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, márczius 8.

A zzal mindenki i tisztában van, hogy az 
A usztriával való gazdasági kiegyezés kérdését 
végre-valahára dűlőre kell juttatni. Az örökös 
bizonytalanság, a végnélkül való tanácskozások, 
a közvélemény izgalmának folytonos feszültsége, 
i t t  is, o tt is nem tiszta intencziókból eredő 
izgatások, az ország legvitálisabb érdekének az 
ellátásában fáradozó alkotmányos kormány ellen, 
mindez kárára van az országnak, az ország 
gazdasági érdekeinek és mindenki várja, óhajtja 
már ennek a kérdésnek a végleges rendezését. 
Úgy látszik, hogy a magyar kormány érdekelt 
tagiainak, a vám- és gazdasági ügyekben való 
megjelenése a szomszéd állam székvárosában 
kissé lecsillapította, lehütötte a szomszédok fel
csigázott követeléseit s most más haugnemben 
beszélnek A usztria lapjai, politikusai a kérdés
ről, mint csak pár nappal is azelőtt. M ost már 
kegyeskednek konczedálui azt, hogy a szuverén 
magyar államnak is csak van némiuemü bele
szólása abba, hogy miként rendezze b : gazda
sági életét a jövőben s éppen nincsenek kötelezve 
arra, hogy ellentmondás nélkül, hogy egy szó 
nélkül akczeptálja A usztria feltételeit, s hogy 
magát, szabad rendelkezését gazdasági tekin tet
ben beláthatatlan hosszú időre, mondjuk 1917. 
utánra is lekösse.

Ez lekötése volua az ország gazdasági 
erejének, feladása rendelkezési jogának, elteme
tése az önálló vámterület, a  független gazda
sági berendezkedés lehetőségének, egyszóval való
ságos öngyilkosság volna ez a gazdasági lekötött
ség, közösség beláthatlau hosszú időre. M agyar- 
országon sem a kormány, sem az országgyűlés 
ilyen kötést nem akczeptál, már program újánál 
fogva sem, melyben bennefoglaltatik az önálló 
vámterület, az önálló gazdasági állapotba való 
tényleges bevezetése az országnak legkésőbb 
1917. után. Addig pedig nem szövetség, hanem 
a magyar állam szuverenitását kifejező szerződés 
formájában egyezik meg a magyar az osztrákkal 
gazdasági érdekeiket, vám- és kereskedelmi 
ügyeiket illetőleg. Nem kell, nem szabad, nem 
lehet ebben a kérdésben az osztrák pressziónak, 
fenyegetésnek, banda-bandának felülni és engedni.

H a  most összetartunk, mindenféle párttek in te t, 
egyéni vágyakat, rokon- és ellenszenveket, a 
múlt keserűségeit félretesszük s ebben a nem 
politikai, hanem pár excellence gazdasági, anyagi 
pénzkérdésben egy táborba gyűl, tömörül az 
egész ország, akkor nincs az a hatalom, a mi 
jogi érdekeinken csorbát üthetne, a mi a ma
gyarok igazságát ebben a küzdelemben el
temethetné.

*

A  kiegyezés dolgai felrázták a független
ségi párto t téli álmaiból. A  kedd esti értekezle
ten a kiegyezésről heves v ita folyt a pártban, 
a bécsi tárgyalások nagy nyugtalanságot szültek, 
úgy hogy K ossuthnak csak nagy nehezen sike
rü lt a  kedélyeket lecsillapítani.

A  függetlenségi pártban különösen annak 
kire ke lte tt nyugtalanságot, hogy a kormány 
Ausztriával egy 1917-en túl is terjedő kiegye
zést akar kötni. Em e k ir behatása a la tt  180 
függetlenségi képviselő ny ilatkozatot i r t  alá, 
melyben becsületszavukra kötelezik m agukat, 
hogy csak olyan kiegyezést szavaznak meg, 
mely az 1917. utánni időkre az önálló vám
területet biztosítja.

A zt is biresztelik a pártban, hogy ez a 
csoport akkor is megmarad elhatározása mellett, 
ha a dologból feabinetváltság keletkeznék.

Auyi bizonyos, hogy a kiegyezés nagy ka
varodást idézett elő a függetlenségi pártban. A  
párt egyik tekintélyes tagja, a ki a keddi v itá
ban is résztvett, a következőleg nyilatkozik :

—  H a most a kiegyezés dolgában se le
szünk erélyesek, akkor az önálló vám terület ügye 
megint elveszett, a mi az országban pártunk  
teljes bukását vonná maga után. M ert ha katonai 
téren nem tuduuk elérni semmit, akkor ezt lega
lább a gazdasági önállósággal kell pótolni. A z 
önálló vám terület dolgát teh á t m ár a mostani 
szerződésben biztosítani kell.

A  p á rt csakis ilyen értelm ű kiegyezést fog 
megszavazni.

*

A  bécsi tárgyalásokról még olyan h ir is 
érkezett, hogy uj közjogi alap m egállapítása is 
szóba került. A zt mondják, hogy a  kiegyezés 
egész komplexuma kifejezés a la tt, melyet báró 
Beck dobott a vitába, ilyen messzebb menő te r 
vet kell érteni. Mi azonbau azt hisszük, hogy 
a kik igy vélekednek, azok tévednek. A z á tm e
neti idő nem arra  való, hogy uj közjogi a lapo t 
teremtsünk. D e meg a tanácskozások, melyek 
Bécsben folynak, m ár a külső jelekből Ítélve is  
arra vallanak, hogy o tt csak szorosan a k iegye
zés gazdasági kérdéseit tárgyalják . H ogy azután 
e téren a kérdések egész komplexuma tárgyalás 
alá kerül, az szinte a dolog term észetében fek
szik. H a egyszer a Széll-K örber-féle megegyezés 
visszavonatott, akkor már az összes s jobbára  
amúgy is egymásba kapcsolódó kérdéseknek sző
nyegre kellett kerülniük. S ha még Beck köve
telte volna is a bosszú lejáratú  szerződést s 
annak az elvnek elfogadását, hogy okulva a 
múltakon, ne 10  évre kössék a kiegyezést, i l 
letve a vámszerződést, még ezt sem lehetne uj 
közjogi alapnak nevezni.

Hogy azonban az uj közjogi alap u tán  való 
vágy a levegőben van, azt sem lehet csodálni. 
A z általános választói jog behozatalával is nyu
galm at óhajto tt A usztria. Egész term észetes te 
hát, —  lia oda tendálna, hogy a M agyarországgal 
való viszonyában igy olyan, állapot jönne lé tre , 
mely nem okozna annyi és annnyiszor nyug ta- 
lauságot, miut a mostani. Csakhogy ennek az 
ideje még nem jö t t  meg. H ogy azouban el fog 
jönni s hogy az átm eneti idő u tán  valam i reális 
politikának kell következni, azon kételkedni 
nem lehet.

Drága élet.
Székelyudvarhely, márcz. 8.

Komoly és súlyos aggodalom nehezedik a város 
polgárságára. Az amúgy is nehéz életet még súlyo
sabbá tette a piacz megdrágulása. Körülbelül 6 0 —80 
százalékkal lett drágább a piacz, nehezebb a megél
hetés. Már egypár esztendő óta érezzük azoknak az 
ellenséges erőkuek működését, a melyek a polgári 
ház.artás erkölcsi és anyagi rendjére törnek. De még 
egyszer sem éreztük olyan erősen, mint most.



