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Katonai ezredparancsnokságot 
Székelyudvarhelynek.

Székelyudvarhely, márcz. 14.

Eltekintve a természeti kincsekben igen 
gazdag és a közlekedés fő, természetes és mes
terséges irányvonalába eső, tehát önmaguktól is 
fejlődésképes városoktól, melyeknek száma ha
zánkban eléggé korlátolt, városaink jórészt mes
terséges fejlemények. Növekedésük, ipari és 
kereskedelmi lendületük, kulturális fejlődésük 
alapfeltétele az a kisebb-nagyobb arányú támoga
tás, melyben az állam részéről közintézmények 
létesítése, forgalmat biztositó vállalatok életre- 
hivása, a fogyasztást nagy arányban növelő, 
következésképen a termelést fokozó kormányzati 
intézkedések által részesülnek.

Az erdélyrészi városok az egy Brassót ki 
véve, mely évszázadok óta igen fontos ipari és 
forgalmi pontja egy nyugatot kelettel összekötő 
országútnak, csaknem kivétel nélkül ilyen mes
terséges támogatásnak köszönik fellendülésüket. 
E részek fővárosa, Erdély szemefénye, kincses 
Kolozsvár sem képez kivételt. Nagyarányú 
állami támogatás nélkül talán egy század múltán 
sem érte votaa el mai arányait.

H a a szerencsésebb helyzetű s gazdagabb 
vidékek központjait képező városok sem voltak 
képesek fellendülni állami segítés nélkül, hogyan 
lenne képes egy olyan kis város, a minő Szé
kelyudvarhely, mely minden természeti kincsben 
szűkölködő vidéknek központja, a kultúra fokusai- 
tól szerfelett távol esik, azokkal csak egy zsák- 
utczát képező, hiányos járatú szerény viczinális- 
sal függ össze. Pedig ennek a városnak fel
lendülése, ipari, kereskedelmi forgalmának meg
növekedése, kulturális erejének kifejtése fontos 
nemzeti érdek. A  székelység központi városa, a 
legmagyarabb erdélyi vármegye székhelye csak a 
magyarság kárával maradhat továbbra is mostani 
életfelenségében, jelentéktelenségében.

Sajnos, mindez ideig alig van valami ered
ménye a város fellendítése érdekében nagyobb 
arányú állami támogatást kérő törekvéseknek, 
a mi annak a jele, hogy az irányadó körök 
nem méltányolják eléggé e város nemzeti jelentő
ségét s nem tulajdonítanak elég fontosságot annak 
a kívánságnak, hogy a Székely nemzet központi 
községéből egész környezetére nagy vonzó-erőt 
gyakorló, életteljes, igazi város képződjék.

Ez az oka a mostoha bánásmódnak, mely
ben városunk a városfejlődést előmozdító állami 
támogatás tekintetében részesül. A város jövő
jé t szivünkön viselő férfiakat nem kedvetleniti 
el a sok sikertelen kopogtatás. Egyre fokozodó 
energiával sürgetik az állami támogatást. E 
sürgetések közé tartozik az a nagy jelentőségű 
indítvány is, melyet polgármesterünk a város 
képviselőtestületének folyó hó 11-iki gyűlése elé 
terjesztett.

Az indítvány azt czélozza, hogy a közös 
hadseregnék i t t  állomásozó egy zászlóalja a S2-ik 
gyalogezred 2 zászlóaljával kiegészíttessék s a 
bárom zászlóalj egy első osztályú laktanyában

nyerjen elhelyezést. A laktanyával természetesen 
a katonai kórház is kiépíttetnék.

Az indítványt a képviselő-testület elfogadta 
s az ügyben a honvédelmi miniszterhez felter
jesztendő emlékiratban fejti ki azokat az okokat, 
a melyek a képviselőtestületet az indítvány el
fogadására bírták.

Mi lesz az emlékirat sorsa, azt előre nem 
tudhatjuk; de hogy sikere legyen, az elsőrangú 
érdeke a városnak.

Az egész 82-ik ezred megtelő elhelyezése 
átmenetileg az építkezések folytán élénk forgal
mat eredményez, az elhelyezés biztosítása után 
nagyban megnöveli a fogyasztó közönséget. Na
gyobb fogyasztás fokozottabb termelést eredmé
nyez. Az ezred idehelyezése ipari és kereske
delmi fellendülésre vezet.

Különösen fontos szempont nálunk a helyi 
fogyasztás növelése, mert mint a forgalom or
szágújától félreesők, kivitelre alig termelhetünk. 
Nálunk legalább egyelőre a fejlődés alapfeltétele 
a helyi fogyasztás nagyobb arányú növelése.

Az ezred idetelepítésével járó nagyobb be
fektetésektől nem kell félni, mert a befektetések 
erre a czélra a telkek megszerzésével részben 
már megtörténtek és ra'után a váróé vállát 
nyomó nagyobb terhek a közeljövőben (1909-ben) 
elenyésznek, a még szükséges befektetések elő
teremtése nem okoz nehézséget. De még ha 
nehézséggel járna, akkor is érdemes volna a 
nehézségek legyőzésére minden lehetőt megtenni; 
mert ebben az esetben dús jövedelmet hozó be
fektetésről vau szó.

Az ügy sikeréhez a város fellendülésének 
nagy érdekei fűződnek. Biztosra vesszük ennél
fogva, hogy minden meg fog történni a siker 
érdekében, a minek meg kell történni.

A vármegyei számvevőségek és 
pénztárak visszaállítása.

Irta: N é m e t h  A lb e r t  pll. s. titkár.
Székolyudrarhely, márcz. 15.

A vármegyei számvevőségek és pénztárak visz- 
szaállitásának kérdése a koaliczió kormányra jutása 
után nyomban előtérbe tolult. Ezen kérdés az ön- 
kormányzatra Dézve sokkal fontosabb, mint azt né
melyek, — kik a vármegyei számvevőségi szakszol
gálatot nem ismerik, igy az ügyet felületesen Ítélik 
meg,.— hiszik, valják és hirdetik. Éppen ezért czé- 
lunk minden irányban megvilágítani, hogy ezen intéz
ménynek visszaállítása nemcsak elsőrendű magyar- 
nemzeti érdek, hanem jogtörténeti, alkotmányjogi és 
szakszolgálati szempontból egyenesen parancsoló 
szükség.

Általánosan ismert jogtörtéueti tény, hogy a 
törvényhatósági intézmény eredete visszanyulik az 
államalapítás idejére. Ott találjuk csiráját első-szent 
királyunk által behozott közszervezetben, várkerüle
tekben, melyből a XlII-ik században kibontakozott 
a maga telyességében a vármegyei intézmény. A 
törvényhatóságok belső és külső szervezete, jogállása, 
intézménye az államélet történeti alakulásával együtt 
fejlődött, nőtt, izmosodott és erősödött.

A vármegyék kezdetben csak honvédelmi és 
igazságszolgáltatási rendeltetéssel bírtak, és közigaz
gatási hatóságokká csak később váltak; de akkor 
hatáskörük mind három hatalmi ágra teljes raérték-
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50 fillér. Megjelen hetenként egyszer, 6—8 oldalon vasárnap 

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

ben kiterjedt. így kétségtelen, hogy a közigazgatási 
hatósági jogkör magában foglalta a pénzkezelést és 
elszámolást is. A vármegyei intézménynek legfőbb elő
nye, hogy az állam életével szorosan összeforrt. Átment 
a nép érzületébe, szokásaiba, erkölcseibe, gondolkozá
sába s mindez fenállását sokkal jobban biztosítja, mint 
bármiféle törvénybe iktatott alkotmányos garantia, me
lyet, ha a szükség úgy kívánja s érdekeink azt pa
rancsolják, azonnal kirúgunk lábuDk alól.

A vármegyéknek, mint nemesi közületeknek, 
a politikai életre volt a legnagyobb befolyása, e 
mellett azonban a vármegyei költségvetést, valamint 
a háziadót megállapította, kivetette, behajtotta, és 
mindezen jogait részint közgyűlésen, részint saját 
tisztviselői által gyakorolta. Ez volt a szó legneme
sebb értelmében az igazi önkormányzat.

Jóllehet a törvényhatóságok szervezését, jog
állását és hatáskörét 1848. után számos törvény, 
legutoljára pedig az 1868. évi XXI. t.-cz. lényege
sen szabályozta, nemcsak, de itt-ott megnyirbálta; 
ezek között azonban egysem volt olyan, mely a vár
megyei önkormányzati közigazgatási jogkörrel évszá
zadokon át összeforrt pénzkezelést attól elválasztotta 
volna. Azt hittük, kik a vármegyei intézmény köze
lebbi szemlélői vagyunk, hogy alkotmányunknak 
ezen ősi intézménye szikla szilárdan fenn fog állani 
az idők végtelenségéig. Azonban csalódtunk, mert a 
törvényhozás megalkotta az 1902 évi III. t.-czikket, 
mely megfosztotta a vármegyéket a számvevőségek
től és pénztáraktól s ezeknek teendőit állami köze- 
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oly rés üttetett az önkormányzat szilárd falain, me
lyen keresztül megnyílt az ut idegeneknek azon be
hatolni, és az önkormányzati tevékenység szükebb 
körre való szorításával, a vármegyék vagyonjogi 
kérdései felett az ellenőrzést gyakorolni. Nem volna 
szükséges bővebben foglalkozni, hogy mennyire káros 
volt ezen a vármegyei intézménnyel együtt fejlődött, 
és az önkormányzatnak elengedhetetlen feltételét 
képező pénzkezelést a vármegyék kezéből kivenni; 
mégis, ha azzal bővebben foglalkozunk, nem zárkóz
hatunk el azon kiemelkedő kérdések tárgyalása elől, 
melyek a számvevőségek és pénztárak visszaállítását,
— éppen a vármegyék jogtörténeti fejlődése, politi
kai állása és saját vagyonuk feletti rendelkezési joga 
alapján, — indokolttá teszik.