10. szám

A háztartási czikkek rémitő drágulásához a 
cselédbajok aggasztó kiélesedése járul. Már nemcsak 
a gondosabb asszonyokból álló társaságokban van 
folyton szó a drágaságokról és a cselédmizériákról, 
hanem a férfiak is kénytelenek e dolgok iránt ér
deklődői. A kereső családfőnek és a háztartást kor
mányzó háziasszonynak a maihoz hasonló rossz sorsa 
még soha sem volt. A mai nap ügye-baja és a hol
nap emésztő gondja uralkodik az emberek lelkén. 
Ennek az állapotnak zajosabb megnyilvánulását csak 
azért nem láttuk eddig, mert a modern magyar tár
sadalom a most mutatkozó bajokkal jóformán először 
találja magát szemben s nem tudja magát miként 
viselni. Nem tudjuk azonban, meddig tart ez a mos
tani csöndes elvérzésféle folyamat s mikor nyúl a 
gyógyitóeszközökhöz, az enyhítő balzsamokhoz és a 
sebeket kiégető vashoz. Valaminek kell történnie. 
Mert csak nagyon kevés kell hozzá, hogy a mostani 
véletlen bajokat belső és külső ellenségeink mester
ségesen is gyarapítsák és olyan sebeket üssenek a 
müveit társadalmi osztályokon, a melyek erejének 
javarészétől megfosztják.

A drágaságról már évek óta Írunk és beszélünk. 
Nyugodt lelkiismerettel kiírhatjuk azt a súlyos vádat, 
hogy elhárítása érdekében az illetékes tényezőknek 
egyike sem tett egy lépést sem. Sem a fogyasztó 
közönség, sem a közvetítő kereskedelem, sem a ter
melés, sem a város, sem a kormány. A piaczi mizé
riák, mintha csak vérszemet kaptak volna a tapasz
talt tehetetlenség láttára, évről-évre gyarapodtak. A 
drágaság, a rossz mérték, a hamisítás, a fogyasztó 
pumlikum szemérmetlen zsákmányolása a legutóbbi 
két év alatt megkétszereződött. Ezen a télen nyu- 
kunkba szakadt még a tüzelő-anyag szertelen megdrá
gulása is. Mindez azt jelenti, hogy most háromszáz 
korona kell arra, a mit eddig kétszázért vagy száz
ötvenért megkaptunk. És még többet jelent a háztar
tások óriási nagy többségére nézve, a melyek a ré
gibb olcsóbb viszonyok mellett is csak deficzittel 
voltak föntarthatók. A nélkülözést, a sanyaruságot 
vagy a teljes anyagi romlást.

A nemzeti kormány mind e jelenséggel szem
ben nem maradt közömbös. A nemzet belső élete és 
a kormányzás között eddig ismeretlen szorosabb kap
csokat láttunk mutatkozni, mikor ősszel, az alkot
mánypárt költségvetési értekezletén a társadalmat 
fojtogató drágaságot tárgyalták s a miniszterelnök 
kijelentette, hogy a kormány e tekintetben csele
kedni akar. Azt hisszük, itt lenne az ideje, hogy 
cselekedjék.

Hibás dolog lenne azonban a kormánytól egye
bet várni, mint irányítást s azoknak az önvédelmi 
intézkedéseknek támogatását, a melyeket a fogyasztó 
társadalom maga tesz. A rossz kereskedelmi szerve
zetből, az üzérkedő visszaélésekből jövő támadásokat 
magának a fogyasztóközönségnek kell visszaverni. 
Közönségünk azonban olyan öntudatlan és gyámolta
lan ebben a védekezésben, hogy a kormánytól köve
telnünk kell az erélyes irányítást s a meginduló 
védekezés hathatós támogatását.

A termelők még mindig az export után sóvá
rognak. Hosszabb időre és előre lekötik a termésük 
javát a kiviteli czégek ügynökeinek s nem gondolnak 
arra, hogy itt vannak már az orruk előtt a jól fizető 
piaczok is. Azokat a bajokat, a melyek a városi 
piaczok rossz szervezetéről, a fogyasztók gyámolta
lanságából és a termelők rövidlátásából fakadnak, 
nem nehéz orvosolni. Az olyan népeknél, a melyek 
hasonló bajokkal többször küzdöttek, már meg is 
történt volna az orvoslás társadalmi utón. Nálunk 
azonban, a kik az aránylagos háztartási jóllétből 
csak most estünk a nyomorúságba, (a kormány eré
lyes vezetése és útmutatása szükséges ahhoz, hogy 
eredményt érjünk.

Nehezebb kérdés a cseléd-mizéria. Igen nagy 
baj, hogy cselédeink javát odaengedtük az amerikai 
cselédközvetitőknek és itteni czinkostársaiknak, a kik 
olyan ügyesek, hogy még a nemzeti kormány kezét 
is ki tudják kerülni. Ez éven még erősebben megin
dult a cselédkivándorlás. Annyi bizonyosnak látszik, 
hogy a cselédek kivándorlását öntudatos kezek inté
zik. A mint azt is láttuk, hogy a cselédség még a 
szokásos kis tiszteletet sem hajlandó megadni a gaz
dáknak s a legegyszerűbb kifogásolását a munkájá
nak, tudatlanságának vagy lustaságának olyan sére
lemül tekinti, a mely miatt törvényt sértve, azonnal 
ott hagyja a házat. A tavaly szabadjára eresztett és 
miuiszterileg támogatott császári szocziálista izgatás 
a cselédek között is megtermetté a maga gyümölcsét.

A szellem, a mely falusi népünknél lábra ka
pott, erősen át van h^tva Amerikából jött eszmékkel.

Udvarhelyi Híradó.

A cselédi szolgálatot most már általában igen leala- 
csonyitónak tekintik, a melyet csak nagy fizetés mel
lett szabad elviselni. Ma úgy állunk, hogy cselédet 
azok a házak kapnak legkönnyebben, a hol nincs 
ugyan jó bánásmód, de van nagy fizetés és lanyhább 
a házirend. A magyar háziasszonyok leggyakoribb 
típusa azonban, a rend- és tisztaságszerető, a cseléd
jeit anyai módon gondozó asszony rossznak van ki
kiáltva. kivel minduntalan szakit a cseléd.

A magyar társadalmi élet bolső erkölcsi és 
anyagi redje ezt az állapotot soká nem tűrheti. A 
háztartások anyagi és erkölcsi bomlasztó hatása be
láthatatlan. Segíteni kell a cseléd-mizériákon is.

De erre a czélra is társadalmi szervezetek szük
ségesek, jobbak, okosabban működők, mint az egy
két meglévő. A városi hiziasszonycknak nem lenne 
nehéz ilyeDféle nagy egyesületeket alkotni, a melyek 
elhatolnának a falusi szegény családokig, hogy gyer
mekeiket tisztességes és hasznothajtó foglalkozásba 
vonják. Ide s tova a cselédek tanításával és nevelé
sével is foglalkoznunk kell, anynyira lábra kapott 
közöttünk a tudatlanság és dologkerülés.

A háztartásokat fönn kell tartanunk a hanyat
lás utján. Egyes emberek elszigetelt ereje a czél 
megközelítésére nem elegendő. A föonáló társadalmi 
szervezetek foglalkozzanak a fölvetett kérdésekkel s 
igy hamarosan megindulhat az eredményt Ígérő moz
galom. ilip.

H Í R E K .

Székelyudvarhely, márcz. 10.

M árcz iu s  15.
Egy-két nap s itt van márczius 15-ike.
Nem felejti el a magyar nemzet ezt a nagy 

napot. Az ébredés napja volt, a sötét fellegeken át
tört a szabadság varázsos hajnalának kivirradása. 
Megéreztük, hogy szabad polgárok és magyarok 
vagyunk.

A vér, melyet őseink hoztak magukkal Ázsia 
sivatagjairól, a kelet rengetegjeiből, — valami cso
dálatos isteni ihletre megpezsdült bennünk és végig 
lobogott az országon az a háromszinü szent zászló, 
amelyre anyáink hímezték aranyfonállal a szót: 
Szabadság!

És mentek az ifjak, mentek az öregek, hogy 
győzzenek vagy meghaljanak azért a fogalomért, a 
mi ebben a szóban foglaltatik. Hogy miiló jobbágy
nak, eddig szabadságban élő magyar vérünknek ad
ják meg a polgári jogot, hogy letörjék azokat a 
békókat, melyek a gyülekezési és sajtószabagságra 
nehezedtek. És megtörtént mindez egy napon. Vér 
nem, csak a lelkesedés örömkönnyei folytak. Király 
és nemzet a szabadság lehétől, érzetétől áthatva 
nyújtotta egymásnak egy boldogabb jövő megalkotá
sára áldó, szövetséges kezét. Ezer éves életében nem 
volt oly nagy napja a magyarnak, mint 1848. már
czius 15-ike.

őtvenkilencz esztendő pörgött le az idők ho
mokóráján azóta. A szabadságnak vérben kellett 
megfürödnie és hazafiakat vértauuvá avatni a ma
gyar golgothákou, hogy példája legyen a jövő nem
zedéknek arra, mint tudott küzdeni és mint tudott 
meghalni nemzeti szabadságáért a magyar.

*
Székelyudvarhely város hazafias közönsége ez 

évben is méltó módon ünnepli meg a nagy nap 
évfordulóját. A nagy nap délelőttjén az összes inté
zetek hazafias ünnepélyt rendeznek, mig este a Szé
kely Dalegylet, a márcz. 15-íki ünnepély állandó 
rendező-bizottsága tartja meg ünnepélyét, a Budapest- 
szálló nagytermében. Az ünnepélyek sorrendje a kö
vetkező : #

A helybeli Balegylet, mint a márczius 15-iki 
nemzeti ünnepély állandó rendező bizottsága az idén 
az eddigiektől eltérőleg estve tartja emlékünnepélyét 
a Budapest-szálloda szintermében a következő mű
sorral: 1. Szózat, előadja a helybeli zenekar. 2. A 
márcziusi ifjakhoz, Vári Elektől szavalja János 
Márton. 3. Alkalmi beszéd, ta rtja : dr. Pál Árpád.
4. Márczius 15. Erdélyi Zoltántól, szavalja: Bodor 
Margit. 6. őseink emléke, Huber K.-tól, zenekari 
kísérettel előadja az ez alkalomra alakult vegyeskar.
6. Kossuth emléke, dramolette, 3 képben, Pásztor
J.-től. Személyek: Kaltai, örog houvéd Deréki Antal. 
Ilonka unokája Dózsa Sarolta. Sándor jogász Lányi 
Imre. I. kép: „Kossuth emléke.11 II. kép: „Talpra 
magyar.11 III. kép: „A nemzet kegyelete.11 A képle-
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tekben a dalogylet egész női és férfi énekkara is 
részt vesz. 7. Himous, előadja a zenekar. Kezdete 
este fél 8 órakori Helyárak: Páholy 4 kor., oldal
szék és 3 elsősor 80 üli., a többi ülőhelyek 50 fül., 
állóhely 30 fül., diákjegy 20 fül. Karzati ülőhely 
40 fül., karzati állóhely 10 fül. Jegyek előre vált
hatók Székely Dénes könyvkereskedésében. A jöve
delem felerészben az Agyagfalvi Székely emlékoszlop 
javára fordittatik. Ünnepély után társas vacsora. Egy 
teríték ára 1 IC. 50 fül. Előjegyezni lehet ifj. Sze- 
rnerjay Károly egyl. titkárnál. A város hazafias kö
zönségét a rendezőség oz utón is felhívja az ünne
pélyen való tömeges részvételre.

*
A rom. kath. főgimnázium márczius 15-iki ün

nepélyét délelőtt 10 órakor tartja az intézet nagy
termében. Műsora kővetkező: 1. „Himnus11 Erkeltől. 
Énekli az ifj. vegyeskar. 2. Alkalmi költeményt sza
val Ráduly István VII. o. t. 3. „Vándordal11 Weisz 
Juliántól op. 55. Vonósnégyesre átírta Németh Gyula. 
Előadja az ifj. zenekar négy tagja. 4. Beszédet mond 
Bardocz József önk. elnök Vili. o. t. 5. „Talpra 
magyar 1“ Szavalja Tolvaly Tibor VIII. o. t. 6. „Ku- 
ruczdalok." Énekli az ifj. vegyeskar. 7. A „József 
Főherczeg Szanatórium11 pályázatán dijat nyert mun
kájából felolvas Csergő Tamás VIII. o. t. 8. „Rákó
czi lobogója" Melodráma. Szavalja Orbán Domokos 
VIII. o. t. Zongorán kiséri Gonda Tibor VII. o. t. 
9. „Népdalegyveleg11 Előadja ifj. zenekar. — Az ün
nepélyt a József Főherczeg szauatorim javára rende
zik és éppen ezért a belépti dij 1 korona.

* *
A kollégium ifjúsági „Petőfi Önképzőköre“ 

márczius hó 15-ikén délelőtt S/411 órakor az 
intézet tornacsarnokában hazafias emlékünnepélyt 
rendez, melyre a nagyérdemű közönséget meghívja 
az önképzőkör elnöksége. Az ünnepély műsora a kö
vetkező: 1. Hymnus, Köleseitől és Erkeltől; énekli 
a közönség. 2. Nemzeti dal, Petőfitől; szavalja Nemes 
Imre VII. o. tanuló. 3. Ünnepi beszéd, irta és előadja: 
Hegyi András VIII. o. t., önk. titkár. 4. Losoncz 
végromlása, előadja az ifjúsági zenekar. 5. Márczius 
15. Drámai költemény, Földes Imrétől, előadják: 
Benedek Aladár VII. o. t. (magyar ifjú), Kereslély 
János VIII. o. t. (elégedetlen), Stanilla Viktor VIU. 
o. t. (idegen ifjú). 6. Kossuth-hymnus, dr. Papp Zol
tántól ; előadja az ifjúsági férfikar. 7. A vén czigány, 
melodráma ; szövegét irta Farkas Imre, zenéjét Farkas 
Lajos; előadja Gönczi Lajos VIII. o. t., zongorán 
kiséri Boros György VII. o. t. 8. Fel barátaim lel
kesedve, szövegét irta: Szabó András, zenéjét Mo- 
rascher Hugó ; előadja az ifjúsági énekkar. 9. Zárszót 
mond, s a „Gidófalvya-féle ösztöndíjat kiosztja Gönczi 
Lajos igazgató tanár. 10. Rákóczi induló; előadja az 
ifj. zenekar. — Az Önképzőköri pályaművek jutal
mazására létesített alap gyarapítására, önkéntes ado
mányokat köszönettel fogadnak.

*

Az állami főreáliskola 15-ikén délelőtt fél 10 
órakor tartja ünnepélyét a tornacsarnokban, melyre 
a közönséget szívesen látja.

*
A kereskedők és kereskedő ifjak Otthona már

czius 15-iki ünnepélyét saját kebelébe tartja a kö
vetkező műsorral: 1 . Himnus, Köcseitől. Játsza az 
első zenekar. 2. Nemzeti dal. Petőfi Sándortól, sza
valja Vajda Dezső. 3. Énekel, Manchen Margit. 4. 
Felolvas Márlinovits Szilárd. 5. ICurucz nóták. (Tá
rogató szóló.) 6. Márczius 15. Farkas Sándortól, 
szavalja Lázár Gabi. 7. Szózat, Vörösmarthitól, já t
sza az első zenekar. Kezdete este fél 9 órakor.