Azt mondja az 1886 évi XXI. t.-cz., hogy „a 
vármegyék jövőre is gyakorolják az önkormányzatot." 
Minő önkormányzat az, hol a teendők túlnyomó ré
szét állami közegek látják el? Kimerné tagadni, 
hogy a vármegyékben az állategészségi, a közlekedési, 
az erdőkezelési, és most már a számviteli ügyet is 
nem állami közegek látják el? Mindezek oly jelen
ségek, melyek az önkormányzati jogkört lényegesen 
kissebbitik, és alkalmasok arra, hogy az állam az ö 
mindenható befolyását, — ha kell, — még ott is 
érvényre juttassa, hol külömben az intézkedési jog 
az önkormányzati testeket illeti meg.

A vármegyei számvevőségi és pénztári teendők
nek állami kezelésbe történt vétele a legnagyobb 
érvágás volt az önkormányzati testeken, melyet va
laha a törvényhozás azokon ejtett, mert attól fosz
totta meg őket a mi nélkül sem egyesek, sem tes
tületek, sem egyházak, sem az állam nem élhetnek 
meg, — a pénztől.

Igaz, hogy a vármegyei törvényhatóságok jog
körét, — a vármegyei költségvetések, zárszámadások, 
valamint a felügyeletekre bízott alapok tekintetében,
— az J902 évi III. t.-cz. nem érinti és a vármegyék 
alispánjának az egyes alapokra, az árvaszéknek pe
dig a gyámpénztárra vonatkozólag az utalványozási 
jog meg van adva. Ámde ezen jog, miként a legkö
zelebbi múltban láttuk, csak írott és holt betű ak
kor, ha a kormány a renitenakedő vármegyéket
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meg akarja rendszabályozni. Ez esetben oknélkül 
utulványoz az alispán, mert a számvevőséget az utal
vány ellenjegyzésétől, a in. kir. adóhivatalt a pénz- 
kifizetésétől a pénzügyminiszter eltiltja. Az illető 
állami közegek nem az alispán, hanem a miniszter 
rendeletét fogják végrehajtani, mert fölöttük fegyel- 
mileg is a pénzügyminiszter rendelkezik. És mit 
tesz ezen helyzetben a vármegye alkotmányunknak haj
dan. ezen erős vára ? Szégyenkezvo félre áll és hallgat!

De maradjunk a politikai élet normális meze
jén, és lássuk minő a jogállásuk s milyenek a jogai 
és kötelezettségei a vármegyéknek saját vagyonuk 
és milyenek a rendelkezési jogai s melyek a meg
torló eszközei a vármegyei vagyont kezelő és ellen
őrző állami közegek felott.

Az alispán kiadja a vagyonkezelést illető rendel
kezéseit. És tegyük fel, hogy a már említett állami 
közegek vagy épen nem, vagy csak hiányosan telye- 
sitik azt. Akkor következik a megtorlási processus. 
Az alispán tudomására hozza az esetet a számvevő
ség felettes hatóságának s annak fegyelmi választ
mánya, a hibás fél felett, kimondja a verdictet, a 
vármegye meghallgatása nélkül, úgy a miként legjobb 
belátása szerint jónak látja. A varmegye mindezeket 
csak távolból szemléli és ismét hallgat. Igen, mert 
a számvevőség az előzetes és utólagos számviteli 
ellenőrzés tekintetében a törvényhatósággal szemben 
önállósítva van, és ezen működéséért egyedül a 
pénzügyminiszternek tartozik felelősséggel. Személyes 
ügyekben pedig a varmegyei törvényhatóságtól szin
tén független. így a vármegyéknek vau is számve
vőségek, meg nincs is. Van, mert a számvevőségi 
teendőket végzi az állami számvevőség és a pénzt 
őrzi a m kir. adóhivatal, de a törvényhatósági bizott
ság tagjai beavatkozásának és ellenőrzésének teljes ki
zárásával. Nincs, mert az állam ezen functiónárius- 
saival nem a vármegye, hanem az állam rendelkezik.

Bármely testület csak akkor lehet életképes és 
erős, ha tevékenységi körébe utalt ügyek és azokat 
elintéző egyének felett, — minden idegen elem be
avatkozásának kizárásával, — feltétlenül ő maga 
rendelkezik és a megtorló intézkedésekhez szükséges 
tételes jogszabályok nem hiányoznak kezéből. Meny
nyivel inkább szükséges tehát, hogy a vármegyék, 
mint az alkotmány védőbástyái, ezen kellékekkel 
feltétlenül rendelkezzenek.

A mi a törvényhatósági bizottságoknak a szá
madások és alapok feletti rendelkezési és felügyeleti 
jogkörét illeti, erre nézve ismét ki kell jelentenünk, 
hogy eme jogkör, úgy a miként azt az 1902 évi 
IIÍ. t.-cz. statuálta, nemcsak korlátolt, de az 1886 
évi XXI. t.-cz. rendelkezéseihez képest megszorítást 
is tartalmaz. Mert kizárja a törvényhatósági bizott
ságokat abból, hogy a számad sok alapját képező 
vagyonkezelés belső ügyvitelét, akár a számvevősé
geknél, akár a m. kir. adóhivataloknál megvizsgál
hassák.

Ez pedig lényeges és elengedhetetlen kellék 
ahoz, hogy a számadá ok a törvényhatósági bizott
ságok által, alaposan elbírálhatók legyenek. Tudnia 
kell annak a törvényhatóságnak, hogy melyek azok 
a számviteli tételek és mdyenek azok a számviteli 
tények, melyekből sommásan készített számadások 
főösszegei kialakulnak. Eme jogkört soha sem pótolja 
a törvénynek amaz intézkedése, mely az alispán és 
árvaszéki elnöknek megadja azon jogot, hogy a m. 
kir. pénzügyigazgatóságok által elrendelt adóhivatali 
pénztárvizsgálatoknál jelen lehessen, vagy a szám
vevőségi helységben megjelenve az egyes alapokra 
s azok mikénti állására vonatkozólag felvilágos'tást 
kérhessen.

A törvényhatósági bizottság a tárgyalásra elő
készített és megállapításra előterjesztett számadások 
és költségvetési előirányzatok tárgyalásánál furcsa 
helyzetben van. A számadások és költségvetési elő
irányzatok felülvizsgálatát az állami számvevőség 
végzi. Meghozza arra vonatkozó határozati javaslatát 
s azt a számadásokkal együtt a vármegye alispán
jához felterjeszti. Az alispán a közgyűlésben, illetve 
állandó választmányban leendő előadás végett ki
osztja azokat egyik aljegyzőnek, a ki előadja az 
ügyet úgy, miként a számvevőség határozati javas
latában összefoglalva van. Ha akad törvényhatósági 
bizottsági tag, a ki az előterjesztett számadások és 
költségvetések csak egy részét is átnézi s azokra és 
azokból folyólag, akár szakszempontból, akár más, a 
számadás egyes tételeivel kapcsolatos közérdekű 
ügyben felvilágosítást kér, váljon ki fogja azt meg
adni ? Azt sem az alispántól, sem az ügyet előadó 
aljegyzőtől senki nem követelheti meg, hogy a szá
madásokban és költségvetési előirányzatokban fog

lat egyes számviteli tényeket, preliminátiokat ismerje. 
Mert oly nagy anyagnak áttanulmányozására fizikai 
idővol egyik íem rendelkezik; másrészt és legfőkép, 
mert szakkérdésről lévén szó, egyiknek sem lesz mód
jában az ügy érdemére nézve nyilatkozni. De nem 
is nyilatkozhatik akkor, mid in a számadások körül 
felmerülhető észrevételek perrendszerü tisztázása a 
vármegyei számadások tekintetébon is a m. kir. 
pénzügyigazgatóságok, illetve a pénzügyminiszter 
hatáskörébe vannak utalva. A számadásokat felül
vizsgáló állami közeget pedig a törvényhatósági köz
gyűlésbe felvilágosilás adás végett behívni nem le
het. Ennélfogva megtörténhetik, hogy hogy nemcsak 
a közügy, hanem a magánérdek is hátrányt szenved. 
Igazán mesébe illő közigazgatási állapot ez 1 A vár
megyéket tehát, mint önkormányzati testeket, nem
csak különleges jogál’ásuk, hanem spját vagyoni ér
dekük szempontjából is el kell látni számvevőségi 
közegekkel és pénztárral.

A modern közigazgatás kellékei: a gyorsaság, 
szóbeliség, közvetlenség, megbízhatóság és rövid
ség. Igen sok esetben nincs írott jogszabály, vala
mely jogcselekmény megítélésére, mégis cselekedni 
kell, és pedig gyorsan, azonnal, mert az állampol
gárok érdeke ezt megköveteli. Ha ebből a szempont
ból vizsgá'juk a vármegyei számvevőségek és pénz
tárak teendőinek állami kezelésbe történt vétele 
után jelentkező hatást, bizony sajnosán látjuk, hogy 
ezen irányban nem előre haladás, hanem nagymérvű 
visszaesés van. Visszaesés an nemcsak a számvevő
ségi szakszolgálat gyors ellátása körül, hanem az 
ezzel kapcsolatos administrátió terén is. Sőt némely 
dolgokat illetőleg, kihat a szorosau vett pénzügyi 
közigazgatási admioistrátinra is. Mert a különböző 
hatóságoknál fenálló külómbféle hivatalos kezelési 
mód, az ügyiratoknak ide oda való küldözése és 
némely kérdésnek a vezérlő hatóságok eldöntése 
alá való bocsátása, minden iráuyban bénitólag hat.

A mi a jogkereső közönségnek a vármegyével 
szemben fenálló követelése kiegyenlítését illeti, en- 
uél a fél valóságos bucsujárást végez. Alispántól a 
számvevőséghez, a tu. kir. adóhivatalhoz, a pénzügy- 
igazgatósághoz, az árvaszékhoz és vissza.

Ha a vármegye alispánjának valamely vizsgá
latnál számvevőségi szakközegre vau szüksége, erre 
irányuló akaratát kifejezve, megkeresi a m. kir. 
pénzügyigazgatóságot, hogy küldjöu ki egy számve
vőségi közeget. A pénzügyigazgatóság felhívja a 
számvevőség főnökét egy számvevőségi közeg kijelö
lésére. Ez megtörténvén, erről az alispán értesittetik. 
Tehát végre az alispán hozzá jut egy szakközeghez, 
a milyent neki rendelkezésére bocsátanak.

Mit szóljunk azon dolgokról, melyeknél a szo- 
rossan vett közigazgatás, a pénzügyi közigazgatással 
ellentétes nézetet vall? Ezen kérdések tisztázása és 
eldöntése ad dolgot a központi vezérlő hatóságoknak, 
melyek különben, — a mindent összpontosító törek
vésekkel, — már-már apró-cseprő ügyekben intéz
kedő hatóságokká sülyednek le. Mit szóljunk ezen 
teendők ellátásából folyó személyes súrlódásokról? 
Hiszen azok oly számosak és annyira napirenden 
vannak, hogy azt számontartani képtelenség. És 
váljon ezen örökös személyes súrlódás a közszolgá
latra elönyös-e? Vissza kell tehát állítani a várme
gyei számvevőségeket és pénztárakat, hogy a vár
megyék visszanyerjék ama bizalmat, mely őket a 
pénzkezelés körül évszázadokon át övezte. De a me
lyet becsülettel és tisztességgel megtartani soha nem 
szűntek meg, és a melytől őket a törvényhozás, 
— talán politikai okokból, talán az eljárás egy
szerűbbé tétele czéljából, vagy talán irántok táplált 
bizalmatlanság szülte okokból, — megfosztotta.

A számvevőségi szakszolgálat és az administ
rátió körül felmerülő eme visszásságokon kívül, két 
igen fontos ok szól a mellett, hogy a vármegyei 
számvevőségek és pénztárak visszaállittasanak. Ezek 
az okok : alkotmányjogiak és szakszolgálatiak. Ezen 
okokat részletesen a jövő számbau fogjuk lárgyalni.

Politikai jegyzetek.
Ssókelyudvarholy, márczius 15.

Egy hijján hatvan esztendeje, hogy a lel
kes pesti ifjúság ezrei, élükön a nagyar poézis 
örök dicsőségével, Petőfi Sándorral, széttördelték 
a sajtó békéit, és imádságos ajakkal köszöntöt
ték a gondolatszabadság glóriás tiiudérasszonyát, 
a ki, a nehéz varázslat nyűgétől megváltva, 
vakító fényőzönbeu kelt ki börtönéből és a lel

kes tömeg örömrivalgása közepette suhant vé»i" 
az utczákon, a tereken, a mezőkön, az egész
országon.

Kevesen vannak már, a kik ezt a tünemé
nyes jelenséget láttak Nap-nap után térnek 
apáikhoz e históriai napnak szemtanúi; de a 
diadalmas órák drága zsákmányát reánk ’hagy- 
ták örökségül.

Az a kérdés már most, megbecsüljük-e ezt 
az örökséget ? Azzal a szent fogadalommal vesz- 
szük-e magunkhoz, hogy megőrizzük a maga 
szeplőtlen ragyogásában, a vagy tékozló fiu 
módjára könnyelműen elharácsoljuk ezt a kincset.

Gyöngéd meghatottsággal, de egyúttal büszke 
öntudattal, végtelen szeretettel, de egyúttal lán
goló lelkesedéssé1 emlékezünk meg azokról, a kik 
felpattantották a zárt az addig börtönben síny
lődő goudolatszabadság előtt s a dicső te tt év
fordulóján boruljunk le márvány kövére annak 
a fenséges templomnak, a melyet reánk hagytak, 
s a melyből zengzetesen búg szét a gondolat
szabadság iiübájos orgona szava. Hallgassunk 
áhítattal, ujitsuk meg szivünkben a fogadalmat, 
hogy a szabadságot megvédjük mindhalálig.

*
A  mátészalkai választópolgárok nagy kül

döttsége kereste fel a függ tlenségi párt vezé
rét, Kossuth Fereuczet, hogy őt a kerület bi
zalmáról és ragaszkodásáról biztosítsa. Rendes 
körülmények között az ilyen küldöttségjárás, 
kölcsönös bizalmi nyilatkozatok, banketteken el
hangzó dikeziók fölött egyszerűen napirendre 
tér az ember, de a mátészalkai magyarok tisz
telgését közérdekűvé teszi Kossuthnak a hozzá 
intézett üdvözlésekre adott felelete. Igaza volt 
Kossuthnak, hogy odaát Ausztriában egységes 
közvélemény támogatja a kormányt ellenünk való 
harczában, —  az osztrák nemzetiségek, melyek 
egymást egy kanál vizben megfojtanák, egymás 
keblére borulva, az összetartás imponáló ereiével 
és példájával adnak erőt A usztria kormányának 
a gazdasági kiegyezés keserves küzdelméhez, —  
„nálunk azonban ha nem is rosszakaratból, de 
bizonyos szempontból széthúzás tapasztalható 
akkor, mikor a legvitálisabb kérdésekről van szó. *

Szomorú igazság ez. Már előre hirdetik 
amgyar újságok, igy meg amúgy fogja elárulni 
ez a kormány az ország érdekeit, hogy az önálló 
vámterület megvalósítása messzébb álló most, 
mint valaha a lehetőségtől. Kossuth Perencz 
bejelenti, hogy vagy diadallal tér vissza e küz
delemből társaival együtt, minden vonalon, ér
vényre juttatván az ország gazdasági érdekeit, 
tehát a kormány és koaliczió programmját, vagy 
pedig inkább otthagyja a hatalmát, a mit nem 
keresett, mintsem hogy elveit és az ország érde
keit föladná.

Legyünk igazságosak és valljuk be őszintén, 
hogy hatvanhét óta egyetlenegy kormányunknak 
sem volt oly nehéz és súlyos a helyzete, mint 
épp a jelenleginek. Az eddigieknek csupán gazda
sági érdekeink megóvását kellett szem előtt 
tartaniok. A jelenlegi kormánynak a gazdasági 
érdekek megóvása mellett, féltő aggodalommal 
arra is kell tekintenie, ne hogy a kiegyezési 
válságba kerülve, alkotmáuyválságot is vonjon 
maga után.

A Wekerle-kormánynak mindkét kezében 
kardot kell tartania a kiegyezés érdekében foly
tatott harczábau. Az egyik karddal az osztrákok 
kapzsi követeléseit kell hogy visszaverje; a má
sikkal pedig szét kell ütnie azok között, a kik 
ismét éhesek a magyar alkotmányra.

Erősen hisszük, hogy mindkét karddal 
szerencsével, sikerrel fog küzdeni. Bízunk a kor
mány erejében, hogy az általa kivívott kiegye
zés nem fog csalódást hozni az országra.

*
A feminizmus napról-napra terjed. Hiába 

küzdenek ellene egyetemi tanárok, hirlapirók : a 
nő mindinkább meghódítja önállóságát.

Azok, a kik komolyan veszik a kérdést és 
pszichológiai, meg pedagógiai szempontból vizs
gálják a kérdés mögött rejlő nagy problémát, 
mindnyájan megegyeznek abban, hogy a jövő 
asszonyának jelleme és értéke a jelen leányának 
nevelésétől függ legelsősorban.

A magyar asszonyok hálával tartoznak
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azoknak, kik megnyitották előttük az utat, 
melyen a műveltség e fokát elérhetik. Leány
gimnáziumaink, felsőbb leáuyiutézeteink eddig 
nem sejtett mérvbeu szaporodnak és ölömmel 
értesülünk arról, hogy Apponyi kultuszminiszter 
újabban Aradon nyit a felsőbb leánynevelésnek 
hajlékot. Még néhány év ilyen vezetés mellett 
és a nagy mü be lesz tetőzve; leányaink jövője 
biztosítva és a jövendő magyar asszony olyan, a 
milyennek legszebb államinkban álmodtuk. Sohse 
féljünk attól, hogy a tudomány a uőket 
szörnyetegekké fogja lealacsouyitaui.