S zem ély i h ir . Ugrón Ákos, Udvarhelymegye 
főispánja két heti távoliét után f. hó 4-ikén hazaér
kezett s nyomban megkezdette hivatalos ügyeinek 
elintézését.

A  v á la s z tó k  n év jeg y z ék e . Andrássy Gyula 
gróf belügyminiszter körrendeletét intézettt a köz
ponti választmányokhoz a képviselőválasztók névjegy
zékének az idén való kiigazítása tárgyában. A kör
rendelet az e tárgyban óvröl-évre megszokott rendel
kezéseket tartalmazza. Ebből kifolyólag Udvarhely
megye központi választmánya f. hó 18-ikán délelőtt 
10 órakor ülést tart.

O ltá re g y le ti  e s té ly . A székelyudvarhelyi 
r. kath. hitközség f. hó 16-áu, szombaton, a Buda
pest-szálloda nagytermében, az oltár-egylet pénztára 
javára estélyt rendez, a következő műsorral: 1 . „Ta
vas# ébredése", élőkép. 2. A  miniszterelnök bálja.
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Vígjáték 1 felvonásban. Irta Almási Tihamér. Sze
mélyek : Kovács, városi tanácsnok Szemlér Fereucz, 
Lotti, neje Schiller Irma, Eliz, leányuk Nősz Ilonka, 
Tollagi, hírlapíró Burger Arthur, házmester Major 
Lajos, 1-8Ő, 2 ik hordár * * *. 3. Seellemdus hölgy. 
Vígjáték 1 felvonásban. Irta Bérezik Árpád. Sze
mélyek: Jooő Pálffy Aladár, Bella Szobotka Kata, 
Szellőssy Ilma Molnár Margit. 4. „<4 kereset apotheo- 
eisau, élőkép. Az élőképekben szerepelnek: Dr. Vass 
Lajosné, Pálffy Aladárné, Kovácsy Jenőné, Szobotka 
Kata, Voith Mariska, Demény Mariska és Irén, Fe- 
renczy Margit, Bartos Teréz, Szabó Boriska és Erzsi, 
Gotthárd Juliska, Daróczy Ninuska, Fülöp Erzsi, 
Dohai Etelka, Ferenczi Margitka. A színdarabokat 
Rósz Gusztáv, az élőképeket Petrányi Miklós 
rendezi. Kezdete pont '1,8 órakor. Helyárak: 
oldalszék és 2 elsősor 3 korona, 3—6-ik sor 2 kor., 
többi ülőhelyek 1.60 kor., Páholy 8 kor., állóhely 1 
kor., diák-jegy 40 fill., karzati ülőhely 1 kor., kar
zati állóhely 40 fill. Felülfizetéseket köszönettel fogad 
és nyilvánosan nyugtáz a rendezőség. Jegyek előre 
válthatók Székely Dénes könyvkereskedésében.

V árosi k özgyű lés. Székelyud varhely város 
képviselőtestülete 5-ikén délelőtt Gotthárd Jáuos 
polgármester elnöklésével rövid negyed órás rend
kívüli közgyűlést tartott, melyen Nagy János imént 
megválasztott városi állatorvos letette hivatalos 
esküjét.

K inevezés. A m. kir. pénzügyminisztérium 
vezetésével megbízott miniszterelnök a székelyudvar
helyi pénzügyigazgatósághoz dr. Szabó Gyula lőcsei 
pénzügyi fogalmazót pénzügyi segédtitkárrá; Kis 
Hermann segesvári pénzügyi irodatisztet pénzügyi 
irodavezetővé nevezte ki.

A  sorozás. Vármegyénkben az idei fősorozás 
folyó hó 1-éu vette kezdetét. Legelőször az udvar
helyi szolgabirói járás legénysége állott elé. A so- 
rozö-bizottság következőleg alakult meg: polgári el
nök: dr. Damokos Andor alispán, helyettese Ádám 
Albert főjegyző; polgári orvos dr. Lengyel József 
vármegyei főorvos; a járás részéről dr. Demeter Lő- 
rincz főszolgabíró és Szabó Nándor szolgabiró; a 
közös hadsereg részéről Freyberger Miksa őrnagy, dr. 
Anlca Aurél ezredorvos, Schott Nándor főhadnagy; 
a honvédség részéről: lovag Pittoni Lajos őrnagy, 
dr. Lukács Gyula ezredorvos és Szabó Gyula had
nagy. Az udvarhelyi járásból előállott 732 állitás- 
köteles, ebből besoroztatott a hadsereg és honvédség 
ujonczjutalékába 254, a póttartalékba 28 egyén, a 
mi elég kedvező eredmény. A járási sorozás befeje
zése után, 7-ikén Seékelyudvarhely városnál tartatott 
meg a sorozás, amidőn a város részéről Gálffy 
Endre főjegyző volt jelen. Itt felhiva volt 126 egyén, 
előállott 71, ebből besoroztatott 30 egyén. A keresz
túri járásban tegnap, szombaton kezdődött meg a 
sorozás és tart egész héten.

M eghalt eg y  jó fiú. Szép márczius reggel 
erőt ébreszt, reményt k e lt ; a halál sötét angyalai, 
hogy nem tudnak ilyenkor pihenni. Ha hervadt fale
velek hullanak a fáról, szállingóznak a légben, talán 
lelkünk is jobban megbékül az elmúlás gondo
latával. De mikor a tavasz kezdetén vagyunk, a 
mikor egy tehetséges, élete tavaszán levő fiatal 
életről van szó, -  ilyenkor az élet és halál kapui 
között óriási nagy kellene, hogy legyen a távolság . . . 
Dr. Solymossy Lajos áll. főreáliskolai igazgatót folyó 
hó 6-án a lehető legnagyobb sorscsapás sújtotta;
3 heti súlyos betegség után Lulu; kiváló tehetségű s 
a legszebb reményekre jogosító Vili. osztályos fia. 
elhunyt. A gyász érte egyúttal az egész intéze
tet és ennek ifjúságát is, a melynek ő dísze, büsz
kesége, szemefénye volt. Valóban megrendítő az 
életnek ily tragikuma. Egy életpálya, mely előtt a 
legszebb jövőnek perspectivája nyílott meg, váratlanul 
és hirtelenül ketté törik. Egy 18 éves ifjú, a ki a 
leglelkesebb ambiczióval tör czélja felé, kidől a neme
sen törekvők sorából, még mielőtt az élet küzdő 
porondjára kilépett volna. Egy csapásra vége a jövő
ről szőtt ábrándjainak, vége a szülői részéről oly 
jogosan táplált reményeknek. Az elhunyt ritka tehet
séggel volt m°gáldva s korát meghaladó tudással 
birt. Mig mások ily fiatal korban még az élet nyúj
totta köznapi kedvtelésekben és szórakozásokban lelik 
örömüket, addig Lulu elméje már az emberiség leg
magasabb problémáin töprenkedett; mig mások ily 
korban csak az iskolai feldatok elvégzésében merítik 
ki tudásvágyukat, addig őt ambicziója a filozófia mély
ségei és nemzeti géniuszunk legmagasztossbb alko
tásai (elé vonzották ösztönszerüleg. Az ő költői te
hetsége is már-már bontogatni kezdé szárnyait. Mig

másoknak lelki vonásai ily korban még csak körvo
nalaikban mutatkoznak, addig ő nála már egységes 
jellemképpé alakultak ki. Mindennek vége; minden, 
do minden megsemmisült. Egy, még csak teljes virág
jában levő élet a nirvánába pülyedt, mielőtt gyü
mölcsösé érlelődött volna gazdag tartalma. Szegény 
Lulu I szegény szülők. Téged siratunk; veletek gyá- 
szoluak. Fájlaljuk korai kimúlását; osztozunk mély 
fájdalmaitokban . . .  A temetés folyó hó 7-én délután 
3 órakor ment végbe a vá-os közönségének óriási 
részvéte mellett. Az igazgatói irodában felállított 
ravatal mellett Bíró Sándor vallástanár mondott 
megható imát. A simái Vajda Ferencz ev. ref. lel
kész szép beszéde után Radó Simon tanár, mint 
osztályfőnök búcsúztatta az elhunytat az intézet, a 
tanárkar nevében ; Nőse Gusztáv tanár méltatta az 
Eötvös József Önképzőkörben kifejtett munkásságát, 
az volt tehetsége, tudása, termékeny fantáziája, me
legen érző szive, erős agya megnyilatkozásainak leg
szebb te re ; végül Ir ity  László VIII. oszt. tanuló 
a szorosan vett tanulótársai nevében mondott búcsút 
a körükből távozott felejthetetlen jó barátnak. Minden 
beszéden végig rezdült a meghatottság meleg hangja. 
Befejezésül a főreáliskola énekkara megható gyász
dalt énekelt Dobó Zojtán tanár vezetése mellet. . .  Sir- 
hantja felett ott lobog az övéinek soha meg nem 
szűnő szeretetének lángja, ott virul az emlékezet, a 
kegyelet soha el nem hervadó virágai A közszere
tetben álló ifjú ravatalára a következő koszorúkat 
helyezték e l: 1. Kedves Lulunak szeretettel a reál 
tanárnők. 2. Lulunak Boldi. 3. Főreáliskola ifjúsága 
hü társának. 4. Szeretett elnökének az önképzőkör.
5. Kedves barátunknak a V iliik  osztály. 6. Feled
hetetlen barátunknak az ev. ref. kollégium ifjúsága.
7. Kedves Lulunak nagytata. 8. A szerető unoka- 
testvérnek Urbányiné. 9. Lulunak Szabó András és 
Irénke. 10. Szeretettel őrzi emlékedet Irma. 1 1 . Az 
éu jó kereszt fiamnak Lajos. 12. Drága unokámnak 
kolozsvári nagymamája. 13. Kedves Lulunak Józsi 
bácsi. 14. A főreáliskola tanárkara az intézet büsz
keségének. 15. Kedves Lulunak Ilka néni és Dénos- 
bácsi. 16. Nagymama és Róza néni kedves Lulujoknak.
17. Erzsi néni és Feri bácsi Lulunak. 18. Feledhetet
len szeretett öcsénknek Liua néni és Boldizsár. 19.
A szerető és szeretett Lulunak a Tompa család. 20. 
Mami, Api és testvéreid Lulunak. 21. Solymossy 
család Lajosnak. (N .)

P rotestán s esté ly . A helybeli ev. ref. egy
házközség ma, márcz. 10-én, d. u. 5 órakor, az ev. 
ref. kollégium torna-csarnokában tartja ezen szezon
ban utolsó egyházi estélyét, melyre a rendezők a 
következő érdekes programot állították össze: 1. A 
gyülekezet éneke: Te benned bíztunk XC. zsolt. 2. 
Szaval Ferenczy Margit. 3. Felolvas Nősz Gusztáv, 
áll. főreál. isk. tanár. 4. Énekel Bartos Teréz, 
bármoniumon kiséri Padi Sándor. 5. Szaval Nagy 
Elek. 6. Hegedű-quartette, előadják Varga Ferencz, 
Schundt Károly, Kovács Jenő, Keresztes Károly. 7. 
Zárszó. 8. Ének: Áld meg Ur Isten . . .  Az estélyre 
a belépés ingyenes, kegyes adományok a leány
iskolái szegény gyermekek felsegélésére szívesen 
fogadtatnak. Rendezők : Bartha Iluska, Szobotka Kata.

A  F erenczrendi a ty á k  esté ly e . A hús
véti ünnepek alkalmával a ferenezrendiek temploma 
uj orgonája költségeinek fedezésére Dr. Válentsik 
Ferencz fővédnöksége alatt egy nagyszabású, gazdag 
és változatos műsorral s élőképekkel illusztrált es
télyt fognak rendezni az atyák. A rendezőség, hogy 
az estély sikere és fénye a régi jó hírnévnek meg
felelő legyen s amellett élvezetet is nyújtson, min
dent meg fog tenni. (Mint értesülünk több idegen
városi vendégszereplők előadásaiban is gyönyörköd
hetünk s köztük egy előkellő és közismert Írói 
ember fog felolvasást tartani. A programot közelebb
ről közölui fogjuk.

A  H éjjasfa lv i vásár, mely folyó hó 30-ik- 
ára van kitűzve, miniszteri rendelettel márczius 27- 
és 28-ikán tartatik meg.

A  ta v a sz i vásár, a múlt vasárnap állott be 
és pedig kedvező kilátások mellett. Sajoos e kilátá
sok — részben a kedvezőtlen időjárás, részben a 
rendetlen vasúti összeköttetésért, minek következté
ben a reggeli vonatról számos marhakereskedö ma
radt Héjjasfalván, s ideje kilővén mérve, másnapra 
már nem jöhettek fel — alaposan befagytak. Felhaj 
tás elég nagy volt, s rég nem lehetett annyi hízott 
ökröt látni mint e vásáron, s az átírások száma mé 
gis alig 150 et teszen ki. A’kirakó vásár, mely 6-ikán, 
szerdán volt, óriási közönséget gyűjtött össze a városba, 
minek folytán a kereslet úgy a kereskedésekben, 
mint a sátrokban jó volt.

polgári önképzőkör ez idényben utolsó 
fi 11 érestélyet holnap, e hó U-én az egylet nagyter
mében rendezi, következő műsorral: 1. Szavalnak- 
Horváth József és Hermann Endre 2. Énekel • Md- 
jer Margit. 3. Monologot ad elö; Látdr Gabj 4 
Melodráma, előadja: Flórián Margit. 5. Zárbeszéd 
az egylet elnöke által. A fillérestély rendezői; Tamás 
Ilonka, Tamás Veronka, Kosztandi Béni Gábor 
Gyula.

A S zabad  L yceu m  legközelebbi e lő a d j  a
m. kir. állami főreáliskola természettudományi el6_ 
adó teremben f. hó 21-én tarta tik  meg. Ez alkálóm
má! Amberboy József p. ü. számvizsgáló „FinánciáUt
viszonyainkról“ tart előadást.

H alálozás. Idős Sándor Pálné szül. Demeter 
Juliánná életének 57-ik, házasságának 28-ik évében 
elhunyt. Temetése ma délután 4 órakor lesz a Br. 
Orbán Balázs-utczai lakásáról. Leikéért az engesztelő 
szeot mise holnap, f. hó 11 -én d. e. 8 órakor ta r ta 
tik meg a szombatfalvi róm. kath. templomban. Az 
elhunytat férje Sándor Pál és nagy kiterjedésű 
rokonság gyászolja.