A  mai leányokból lesz a jövendő asszony 
és a jövő asszonya neveli a hazának a késői 
magyar nemzedéket. És bár a jelenkor áldásos 
intézményeinek gyümölcsét leginkább a késő utó
kor szedi, mi magunk is hálásau hajtjuk meg 
lobogónkat az úttörők előtt.

A székely kirendeltség.
Székelyudvarhely, márcz. 15.

A közigazgatási bizottság legközelebbi ülésében 
Ugrón Zoltán kemény kritikában részesítette a szé
kely kirendeltséget. Az elnöklő főispán védő szava 
nem késett a kritikát helyreigazítani, a kirendeltség 
közérdekű ténykedésének különben általánosan is
mert eredményeit kiemelni s ezzel a kritikának el
kedvetlenítést kelthető hatását ellensúlyozni.

Tekintettel a kirendeltség közgazdasági jelen
tőségére 8 arra a poziczióra, melyet a kirendeltség 
vármegyénk gazdasági életében immár tisztes múltra 
visszatekinthetőleg elfoglal, nem térhetünk hallgató
lag napirendre az elhangzott kritika felett, ügy vél
jük, közérdeket szolgálunk, midőn e tárgyban véle
ményt mondunk, a suum cuique elve alapján a ki- 
rendeltség működéséről egy-két, szót szólunk.

Első, a mit ki kell emelnünk, (a mit különben 
a kritizáló bizottsági tag is készségesen konczedált), 
hogy a kirendeltség a közérdekben munkálkodás biz
tos alapját képező tisztakezüséggel, önzetlenséggel, 
legjobb tudása szerint szolgálja a vármegye közgaz
dasági érdekeit. A kritika főleg arra szorítkozik, 
hogy a kirendeltség ezen érdekek szolgálatában tájé
kozottság és a leghelyesebb, legproduktivebb cselek
vés tekintetében nem felel meg a várakozásnak.

Hát erről lehet vitatkozni. Annyival is inkább 
lehet, mert a cselekvés módjára nézve a vélemény 
annyiféle, a háuy a gondolkozó ember. Lehet vitat
kozni, lehet kritizálni, mert a kirendeltség a kritikát 
niegbirja. Ha nincs is birtokában teljesen annak az 
életbőlcseségnek, mely minden cselekedetnek foltétien 
eredményt biztosit, működésétől a sikereket elvitatni 
nem lehet.

A termelő, fogyasztó, hitelszövetkezetek, me
lyekre az elnöklő főispán mint nyilvánvaló eredmé
nyekre rámutatott, csak részét képezik azoknak a 
sikereknek, melyek által a kirendeltség itt mara
dandó emléket biztosított magának.

Ezeknél az érdemeknél azonban nagyobbak 
és mélyebbrebatóbbak azok a sikerek, melyek né
pünk gazdasági konzervativizmusának, szelleme ó=di- 
ságának, uiaradiságának megtörésére, az inteuziv 
gazdálkodás per-pektivájáuak megnyitására, a tenné 
kenyebb gazdálkodás vagyának falkeresésére, okszerű 
tettekre való irányítására vonatkoznak.

A régihez való oktalan ragaszkodás, az újítás
tól való elzárkózás egyre szükobb térre szorul. A 
kirendeltség szóval és tettel oktató és kapaczitáló 
ténykedése anyagi segítése hitet kelt, meggyőződést 
érlel abban az irányban, hogy bizony nem minden 
van úgy jól, a hogy van s ha a megváltozott viszo
nyok között is boldogulni akar a székely, a viszo 
nyoknak megfelelőien uj csapásra kell áttérnie.

A gazdakörök munkássága elméleti téren, a 
kísérletek a gyakorlati téren egyre jobban éreztetik 
nevelő hatásukat.

Hogy az eredmények mindenkit ki nem elégí
tenek, nemcsak azokat, a kiket valami rejtett érdek 
vezet, hanem a teljesen önzetlenül érdeklődőket sem 
(a kik közé kell számtanunk a kritizáló Ugrón 
Zoltánt is), az csak természetes, de éppen nem ve
szedelmes jelenség, ha csak az ártani akarás rossz 
szándéka nem vezérli a mi ebben az esetben ki van 
zárva, a tovább haladás energia forrása.

Nem kicsinyelvén az eddigi sikereket, igenis 
kívánjuk, mindnyájan kívánjuk, hogy a kirendeltség 
működése még sikeresebb, még termékenyebb legyen. 
Nemcsak kívánjuk, hanem keressük is a módokat a

több siker biztosítására. Ezt kiemelvén, az Ugrón 
Zoltán igazságához jutottunk. Abban igenis igazsága 
van Ugrón Zoltánnak, hogy az eredményesebb ak- 
cziónak nagy biztosítéka a helyi gazdasági viszonyok
nak, a működés talajáuak monnél alaposabb ismerete 
8 ebből a czélból mennél szorosabb kapcsolat léte
sítése a viszonyokat alaposabban ismerő helyi auto
nóm szervezetok .hatósági közegek és a kirendeltség 
között. Olyan kivánalom ez, mely a még több siker 
érdekében figyelembevételt követői. És mert úgy 
a kirendeltséget, mint az autonóm szervezeteket s 
ezek vezetőit a népünk gazdasági jobbléfén munkáló 
akarat vezeti, a kívánatos még szorosabb, tehát még 
sikeresebb, összhangzóbb együtt működés remélhe
tőleg biztosítva is lesz. tg ;

H S R E K .
Székelyudvarhely, márcz. 9.

E g y  hó k ö z ig a z g a tá s a .

Udvarhelyvármegye közigazgatási, bizottsága 
13-ikán tartotta folyó havi ülését Ugrón Ákos fő
ispán elnöklésével.

Miután a bizottság Dr. Kovácsy Albert, Meny
hárt András és Kisgyörgy Sándor távolmaradását 
igazolta, Ádám  Albert főjegyző terjesztette elő az 
alispáni jelentést. Eszerint február hó folyamán 
alisp. iktatóra 722 ügydarab érkezett, melyből 660 
nyert elintézést. Egy évre . rvényes útlevelet 276 
drbot adtak ki. A személyi létszámban történt válto
zásként jelenti, hogy a főispán Dr. Kovácsy Lászlót 
közig.-gyakornoknak kinevezte s szolgálattételre az 
árvaszékhez beosztotta. Ugrón Zoltán e jelentésnél 
felszólal és sajnálattal veszi, hogy az alispán távol 
van, ám ezért nem teheti, hogy az ezelőtt két hóval, 
a községek bikatartása ügyében tett felszólalásának 
eredménytelenségét ne konstatálja. Elismeri, hogy az 
alispán adott ki rendeletet a főszolgabiráknak, de ez 
sablonos intézkedés lehetett, mert az apaállatok 
összeírása 50 — 60 százalékkal variál a valótól. A 
bikák beszerzéséhez a kormány 45“/0 segélyt nyújt 
a községeknek s igy érthetetlennek találja az össze
írásoknál előforduló lelkiismeretlenségeket. Bár szóló 
érdekelt fél, de ez nem tartja vissza, hogy kritikát 
ne gyakoroljon a székelyföldi kirendeltség működése 
felett, mely a megyei gazd. szabályrendelet forgatásá
val, a megyei autonóm ügyeibe beleavatkozva, a 
tarka bika tartását forszírozza, csak azért, mert telt 
zsákkaljött a székelyföldre. Ugrón Ákos felszólalót egy 
pár használt erős kifejezésért rendreutasitja. A megyei 
gazd. szabályrendeletet, úgy mo nd, a miniszter hagyta 
jóvá és az osztályozza a tarka és fehér bika tartá
sát, moly szerint csak azon községnek szabad tarka 
bikát tartani, melynek erre a törvényhatósági bizott
ság engedélyt ad. Felszólaló támadást intéz a ki
rendeltség ellen, noha a kirondeltségnok e megyébon 
sikerei vannak. Lehet, hogy némely intézkedései 
egyes birtokosoknak nem felelnek meg, de a maga 
részéről készséggel vállalja az ügyek egyeztetését. 
Ádám Albert főjegyző: Az alispán a mai ülésen a 
sorozás következtében nem vehet részt. Az apaállatok 
ügyében az alispán Ugrón Zoltán januári felszólalása 
nyomán szigorú rendeletét bocsátott ki. E rendelet
nek a községek még nem tettek eleget, mennyiben 
a tehén és bika létszám összeírása f. bó 15 éig van 
kitűzve. Felszólaló nyugodt lehet, hogy a hol az 
arány a tehén és a bika létszám közt nem lesz meg, 
ott a bikát hivatalból fogják beszerezni. Ugrón Zol
tán viszonválasza után, Sebessi János ismertette az 
ide vonatkozó szabályszendeletet, mely után Elnök 
a vitát bzzárta. A kirendeltség felett mondott kriti
kával lapunk másik helyén foglalkozunk.