Tűz. Ismét tűzvész volt a Bethlen-utczában s 
azon baljóslatunk, amit múlt számunk első czikké- 
beu kifejezésre juttattunk, hogy t. i. tűzbiztonságunk 
teljesen el van hanyagolva, szomorú beigazolást nyert 
s hogy a tűz nem vált végzetessé, azt a jó istene- 
kívül senki másnak, mint egy-két derék polgártár
sunknak, kik a vész pillanatában erőmegfeszitéssel 
a szomszédos zsindelyes házat megtudtak a láng
nyelvek és a hőség ellen oltalmazni, nem köszön
hetjük. Tehát újra nem az utczai kutak és nem a 
tűzoltóság volt az, mely kellő erővel, kellő időben 
megjelent a vész helyén. A tűz péntekre virradólag 
mindjárt éjfél után ütött ki a Bethlen-utczai özv. 
Szakáts Imréné udvarán levő csűrön és istállón, mely 
a Bethlen- és Vár-utcza sarkán levő Farczády-féle 
emeletes kőház mellett két utcza frontját foglalja el. 
A hatalmas faalkotmány pár perczczel a tűz keletke
zése után teljes egészeben tűzben állott s így a 
szomszédok csak az udvaron levő lakóház megmen
tésére gondoltak, valamint a Farczády-ház tűzfalán 
levő nyílásokat védték. Teljes szélcsend volt, s igy. 
fáradságukat siker koronázta. A tűzoltóság a tűz 
kitörése után úgy jó ötnegyed órára jelent meg 
egyik fecskendőjével a helyszínén, s azt fel is sze
relte a Jézus kutjához. A felszerelésével mikor ké
szen volt csakhamar konstatálták, hogy a szivattyú 
nem jó, nem működik, mikor ezzel egy félóra alatt 
tisztába jöttek és segítettek rajta, akkor meg azt 
kellett konstatálni, hogy a kutban nincsen elég viz, 

igy a szivattyú újra nem működhetik. Ekkor le
szerelték az egészet, s mentek vizet keresni, mit 
Keszler polgártársunk udvarán meg is találtak. így 
aztán a tűz keletkezése után másfél órával viz is 
volt, a fecskendő is működött, de lángoló geren 
dáknál és már lokalizált tűzön kivüi nem volt 
mit oltani. Szóval a tűzoltó-egylet, a vezetőség min
den jóakaratu igyekezete daczára is, csődött moudott. 
A kár egy pár ezer korona, mi biztosítva volt.

Az ipari m unkások szabad  lyceu m a.
E cziklusban az utolsó előadást múlt vasárnap d. u.
220 hallgató lelenlétében „Régi rómaiak politikai 
életeu czimmel Major Lajos róm. kath. fögimuáziumi 
tanár tartotta. A uagy figyelemmel hallgatott, érde
kes előadást a dalárda fűszerezte két kuruez dallal 
és Fogarasy Árpád szép szavalatával, ki Bállá Mik
lósnak „KossuthJ ez. hatásos költeményét adta elő. 
Végül pedig Solymossy Eudre biz. elnök mondott 
köszönetét az előadónak és fejezte ki elismerését 
szavaiénak. Befejezésül vázolta azon teendőket és 
irányzatot, melyet városunk iparospolgársága a saját 
érdekébe kell kövessen az önképzését illetőleg s i s 
mertette a lyceumi előadások várható szép eredményét. 
Buzdító beszéde végén bezárta a hatodik cziklus 
előadásainak sorozatát.

Közbirtokosság-i k ö zg y ű lés . Székelyudvar
hely város közbirtokos-stga, mint jeleztük, rendes 
közgyűlését f. hó 10-ikéu délután 2 órakor LLlatky 
Miklós elnöklete mellett tartja meg.

C zéllövés a k özép isk o lák b an . Az erdélyi 
róm. kath. status tanárainak Csiksomlyón megtartott 
kongresszusán dr. Balló István főgimnáziumi tanár 
felolvasást tartott a czéllövés szükségéről. A kong
resszus a felolvasott javaslatokat elfogadta s ennek 
alapján az igazgató-tanács felkérte a honvédelmi 
minisztert, hogy a czéllövés megkezdését a puskák 
és a szükséges kellékek ajándékozásával tegye lehe
tővé. A honvédelmi miniszter az erdélyi róm. kath. 
státus 7 főgimnáziumának (brassói, csikaomlyoói,



10. szám Udvarhelyi Híradó. (5) 1907. márczius 10

székelyudvarhelyi, kézdivásárhelyi, kolozsvári, maros
vásárhelyi és gyulafehérvári) a lövéshöz való külön
böző szereket, czéltáblákat adományozott. Továbbá 
2900 gyutacsot és golyót, 100 dtb fadugós töltényt, 
iránygépet és a szükséges utasításokat. A miniszter 
leiratában fenntartja a jogot, hogy a puskákat időu- 
kint megvizsgáltassa s az oktatást figyelemmel kisér
tesse. A czéllövés helyének kiválasztásánál és beren
dezésénél az illető állomásparauesnokság a szükséges 
u tasítást megadja. Megengedi a miniszter, ihogy a 
tanulók időukint éles tölténynyel is lőhessenek ; ki 
vánatosnak tartja továbbá, hogy a tanítók az elért 
ügyességet egy záró vizsgáu imutassák be, melyre a 
honvéd (katonai) állomásparancsnokságot és a tisz
tikart meg kell hívni. A czéllövést a csiksomlyói r. 
kath. főgimnáziumban még az ősszel megkezdették 
s a fennebbi leirat alapján a többi intézetekben is 
megkezdik. Kívánatos lenne, hogy a többi középis
kolák is bevezessék.

A  k o lo zsv á r i m. kir. g a z d a sá g i ak ad é
m iá n á l erdélyi születésű, legalább jó átlagú végbi
zonyítvánnyal biró volt hallgatók részére két ösztön
díjas hely van üresedésben, mely helyek betöltésére 
pályázat nyittatik. Az ösztöndíjasok feladata az aka
démiai konviktusokban való felügyelet és egyes tan
szakoknál való segédkezés az igazgató utasítása szerint. 
Javadalmazások: évi 800 korona ösztöndíj lakás 
(fűtéssel világítással) és élelmezés a konviktusban. 
Az ösztöndíj egyelőre 1907. évi szeptember végéig 
adatik. Az 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodások 
a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez czimezve, szü
letési bizonyítvánnyal és végbizonyítvánnyal felsze
relve a kolozsvári m. kir. gazdasági akadémia igaz
gatóságához küldendők 1907. évi márczius hó 2öig.

M ű k edvelő i e lőadás. A parajdi székely 
zenekar tegnap este a birtokosság nagytermében 
saját pénztára gyarapítására műkedvelői előadást 
rendezett, mely alkalommal „A falu rossza“ került 
bemutatásra. Előadás előtt és után a Székely zene 
kar mulattatta a közönséget jól összetanult játékával.

x A  leg n a g y o b b  tak arm án yrép a  term é
sek . Elmúltak azoa az idők, amikor a gazda mar 
azzal is meg volt elégedve, ha csak nagy mennyi
ségben termett takarmanyrépája. Ma már a legkisebb 
gazda is tudjr, hogy nem auban áll a répa értéke, 
ha telerakja a jószágnak a beleit, hanem arra kell 
a fősulyt helyezni, hogy mekkora tápérteke van a 
répának. Hogy nagy tápértékkel biro répát nyer
hessünk, szükséges, hogy a mag uera dugványokról, 
hanem legalább 4-8 kiló súlyú anyarépaarol termelt 
legyen, ezek pedig tápértékükre uezve a leggondo
sabb módou egyinként vegyileg megvizsgálva legye
nek. Jelenleg nem létezik más czég a budapesti 
Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkereskedesén 
kívül, mely ily nagy gonddal termesztett répamagot 
hozna forgalomba. Ezen repamag e mellett még 
impregnálva is van, miáltal sokkal gyorsabban kel 
ki és a rovaroknak is ellentáll. Ajánlatos tehát, hogy 
csak Mauthner-féle impregnált csillag-jegyű répa
magot vessünk, a csekély árkülönbözet százszorosán 
megtérül a biztos és nagy termés révén.

U j idők . Herczeg Ferencz hetilapja, az Uj 
Idők, ez a legelőkelőbb szépirodalmi, művészeti és 
társadalmi lap, ma szorosabb viszonyt tart a magyar 
olvasópublikummal, mint valaha. Mindenütt talál
kozni vele az úri famíliák szalonjában. Programmja 
ma is ugyanaz, ami eddig volt, csak bővebb, színe
sebb ; az aparatus, a melylyel dolgozik, nagyobb kész
ségű. Egytelol tiszteli mindazt, a mi hagyomány, a 
nélkül, hogy maradi volna, másfelől tükre a modern 
élet szellemi nyilvánulásainak. Dj törekvés, uj hang, 
uj érték helyet kap hasábjain, ha őket a természetes 
fejlődés hozza létre. A szerkesztő Herczeg Ferenczen 
kívül, a magyar széppróza legjelesebb képviselőit 
szólaltatja meg frissen irt munkáikkal. Illusztráczió- 
anyaga roppant változatos, eredeti felvételei pedig 
beszámolnak minden hét közérdekű aktualitásairól. 
Az uj évfolyam Herczeg Ferencz, a kiváló író uj 
regényét közli. Negyedévenként az Uj Idők előfizetési 
ára 4 korona. Előfizetési pénzek legczélszerübben 
postautalványon küldendők az Uj Idők kiadóhivata
lának Budapest VI , Andrássy-ut 10. sz. alá.

K iv o n a t a  m e g y e i h iv. lapból. Veszettség 
föllépett az ebek között járványosán Olasztelek köz
ségben. — Elveszett cselédkönyvek. Máthé Julis 
székelymuzsnai lakos Segesvárról hazajövet elveszí
tette cselédkönyvét. Sándor Rebeka almási lakos 
1901. évben 284. sz. alatt kiállított cselédkönyvét,

Brassótól Homoródalmásig útközben elveszítette. — 
Elveszett kopó. Ilomoródujfalvi Krepsi Károlynak f. 
hó 27-én reggel hozulról egy drb egy éves, minden 
jegy nélküli fekete szőrű kopója nyomtalanul eltűnt.

x A  h elyb eli fo g y a sz tá s i szövetk ezet  
keres egy jó Írással biró pénztárosnőt. Az alkalma
zás feltételei lllatky Miklós elnöknél tudhatok meg, 
ugyanoda nyújtandók be 8 nap alatt a sajátkezüleg 
irt folyamodások is.

KÖZGAZDASÁG.
A  lóp atk o lási tan fo lyam  a kellő számú és 

előképzettséggel nem biró kovács-segédék hiánya, 
illetve a mutatkozott részvétlenség miatt, a föld
mivelésügyi miniszter rendelete alapján nem lesz 
megtartva.

Üdth 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 sítu n k :

Törlesztéses kölcsönöket hazakra 10—75 éves
törlesztésre 3“/o, 3 '/2°/o, 4°/„, 4 '/j“/u-os kamatra készpénzben.

Jelzálog kölcsönöket táblázásra 5—15 évre
5°/0-al, esetleg ö’/i’Vo-al-

Személy és tárcza váltókitelt JfESÍ
kedők részére, valamint minden hitelképes egyénnek 21/2—10 
évi időtartamra.

Tisztviselői kölcsönöket 8ági, községi 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-ájg kölcsönt nyujtuuk a Magyar Osztrák Bank 
kamatlába mellett.
T f n m r p v t á l n - n l r  bármely belföldi pénzintézet által 
- t k U i l  V C l  Uwl»I U l i ü .  nyújtott jelzálogos, törlesztéses, sze
mély és váltóköic8önt. Mindennemű bel- é3 külföldi érték
papírt napi árfolyamon veszünk és eladunk. Megbízásokat a 
budapesti és öazszes külföldi tőzsdéken lelkiismeretesen és 
pontosan teljesítünk!

szakba vágó minden reális ügyletet gjobb
pénzcsoporloknal levő összeköttetéseinkuél togva legelőnyöseb
ben bouyolitjuk le.
D íj ta la n u l  n y ú j t u n k  bárkinek szakszerű fe lv ilá g o s í tá s t.  
-------------  (Valaszbélyeg mindenkor melléklendő) -------------

I r o < lu l i e ly ig £ g c iu k  U u d á p e s l e u  :
Ó-utcza 15. sz. és Lazar-utcza lü. ez. alatt vaunak.

TÁVIRATOK.
l iu d a p e M íf  márczius 9.

(Érk. d. u. 5 ó.)

Országgyűlés.

Képviselőházban J  u s t  h elnökölt. Bizott
sági jeleutések után napirend előtt M a u i u 
Gyula hivatkozva a házszabályokra, kifogásolja, 
hogy a miniszterek nem válaszolnak záros határ
időn belül az interpellácziókra.

W e k e r l e  miniszterelnök válaszolva, ki
jelenti, hogy több interpelláczióra még nem 
válaszoltak, annak oka az, hogy egyes vádra 
vonatkozó adatok beszerzése időbe kerül.

V l á d  Aurél közbekiált i^Az eltusolás tart 
soká! (Zaj.)

W e k e r l e  miniszterelnök tiltakozik az 
ilyen éretlen közbeszóllás ellen, ő — úgymond 
—  soha el nem tussolt semmit, de nem enged
heti meg, hogy becsületes emberek tisztességét 
a harmincznapos válaszadáshoz kössék. (Zajos 
helyeslés, taps.)

V l á d  személyes kérdésben felszólal, ki
jelenti, nem úgy értette, hogy Wekerle tussol, 
hanem hogy a tisztviselők.

E l n ö k  nem engedte tovább beszélni, reudre- 
utasitotta vádaskodásaiért.

Következett a tanítók fizetés-rendezése.
Be d ő l i á z y  János előadó ismerteti a 

javaslatot. (Éljen Apponyi, kiáltások.)
M i h á l y i  Tivadar indítványt nynjt be, 

hogy az állami tanítók fizetés-rendezéséről szóló 
törvényjavaslatot vegyék le napirendről. Kor
mány terjesszen be uj javaslatot, melyben ingye
nes népoktatást létesítsen.

K o v á k  Aurél nemzetiségi helytelennek 
tartja a javaslatot, meg nem szavazza.
Szám 595—1907. tkvi.

Árverési hirfletményi kivonat.
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kandó Anna 
végrehajtatónak kisk. Kandó Albert st. végrehajtást 
szenvedő elleni 147 kor. 53 fill tőke követelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a székelyudvarhelyi 
kir. törvényszék, kir. járásbíróság területén levő és 
a Kandó Anna társtulajdonos s továbbá kiskorú 
Kandó Emma végreh. szenvedő közös és egyenlő 
arányban tulajdonát képező, s a székelyudvarhelyi 
285. sz. tjkvben A f  1. rsz. a. felvett 573. hrsz. 
belsőségre 2291 korona ezennel megálapitott kikiál
tási árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1907. évi márczius hó 27-ik 
napján d. e. 9 órakor a kir. törvényszék tlkkvi 
hatóságánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított 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.
Székelyudvarhely, 1907. jan. 18-án.

G r a i U i n s ,  kir. törvszéki é^yea bíró.

1077/1907. vh. sz.