Barabás András árvaszéki elnök jelenti, hogy 
az árvaszéki iktatóra 1934 ügydarab érkezett, mely
ből 679 et nem intéztek el. Gyámság alatt a hó 
végével 12106 egyén maradt. Elnök szükségesnek 
tartja, hogy az árvaszék azon megkezdett akcziója 
érdekében, mely szerint kiskorú gyermekek csak 
akkor vándorolhassanak ki, ha ehhez az árvaszék 
hozzájárul, a bizottság felirattal keresse meg a mi
nisztert. Az indítványt egyhangúlag elfogadták.

A megyei tiszti főorvos jelentését Dr. Kassay 
Albert tb. főorvos terjesztette elő. Eszerint a tárgya
lás alatt álló hóban a közegézségügy, mogfelelőleg a 
zord időjárásnak, kedvezőtlen volt, amennyiben a 
légző szervek hurutos bántalmai és a hevenyfertőző 
betegségek, de különösen a vörheny, nagy számban 
fordultak elő. 86 heveny-fertőző betoget jelentettek 
bő a megye területéről. A közkórházbau 261 beteg

részesült ápolásban, kik közül visszamaradt a hó 
végével 131 beteg.— Ember János kir. tanfelügyelő 
jelenti, hogy 473 ügydarab nyert elintézést meg
emlékezik a személyi változásokról és végül jelenti, 
hogy 13 iskolát meglátogatott. E jelentésnél Ugrón 
Zoltán szóváteszi a keresztúri képezde drága tyuk- 
házának eldöglött állatait. Ember tanfelügyelő ezt 
tényleg tragikus historának mondja. A fajbaromfia
kat bezárták szűk helyre s mivel zöld legelőjük nem 
volt, egymás tollát szedték le. A szaktanár 100 
koronát kapott, hogy tanulmányozza e dolgot, hanem 
a bajokon bizony ő sem segíthetett. Majd ha felépül 
az uj intézet, akkor bizonyára a tyukház is kellő 
kertet kap s a tyukászat fellendül. — Gróf Mikes 
János szükségesnek tartja, hogy az egyes községi 
iskoláknál szokásbau levő azon rossz divat, hogy 
a gyermekok maguk hordják fel a fát az iskolába, 
megszilntettessék. Ember János ezt maga is szüksé
gesnek tartja s ennek az anomáliának a fokozatos 
megszüntetése folyamatban van.

Ilomolay Lajos pü. igazgató-helyettes jelenti, 
hogy fobr. hóban egyenes adóban befolyt 52.647 k. 
(43.963 koronával több, mint a múlt év hason idő
szakában), hadmeutességi díjban 951 k. (+  898 k.), 
bélyeg, dij és jogilletékben 14307 k. (+  8006 k.), 
fogyasztási és italadóban 60.992 k. (+  5483 k.), 
doháuyjövedékben 33.100 k. (-f- 1777 k.). — Révffy 
Zoltán kir. ügyész jelentéséből kitűnt, hogy a közp. 
és két jb. fogházában 11 vizsgálati és 143 elitéit 
fogoly volt letartóztatva. — Szobotka Rezső kir. fő
mérnök jelentéséből kitűnt, hogy úgy az állami, 
mint a törvényhatósági utak jókarban vannak, forga
lom zavart még a hófúvások sem okoztak. Megem
lékezik az uj úthálózati tervezetről, melyet másik 
helyen ismertetünk. — Zonda József főállatorvos 
jelenti, hogy az állategészségügy kedvező volt. — 
Dániel Lajos közgazd. előadó jelentésénél Dr. Mezei 
Ödöu szükségesnek tartja, hogy a gyümölcsfákat el
lepő galagonya pille pusztítását erélyesen kell elren
delni. Ádám Albert válaszában jelenti, hogy az in
tézkedések már megtétettek.

Tárgysorozat rendén Szobotka Rezső főmérnök 
előtorjesztései kapcsán, Dr. Válenlsik Ferencz indít
ványára elhatározta a bizottság, hogy az áprilisi 
törvhat. közgyűlésről a Székely vasút társaság közgyű
lésére képviselőket küld ki. Több magán természetű 
tárgy elintézése utár az ülés véget ért.

M árcz iu s  15-ike. Székelyudvarhely város 
közönsége a nemzet által nemzeti ünnepé emelt év
fordulót évről-évre nagyobb fénynyel, fokozódó 
lelkesedéssel üli meg. Márczius 15-ike az a nap, 
mely minden évben ismét egyesíteni tudja a nemze
tet, e napon nincsenek közöttünk választófalak, 
melyek osztályokra külöuitik a társadalmat, e napon 
csak magyarok vagyunk mindnyájan és kegyelettel, 
meghatott szívvel rójuk le hálaadónkat. Székely
udvarhely város miuden iskolája ünnepet tartott a 
nagy nap évfordulóján. Az ünnepségek sorozata 
fél 10 órakor az Állami förcádiskolában vette kezde
tét. Itt ünuepi beszédet Molnár Géza 7. o. tanuló 
tartott, az ifjúsági ének- és zenekar négy darabot 
adott elő; Kozma Andor „Szabadság ünnepére11 ez. 
müvének „Fényözöu11 jelenetét Katinszky László, 
Haberslumpf Jenő, Bekö Balázs és Jurkovics Lajos, 
míg Báuk-bán 2 ik felvonásának 1. és 2-ik jelenetét 
Fritz László, Prégler Tibor, Csató Endre; Folbert 
Gusztáv tanulók adták elő. — A Rom. kith. fő
gimnáziumban 10 órakor volt az ünnepély. Beszédet 
mondott Bardocz József 8. o. t., a Talpra magyart 
szavalta Tolvaly Tibor 8. o. t , Csergő Tamás 8. o. t. 
a József föherczeg szanatórium pályázatán dijat nyert 
munkájából felolvasott, Ráduly István 7. o. t., Or
bán Domokos 8. o. tanulók szavaltak; ez utóbbi 
Rákóczi lobogója czimü melodrámát adta elő Gonda 
Tibor 7. o. t. zongora kísérete mellett. Közben az 
ifjúsági vegyeskar és zenekar egyes darabokat adott 
elő sikerültén. — Az Eo. ref. kollégium ünnepélyét 
a Hymnus vezette be, melyet a közönség énekelt 
Petőfi Nemzeti dalát Nemes Imre 7. o. t. szavalta. 
Ünnepi beszédet Hegyi Audrás 8. o. t. tartott. 
Benedek Aladár 7., Kerestély János 8 , Stanilla Vik
tor 8. o. drámai költeményt adtak elő, Gönczi Lajos 
8. o. t. Boros György 7. o. t. zongora kísérete 
mellett A vén czigány molodrámát adta elő. A mii- 
sor egyes számai közt az ifjúsági ének- és zenekar 
működött közre. Végül Gönczi Lajos igazgató ki
osztotta a G idófal vy - féle ösztöndíját. — Az Áll. 
polgári leányiskolában a nap jelentőségét Takách Ida 
tanítónő ismertette. Maráik Klára 1. és Török Emma
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4. o. növendékek szavaltak, a növendékek kara 
énekelt. — Az Ml. Szakiskola szintén tarttot ünne
pet a nagy nap délelőttjén. — A Székely Dalegylet 
ünnepélyét este tartotta a Budapest-szálló szintermé 
ben szép közönség jelenlétében. A Dalogylet Szózata 
utón János Márton elszavalta Vári Elek A már- 
cziusi ifjakhoz czimü költeményét. Ezután Dr. Padi 
Árpád tartotta meg eszmékben gazdag alkalmi boszé- 
dét, majd pediglen Hódor Margit szavalta „Márczius 
15.“ ez. költeményt. Ezután egy ez alkalomra alakult 
vegyeskar előadta Huber „Öseiuk emléke" darabját, 
majd Pásztor J. „Kossuth emléke" ez. dramolettje 
következett. A dramolettben résztvettek Deréki An 
tál, Dózsa Sarolta és Lányi Imre. A szép műsort 
a Dalegylet éneke zárta be. — A Kereskedők és 
kereskedő-ifjak Otthona szintén megünnepelte a nagy 
nap évfordulóját. Az ünnepi beszédet itt Becsek 
Aladár tartotta. A Nemzeti dalt Vajda Dezső adta 
elő, Manchen Margit énekelt, mig Lázár Gabi Far
kas S. „Márczius 15." ez. költeményét szavalta. A 
lelkes ünnepélyt az Első zenekar Szózata zárta be.

K inevezés. A kereskedelomügyi miniszter Dr. 
Asztalos Domokost a budapesti, Dr. Szabó Domokost 
a kolozsvári posta igazgatósághoz fogalmazónak, illetve 
segédtitkárnak kinevezte.

H angverseny a  ref. leán y isk o la  javára .
A székelyudvarhelyi ref. leányiskola nagyon nehéz 
anyagi viszonyok között van. Évi rendes szükségle
teit, saját erejéből, nem képes fedezni. Az idei költ
ségvetésében is 677 kor. hiány mutatkozik. Ez a 
körülmény indította az egyház elöljáróságát arra, 
hogy a fentartási költségek fedezésére, az idén is, 
egy jótékonyczélu hangversenyt rendezzen, melynek 
idejét márczius 23-ra telte. A rendezőség igen szép 
programot állított össze ezen alkalomra és a helybeli 
első rendű műkedvelők mellett sikerült megnyerni 
Benedek Eleket is, kinek felolvasása, Írói hírneve 
bizonyára most is összehozza városunk közönségét.
A meghívók szétküldését ma kezdette meg a rende
zőség. A kik tévedésből meghívót nem kaptak, a 
rendezőség arra kéri, hogy forduljanak a leányiskola 
igazgató tanítónőjéhez. Az estély részletes műsora a 
következő: 1. Prolog. Irta Gagyi Jenő. Szavalja: 
Mezei Annuska. 2. Vieuxtemps : Ballade et polonaise. 
Hegedűn előadja dr. Padi Árpádné. Zongorán kíséri: 
Doros György. 3. Felolvas : ‘Benedek Elek. 4. Schu
bert. Az én helyem. Zenekisérettel énekli dr. Vass 
Lajosné. 5. Mariseli czigányok. Irta : Bartók Lajos. 
Szavalja: Lányi Imre. 6. a) Chopin Etűd (Cis moll); 
b) Chaminade Píerette. Zongorán előadja Alföldy 
László. 7. Zimay László : Isted veled. Énekli: Félegy
házi Mariska, Partos Teréz, ifj. Szemerjai Károlyoé, 
Manchen Margit, Finkér Irén, Iiassay Irén, Sima 
Margit, Molnár Margit; Gyerkes Mihály, Péterfi 
István, Lőrinczi Béla, Szabó András, Haáz Rezső, 
Kassay Béla. Az estély 8 órakor kezdődik. Helyárak : 
Oldalszék, I —II. sor 3 kor. I I I—IV. sor 2 kor. 
V—VIII. sor 1 kor. 60 fill. IX -X U . sor 1 kor. 
Állóhely 80 fill. Diákjegy 40 fill , Karzati üllőhely I 
kor. Karzati állóhely 40 fill Páholy 8 kor. — Je
gyek előre válthatók Székely Dénes könyvkereskedé
sében.

K öszönet nyilván ítás. A következő sorok 
közlésére kerettünk föl. Kedves fiunk, a mi felejt
hetetlen Lulunk, halála alkalmával megnyilatkozott 
őszinte és meleg részvétért, fogadja az általunk nagy- 
rabecsült közönség, ez utón is kifejezett hálánkat és 
köszönetünkot. Isten óvjon mindenkit hasonló csa
pástól 1 Dr. Solymossy Lajos és családja.

H alálozások. Csikszen'.roártoni Szabó Albert 
királyi közjegyzőt súlyos csapás érte. Neje született 
fricsi Lelcete Judilü f. hó 8-ikán rövid szonvedés 
után, életének 41-ik, boldog házasságának 19 ik évé
ben, Budapesten elhunyt. A derék úri asszony halála 
ismerősei körében mély részvétet kelt. Halálát férje, 
csikszentmártoni Szabó Albert kir. közjegyző és le
ánya Jadith, valamint kiterjedt rokonság gyászolja. 
A megboldogultat 10 én helyezték örök nyugalomra 
a kerepesi úti temetőbe.

Özv. Mártinovits Demeterné szül. Gidró Ilelén 
életének 74-ik évében f. hó 10-én jobblétro szonde- 
rült. A megboldogult halálát fia, Mártinovits Szilárd 
Udvna. takpnztr. pénztárnok családjával, Özv. Márti
novits Jánosné szül. Ujfalusi Gizella, mint menye 
gyermekeivel gyászolják. Temetése 12-ikén volt nagy 
részvét mellett.

Özv. Barabás Jánosné szül. Farkas Mária, éle
tének 76-ik évében f. hó 14-ikén elhunyt. Halálával 
gyermekeit és kiterjedt rokonságot borította gyászba.

S zék e ly  vasu tak . A marosvásárhelyi kamara 
a napokban terjesztette föl többszörösen megvitatott 
és tüzetesen megokolt javaslatát a kiépítendő vasu
takró! A kamara a következő vasútvonalak kiépíté
sét javasolja : 1. Aranyosgyéres— Kecze között ösz- 
azekötő vonal a fővasut és a székely-körvasút között.
2. Marosvásárhely Nyárádvölgye és alkalmas helyen 
kapcsolat létesítése a Kisküküllővölgyi vasút felső
részével. 3. Marosvásárhely—Székelyudvarhely, eset
leg elágazás Segesvárnak is. 4. Marosvásárhely— 
Mezőméhes—Kolozsvár és Borgópruudtól a határon 
át kapcsolat Dornovaturánál a bukovinai vasutakkal.
5. Toplicza—Borszék—Tölgyes, vagy Ditró—Tölgyes 
—Borszék. 6. Székelyudvarholy—Csíkszereda. 7. Szé
kelyudvarhely- -Szepsiszentgyórgy. 8. Sepsiszentgyörgy 
—Marostorda. 9. Ágostonfalva—Málnás. 10. Kézdi- 
vásárhely—Nagykászon. 12. Homoródkőhalomtól a 
Iloraoródvölgyén föl Oláhfaluig.

A  ró n i. Icat/i te m p lo m  belső javítása és díszítésére 
adakoztak: (XIX. közlemény) Burjrer Artkuriió gyűjtő-ivén:
N. N. Medgyes 2 kor , Langer Adolfiu 3 kor. Összesen 5 kor., 
Szabó Autalnó gyűjtő ivén: Török Férencz Gy.-Cbomafalvit 5 
kor., Portik Lajos Gy. Giomáíalva 5 kor., N. N. 2 kor,, Bálint, 
Károly 2 kor., S/,abó Antal 325 kor, N N. 1, N. N. 1, N. N.
1, Dob&y Ferencz Székelykercsztur 1, Gál Mihály Szombati 
falva 1, Petres Gyulá 1. Gál Sándor Oroszhegy 1, AndráBsy 
Gyula Lengyeltalva 1 Gyurcsovecz Károly 1, Gyárfás Karolyné 
K.-Vásárhely 1, Bartók István K.-Vásárliely 1, János Gyula K - 
Vásárbely 1 F ijér Károlyné 1, Jaucsó Elekuó 1, Mazinger Si
mon 1, Sz J 1, Sz. A. 1 kor., Alfalvi káplán ÖO öl., Ambrus 
Károly 80, Kerekes György B.-Ujfalu 60, Antal János Szent
tamás 60, Erdély András 60, Szabó Lajos Maréfalva 50, Olvas- 
batlan 50, Sz.-né és E. 50, Sz K és E. 25, Jaucsó Annuska 
20, ? ? 40. fii összesen 4Ó kor. Likman Jánosné gyllitő-ivéu : 
Likmann János 2, Likmanu Jánosné 2. Özv. Szubó Józsefué 2 
kor., Kapcza András 1, Feuyő András 1, Tamás Jnla 1, Kál
lai Sándor t, Özv. Dezső Ferenezné 1 kor., Fenyő Audrásué 50, 
Czikmántori Albertué 50 fii Összesen 12 kor. Kovács Dénesné 
gyüjtő-ivéu Kovács Dénesné 10 k o r, Özv. Szabó Józsefné 
(szabó) 2 kor. Összesen 12 kor. Özv. Bodrogi Lajosné gyüjtő- 
ívén : Özv Bodrogi Lajosné 5 kor., Paskó J mos Ploest 2 kor.
AViId A Ploest 1 kor. Ö iszesen 8 kor. 5 gyüjtöiv összege ?7 
kor. I—XV111. közlemények összege 12474 kor. 5 t fii. Össze
sen 12751 kor. 54 fill. Fogadják a nemes bzívU adakozók ez 
utón is halas koszönetOuket Mikes János gróf. föesperes-ple- 
bános, bizottsági elnök, Pascbek Viktor bizottsági pénztárnok.

V á ro s i k ö zg y ű lé s . Székelyudvarhely város 
képviselőtestülete f. hó 11-én Gollhárd János pol
gármester elnöklete mellett rendkívüli közgyűlést 
tartott. Napirend előtt Ulatky Miklós az omnibuszok
nak a bérkocsi ipar hatáskörébe való bevételét sür
gette meg, mig Becsek Aladár a közkutak használ
ható állapotba való hozását kérte a polgármestertől; 
ezzel kapcsolatosan felvetődött a kórházi vízvezeték 
vizének megszerzése is. Polgármester válaszában oda 
nyilatkozott, hogy a közkutak teljes rendbehoza
tala az uj mérnökre vár, kinek első teendője lesz 
azok hiányos, nagyon rossz szivattyúit újakkal 
pótoltatni. A kórházi vízvezetékek fölösleges vizének 
megszerzésére, — melyet lapunkban csak az imént 
tettünk szóvá — már megtette az első lépéseket, 
amennyiben a kórház igazgatóságát e végett meg
kereste s az elsőséget a városnak biztosította. Át
térve a tárgysorozati pontok tárgyalására, Ö felségé
nek uj év alkalmából küldött szerencsekivánatra 
nyilvánított legmagasabb köszönetét tudomásul vette 
a közgyűlés. A város villamos világításának szerző
dését jóváhagyó miniszteri leirat, valamint a cseléd- 
szerző üzletekre szóló szabályrendelet jóváhagyása, 
szintén tudomásul szolgált. A tanács azon előterjeszté
sét, mely szerint, — tekintettel arra, hogy a közös 
hadsereg ozredei beosztása és elhelyezése folyam.it- 
ban van, továbbá tekintettel arra, hogy Székely
udvarhely semmi nemű közforgalmat elősegítő állami
lag segélyezett és fenntartott intézményben közei 
tizenöt évtől fogva nem részesült s tekintettel arra, 
hogy a 82-ik gy.-ezred két zászlóalja elhelyezése ki
látásba helyeztetett s ennek elhelyezésére már évek
kel ezelőtt a város megtelelő belső tőiket szerzett s 
az majdnem hasznavehetetlenül áll, valamint a 
katonai kórház részére vásárolt telek is beépittetleuül 
áll s kevés hasznot hajt; de másfelől a várost terhelő 
adósságok is az 1909 ik évben kifizetve lesznek s 
igy a város egy nagyobb kölcsön felvételével nagyobb 
szabású építkezést tehet s igy a 82-ik gy.-ezred két 
távol levő zászlóalját elhelyezheti, — egy megfelelő 
első osztályú kaszárnyát építtessen, ogyhangulag el
fogadta a közgyűlés s egy, Ugrón Ákos elnöklete 
mellett, Gollhárd János, Dr. Válentsik Ferencz és 
Dr. Kovácsg Albert képvis. test. tagokból álló bizott
ságot kiküldött a honvédelmi miniszterhez intézendő 
memorandum mogszorkosztésóre s igy a katouaság 
kieszkőzlésére. — Fejes Áron választott képviselő- 
testületi tag lemondásával megüresedett helyre, mint 
legtöbb szavazatot kapott póttag Paschek Viktor 
hivatik be. — A városi adóhivatalhoz a folyó évre 
egy napi díjast alkalmazuak. — Kováts Dénes és 
társainak a fogyasztási adók kezelése meggyorsítására 
tett kérésüket illetőleg hozott tanácsi javaslatot, te
kintettel, hogy ebben a számvevő külön véleményt