Á rverési hirdetmény és fe ltéte le i kivonata.
Az okláudi kir. jarasbirosag mint tlkvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Dr. Htuléder Ernő ügyvéd ál
tal képviselt Beucze Ferencz közép hágyi lakos vég
rehajtatnak iij. Orbán Jozsel bagyi lakos végrehajtást 
szenvedő elleni végrehajtási ügyében a kérelem követ
keztében a vegrehajtasos árveres 350 k. töke, ennek 
18 k. 00 f. per és végrenajtási mar megállapított, 
valamint a jelenlegi 23 k. és meg a felmerülendő 
költségeknek behajtása végett az 1881 évi EX. t.-cz, 
144 §, lápján es a 148 (j. erteimeben a szekelyudvarhelyi 
kir. lOtvszek, az oaiaudi kir. jarásbirosag területen 
ieavo a bagyi 2 sz. tjkveueu a  f  937 nrsz. szántóra 
38 k., a bagyi 13 sz. tjkvben A t  31 hrsz. kertre 
es o2 hisz. üaz es udvarra egeszen 380 K., 112 hrsz. 
kertre egészen 35 K., Duó hisz. szántóra egeszen 
89 K., 723 tiraz. retre egeszeu loö k., s7ö nrsz. 
rétre egeszen 52 k., 1232 nrsz. szántóra egészen 
33 k., 1233 hrsz. szántóra egeszen 18 k., a bagyi 
440 sz. tjavbeu A 1. 1— 14 tenUszamool ríj. Orbán 
József jutalékára 48 koronában ezennel megállapított 
kikiáltást álban elrendeltetik.

1. Az árverés megtartására határnapul 1907 évi 
április hó 29-ea d. e 9 oraja nagyközség házához 
tűzetik ki.

2. Ezen árveréseu a fenn körülírt ingatlanok 
a kikiáltási áron alól is el fognak adatni.

3. Árverezni szándékozok tartoznak az ingat
lan becsarauak 10 u/o‘át készpénzben vagy az lö81 
évi EX. t.-cz. 42. §-uan jelzett aifolyammal számí
tott es az 1881 évi november 1-en 3333 I. M. sz. 
a. kelt rendelet 8 ij-ban jelölt ovadékkepes értékpa
pírban a kiküldött kezeüez letenni, vagy a 173 §. 
ertelméoeu a bánatpénznek a bíróságnál eloleges 
eineiyezeserűl kiállított es szabályszerű eüsmervéuyt 
átszoigaltutm.

Kir. jbiróaág mint tlkvi hatóságtól.
Oklándon, 1907 évi február 19-én.

J l& th é  kir. albiró.

•-V- C- !•».«
í nélkül ̂ .ne^egyiink levest.

X e lu ín y  c s e p p  e l e g e n d ő !

flJ

S irolin
Emil! az étvagyai éa a (estsúlyt, mcgazlln- 
tttl a köhOgíst. véladékot, éjjeli Izzadíat.

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

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„BoM e" e r e d e t i  e n o m a g o lá tt .

F. H offm ann-L *  R oche A  Co. B «ael (S*ijé)
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Kék mezőben két kulcs. m

legmegbízhatóbb gyártmány!A

SCHLOSSER-GERMAIN&Ci
C O G N A C

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

Kizárólagos (lárusitás Márt; TesWírcKnőI
Kívánatra próba mintaüveg.

f c j : J
Saját ttrtnlsü
Kitűnő minőségben KaphatóKKiz* 
ling, jViuskat ottonel, JanVigtiott 
blanc és Oporló fajokban, mér
sékelt árakon 100 litertől fölfelé

Caspari Frigyesnél
Medgyes, jfagyKüKüllőmegye.

1
Árlejtési hirdetmény.

Bögöz község egy újonnan építendő 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 napon d. e. 9 óráig 5°/0 bánatpénzzel 
ellátva, esetleg elfogadható óvadék képes pap- 
pirral felszerelve alolirt elöljáróság, vagy a kör
jegyzőhöz aunyival 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.

A m. Kit. szölStelepelfes termelt
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tanfolyam 
által kezelt a a m. kir. fóldmivelésiigyi miuisz- 
ter támogatásával létesített 'b o r é r t é l i e s i -  

t é s i  o s z t á l y á b ó l  a

magyar p zd á k  vásárcsarnok ellátó szövette-
(Kossuth Lajos-utcza 27. szám alatt) 

úgy palaczk, mint hordó

legolcM Ó bban k a p h a tó k .
Megrendelésre bármily faj palack borok kozathaték. — 
Vételnél hordóért literenkint 13 fillér letét adandó. Hor
dók 3 hónapon belül sértetlen, tiszta állapotban, a szé- 
kelyudvarbelyi pinczóbezi szállítást levonva, a felszámí

tott áron visszavételiek.

K Ü H N E E. mezőgazdasági gépgyár bizományi 
------------ - rak tá ra .--------------■

É pület-ü vegezés ! -3W Í

Kérem
o l t e a

e l !
Van szeroucsém a nagyérdemű közönség figyelmét 

felhívni a mai kor igényeinek megfelelőiem berende
zett kereskedőim-e, hol

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

jelentéktelen olrsd árak mellett lesznek kiszol
gálva Füszerosztályómban — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely ti ztaság es rend tekintetében is minden ver
senyt kizár. — minden füfzer-czikkben nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok.

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

S zentpétery  G erge ly ,
Székelyudvarhelyl.

■----------------------------- — ------------------------ ■
Utazó koffersk ! Szalon petróleum !

i  Bari;-, DomőKh Xászonl-tflz raktár.

Budapesten
az egyetlen

független
ellenzői

I
nagy napilap

, A Z  Ú J S Á G
ElőfizeUsi árak:

Egész évre . 
Fél évre . . 
Negyedévre . 
Egy hónapra.

28 kror.
14 „
7 „
2 40 fill.

Megrendelni czim: AZ ÚJSÁG Kiadóhivatala 
Budapest, Vll„ itfKóczi-ut 5b.
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1  A Korpátok gyöngye! [ T
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Természetes ásvány
i m  gyógy bor viz! z=z

Főraktár Szókelyudvarhelyt:

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.

, ,  A Kárpitot; gyöngye!
Szerves’ anyagok tói mentes !
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Haszonbéri hirdetmény,
Udvarhelymegyében Homoródszentpálon, a 

brassói útvonalban, vasúti állomástól ötnegyed óra 
távolságban fekvő tagositott birtok, mely az ahoz 
tartozó erdőrésszel együtt ÍOOO 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 h y  Ferencznél 
Székely udvarhely tt, avagy D r. G y a r m a t h y  
Dezsőnél Homoródszentpálon.

% )H L E  VILMOS
cs. és kir. udvari szállító

T J E  M E S V Á R
M ag-, N övény-, R ózsa- és 
F a - N a g y t e n y é s z e t e k .= :

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

~ jV  I L Á G K I V I T E L !  —

---------------------------------------------------------------------------------------------------- N S > k

A legjobb magvak ke7* és m0zei
________  * ________________ ~ ________  vetemenyezesre

(Múhle magvai jóságban elérhetők, de ebben fe lü lm ú lh ata tlan o k .)

-A. legnemesebb gyümölcs-, tliszés sorfáit
(Mülile fái tóbbezör a tű lte t- t te k , jó l iskolázottak, m indenütt jó l és b iz tosan  gyarapodnak)

A  leg szeb b  fen y ő fé lék , d ísz c se r jé k , r ó z s á k  síb.
(Múhlo tűlevelűi mind télállóak, d isz -é s  kúszócserjéi, v a la a in t  rózsái a  legszebb virágnak.)
Postacsomagok magvakkal 5 k. felüli értékben b irhova bérmeutve Küldetnek.
Mühle kertészeti kézikönyvei dilettánsok számára a legjobbak, megren

delésekhez ingyen csatoltatnak.

Dusán illusztrált föárjegyzék kV .£ ug* , " . . * ' Ur ' É

H o l  v á s á ro l ju n k

megbízhatóbb m agvakat?

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

A hírneves E rfurti

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 
szegfüfa jókat. — Minden 
fajta gazdasági magva
kat a legjutányosbb napi 
árak mellett számítunk. 
Árjegyzékek e hó folya

mán szélküldetnek.

Márk Testvérek
Székelyudvarhelyen,