jelentett be, vissza adták a tanácsnak az ügy teljes 
előkészítése végett. Néhai Soó Rezsőnek a reál fel
járónál levő ingatlana megvásárlására a tanácsnál bent
levő ajánlatot előkészítés végett a gazd. tanácsnak 
és tiszti főügyésznek kiadták. A régi városháza 
bérletét az Iparos-körrel 3 évre, évi 1500 korona 
bér mellett hagyták jóvá. A községi közmunka meg
váltását a kézi napszámra 1 kor., az igás napszámra 
3 koronában állapította meg a közgyűlés. Egy fehér 
bika vásárlását elhatározta a közgyűlés, mig egy 
tarka beszerzésére engedélyt kér. — Bauraan Már
ton által 5175 kor. 66 fillér villamos világítási 
előmunkálatok díjáért a város ellen inditott perben 
a tiszti ügyésznek felhatalmazást adott a közgyűlés, 
mely őzzel véget ért.

F o g g y ö k e r e k  igen sokszor okoznak komo
lyabb megbetegedést, melyet aztán csak nagyobb 
szabású műtéttel lehet meggyógyítani, sőt néha még 
gyógyítani nem is lehet. A múlt kedden azaz folyó 
hó 12-én volt nálam Agyagfalváról egy fiatal 30 év 
körüli nő, kinek alsó állkapcsán egy nagy diónyi 
rossziudulatu husdaganata volt (sarcoma). Mellette 
egy zápfognak egészen csupaszon álló, éles szélekkel 
biró gyökere. A gyökér évek óta volt a szájban 
éles szélei a foghust izgatták és igy kifejlődött a 
rosziodulatu daganat. Operatió végett a helybeli köz
kórházi a utasítottam az illető egyént, imiközben kel
lőleg megmagyaráztam, hogy minő veszedelmes doiog 
lenne az operatió elhanyagolása. Egy kis 5 éves gye
reket hoztak ugyancsak azon napon súlyos csonthár
tyalobbal a felső állcsont jobboldali részén, meg egy 
lyukas zápfogtól indult ki. A gyerek öt nap óta 
se enni, so aludni nem tudott. A fogat eltávolítottam, 
mire a kis beteg egészen felvidult. Ezen két eset is 
taníthatja a tisztelt közönséget, hogy többet törőd
jék a foggyökerekkel, mert mindnyájunkat érhet ba
leset Számos esetben okoz a szájban visszamaradt 
gyökér nyelvrákot, sőt a foghus is rákos daganattá 
változik, mely az életet veszélyezteti. A tuberculo- 
zisnak igen gyakori kiinduló pontját egy a szájban 
visszamaradt foggyökér képezi. Többször fordul elő, 
hogy a gyerek rendes időben kapja meg az állandó 
fogakat, de az állcsont, mint az egész csontrendszer 
növésében kissé vissza maradt és igy a fogaknak 
nincs elég helyük. A fogak azért kinőnek, de nincs 
benne köszönet, mert össze vissza, rendetlenül nőnek 
ki és borzasztóan eléktelenitik a szegény gyereket. 
Mindezen sokféle bajnak rendes orvoslással elejét 
lehet veüDÍ, vagy ha még nem fejlődött nagy m ér
tékben ki, magát a betegséget is meg lehet gyógyí
tani. Ezért óva intem, vigyázz inak a szülők, nohogy 
nem törődömségükkel gyerekeiknek, helyre nem hoz
ható kárt okozzanak ! I (Dr. Kovács Géza.)

U d v a rh e ly m eg y e  uj ú th á ló z a t  t e r v e 
ze te . Az 1890. évi I. t.-cz. megváltoztatásával 
kapcsolatos munkálatokhoz tartozó uj úthálózati 
tervezet megállapítása czéljából kiküldött IX. közúti 
kerületi felügyelő Damokos Andor alispán közre
működése mellett küldetésében eljárt s a kereskede
lemügyi miniszterhez a következő javaslatot terjesz
tette fel: a) Állami közút 210.8 km., volt 95.9, 
szaporulat 114.9 km. — b) Törvényhatósági közút
235.0 km., volt 232.7, szaporulat 2.3 km. — c) 
Járási közút 290.0 km., volt 354.5, apadás 64.5 
km. — rí) Községi közút 1016.3 km., volt 1069 0, 
apadás 52.7 km. — A törvényjavaslat inteocziója, 
hogy állami kezelésbe csak kiépített utak vétetnek 
át, de a ki nem épített közút és járási (most viczi- 
nális) közutak 15 év alatt kiépíttessenek. A törvény- 
hatósági közutak kiépítése és rekoutrikeziója 585,800 
koronát, a járási utak kiépítése 111.100 korouát, 
ugyanczeu utak 15 évi fönntartása 929.175 koronát 
fog igéuyelni. Az előbbi összeg teljesen államsegély
ből fedezeudő, mig az utóbbi, összesen 1.217.980 k. 
évi 20.700 korona felerészben vármegyei segélyből 
és a községek közmunka erejének 63°/0-ból fog 
fedeztetni.

A  sz é k e ly  k iv á n d o r lá s . László Gyula ka
marai m. titkár Udvarhelyvarmegyére vonatkozólag 
Írja a kővetkezőket: Soha kérdést nagyobb könnyel
műséggel uem kezeltek mint ezt. A székely kiván
dorlás évtizedeken át csak mumus volt, vagy egyesek 
kezében ütőkártya volt önczélok elérésére. Ha uj 
hivatal felállításáról volt szó, a kivándorlás tette azt 
sürgős szükségessé, ha valaki képviselő akart lenni, 
a kivándorlás megszüntetését helyezte kilátásba. Ami
kor azonban a kivándorlás megdöbbentő emelkedését 
a statisztika kérlelhetetlen igazsággal kimutatta s a 
jövő felett aggodalmaskodók ezt tették, a politika és 
a közigazgatás tényezői siettek mindannyiszor leczá- 
folui a kivándorlást. „Van kivándorlás", „Nincs ki
vándorlás", e fölött folyt a közelmúltban meddő 
nevetséges szóharcz nem egyszer s a székely társa
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ságok melyek nehány év óta hirdették az igazságot, 
meg kellett álljanak a munkában, mert a hatalom 
kezelőinek kellemetlen volt a kivándorlás felszioen 
tartása s eluyomták az igaz szót. A múlt esztendő
ben ismét nagy lépéssel ment előre a székely k váu- 
dorlás. Most már Amerikába is. A tavaly kiadott 
útlevelek száma meghaladja a 15 ezeret. Ebből közel 
3000 Amerikára, a többi Romániára esik. Amerikába 
csupán Udvarhely megyéből 2000 nél többen vándorol
tak ki. Tavaly előtt 1000-en, azelőtt 500 an, még 
azelőtt 300 au. Vagyis az utóbbi négy év alatt évről- 
évre kétszer annyian. Mi lesz ebből, ha igy folyta
tódik ? A közigazgatásra, az egyházakra, az iskolákra 
és a társadalomra sulyosodik a mulasztás. Mert a 
nem törődés oka első sorban, ennek az ijesztő mérvll 
elvándorlásnak. Most megszólal Udvarhely vármegye, 
agilis főispánjával Ugrón Ákossal, az élén és ipart 
akar teremteni és fejleszteni, hogy a kivándorlás 
csökke-jen. Nem a hatalom szftlesbitését, protogált 
egyének hivatalba ültetését kéri, hanem muukát kér, 
hogy dolgozzon a népért. Nagy haladás ez. A hol a 
főispáu igy megérti a bajokat s előre jár a cselek
vésben. ott a közfelfogásban és a közéleti tevékeny
ségben is nagy változás kell történjen. Nekünk újság, 
s egyben elégtétel is az, hogy egy élő főispán beis
meri a kivándorlást s mérlegeli annak veszedelmét. 
És igen bölcsen, nem a földmivelés, hanem az ipar 
fejlesztésével akar segíteni, igazolván ebben is ben
nünket, hogy a Székelyföldet földrajzi fekvése s a 
nép hajlamai elsősorban az ipar kultiválására pre- 
destinálják. Tehát elég szomorú, de van kivándorlás.

E g y h á z i k ö z g y ű lé s . A helybeli ref. egyház 
képviselőtestülete ma d e. 11 órakor, a leányiskola 
helyiségében rendes közgyűlést tart, melyen a kebli 
tanácsosok válrsztásán kívül, a lelkész múlt évről 
szóló jelentését és a számadásokat fogják tárgyalni. 
A tagok ezúton is meghivatnak a gyűlésre.

S zen t A n ta l-esté ly . A legutóbbi Szent Antal- 
estély is minden tekintetben fényesen sikerült; a 
főgimnázium tornaterme megtelt díszes közönséggel. 
Vonzó ereje volt a vállogatott műsornak, mi a ren
dezők és a működők fáradhatlan buzgalmának tulaj
donítható. Először Szabó Antal kántor hármonium 
kiséret mellett énekelt. Utánna Göllner törvbiró őt 
derék kis fiának kedvos éneke kötötte le a figyelmet. 
Gyönyörű szabadelőadást tartott Oláh Antal kadics- 
falvi plébános, az Isten szeretetről; továbbá szép 
szavakban ecsetelte a nő szív erősségét és gyengesé
gét, me'y Isten nélkül nem bir fölemelkedni a min- 
dennapiasság porából. Kedves szórakozást szerzett a 
zárda növondékei által előadott tornajáték, melyet a 
Kónya zenekara nagy tetszéssel kisért. „Rákóczy Ro- 
dostóban11 ez. melodrámát Bobay E 'elka ügyesen 
adta elő. melyet szintén a Kónya zenekara kisért. 
Ezután Beézsy Lajos kápláu és Ember Dezső tanuló 
sikerült hegedű duettet adtak elő, mit a közönség 
élvezettel hallgatott. Végre Szabó Antal hármonium 
kísérete mellet a közönség „A keresztfához megyek" 
énekelte. A bevétel 86 kor. volt. A bezáró Szent 
Antal-estély husvét utáni vasárnap lesz, melynek 
műsorát közölni fogjuk.

K ét k ön yv . Turcsafalvi Pálffy Aladár pü. 
számtiszt tollából egyszere két kis tartalmas könyv 
jelent meg. Az egyiket a „Szentmihályi vértanuk11 
emlékének szenteli, mig a másikban „Mózsi bá és 
társai" czimen mintegy kilencz apró novellát közöl, 
melyeket a székely nép életéből lesett el igen éles 
megfigyelésével. A tartalmas két kis könyvet, 
melyek szerzőjük hazaszeretetéről tesznek bizonyságot, 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Az előbbi könyv ára 
70 fillér, ez utóbbié 1 bor. 60 fillér. Kapható a 
szerzőnél.

A  e z é llö v é sz e t  érd ek éb en . Az erdélyi rom 
kath. status 7 főgimnáziumát a honvédelmi minisz
ter a ezéllövészet érdekében 4 — 4 Manlicher puskával 
ajándékozta meg. Ezek az iskolák a gyulafehérvári, 
kolozsvári, brassói, marosvásárhelyi, kézdivásárhelyi, 
csikszentsomlyói és székelyudvarhelyi.

K iv o n a t a  m. hiv. lap b ó l. Takonykor meg
szűnt Érned községben. — Gyergyószeutiuiklósi Ké- 
naénos Vilma Aunáé 1906. november 3-an 222. sz 
a. kiállított cselédköoyvét, az ujfalu—udvaihi-lyi 
útvonalon elveszítette. — Agyagfalva községben 1906. 
évi dtezember első napja óta, 2 drb fehér anyajuh 
felfogva tartatik, egyiknek mindkét fülehegye ájasou 
kivágva és a hátulsó része behasitva, másiknak a 
jobb füle-hegye elvágva, hátulsó része behasitva, a

bal füle hegye ájason elvágva, hátulsó része bolia- 
sitva van. — Az árvátfalvi főbíró, Ifj Nagy 
Ferencz, Árvátfalván felül az utón egy csihány 
zsákot kapott, melyben 19 darab csihány zsák 
bepakolva van. A zsákokat tulajdonosa Árvátfalván 
Ifj. Nagy Ferencz főbírónál megtalálja. — Az oklándi 
sorozó járásban született, teljes ismerotlen egyének 
körözondők : Forgács Lajos, Szavuj György, Pinlyi 
János, Zoltán Ádáin, Gábor János, Rostás Rupi Jó
zsef, Szebeni Miklós,' Kolumbán Ferencz, Vékony 
János, Réta Soltész Lajos, Kalányos Lázár István.

A z „E lső S zék e ly  Barom fi ten yésztő  
E gyesü let"  folyó hó 19 én, kedden délelőtt 11 
órakor tartja inog tavaszi rendes közgyűlését a vár 
megyeház kistermében a következő tárgysorozattal:
I. FJuöki megnyitó. 2. Titkár évi jelentése. 3. A 
pénztáros jelentése. 4. Költségvetés tárgyalása. 5. 
Indítványok, melyek az alapszabályok értelmében az 
elnökséghez Írásban előre beküldendők.

x F riss szék e ly  juhturó kapható Baikóczy 
Ferencznél, Vár u’cza. I. minőségű 72 krajezár,
II. minőségű 64 krajezár.

IPARÜGYEK.
A z Iparfejlesztő  b izo ttság  ü lése. Udvar

helyvármegye Iparfejlesztő bizottsága f. hó 13 ikán 
Ugrón Ákos főispán elnöklete mellett ülésezett. Elnök 
megnyitójában sajnálattal konstatálta, hogy a bizott
ság felterjesztett memorandumában foglaltakra vonat
kozólag miudez ideig semmi sem történt. Tudomásai 
vette a bizottság, hogy elnök Filep Dezső köröndi 
agyagiparos részére 400 k. segélyt kért a minisztertől. 
Elhatározta a bizottság, hogy felkéri a minisztert, 
miszerint a jelenlegi 800 korona évi segélyt, tekin
tettel arra, hogy ez összeg egyes törekvő iparosok 
segélyezésére elenyésző csekélység, legalább 2000 
koronára emelje fe1. a z  igy felemelendő szubvenczió 
terhére, Jakabos György kér sére 100 korona segélyt 
megszavaztak, oly czélból, hogy fiit a szabászatban 
kiképeztesse. Kelemen Lajos lakatosnak a dinamó 
gép kezelésére rendezendőtanfolyamon való részvételért 
150 korona; a keresztúri csipkekészitő-tanfolyam 
vezetőjének 100 korona segélyt adományoznak. Meg
keresik a minisztert, miszerint Mercz Károly czipész- 
nek egy gombluk varrógépet engedélyezzen. A városi 
fűzfa-telepet szaktanárral megvizsgáltassák s a szük
séghez képest kiirtatják s a minisztertől az újra 
való beültetéshez oltoványokat kérnek. Pallós és 
Társa budapesti ezég megkereste a bizottságot 500 
ezer nyirfaseprü szállítására ajánlat tétel végett. A 
közzétett felhívásra az ajánlatok beérkeztek, de te
kintettel a 19, 20 és 22 filléres árakra, alig remél
hető, hogy a ezég szükségletét itt szerezze be. Végül 
a bizottság élénk eszmecserét folytatott az ipari 
ügyek fellendítése körül.

TÁVIRATOK.
l l iM lu p e s t ,  márczius 15.

(Érk.gd. u. 5 ó.)

Kossuth kijelentése
Ozeglédről visszatért képviselők közt feltű

nést kelt, hogy Kossuth tegnapi beszédéuek lapok 
számára adott kiadásaiból kimaradt egy rendkí
vül érdekes passzus, meiyet a Kossuth délutáni 
lakomán mondott. Képviselők szerint Kossuth 
ugyauis következőket jelentette k i :

—  Alkudozunk az osztrákkal. Az alku- 
részleteiből semmitsem árulhatok el, de szivem 
mégis parancsolja, hogy legalább annyit elmond
jak, hogy a mostani kiegyezési tárgyalásokból 
a nemzetnek olyan hatalmas vívmányt hozunk, 
milyenről tiz esztendő előtt még álmodni sem 
mert volna a magyar.

Nagy lelkesedést keltett Kossuthnak ezen 
kijelentése, annál nagyobb feltűnést kelt, hogy 
ezen fontos kijelentés a lapok tudósításaiból ki
maradt.

Egy volt képviselő letartóztatása.
Kecskeméti királyi ügyészség ma távirati 

megkeresést intézett budapesti reudőrfőkapitány- 
sághoz, felszólítva, hogy Dr. Horváth Ádám 
volt országos képviselőt, ki minap budapesti 
Rudasfürdőben öngyilkosságot követett el, hiva
tali sikkasztásért reá kiszabott egy évi börtön
büntetés megkezdése czéljából, azonnal tartoz
tassa le.

Miután Horváth sebéből felgyógyult, a 
rendőrség letartóztatta, nyomban átadva az ügyész
ségnek.

Kiadja: Becsek T>. Fia könyvnyomdája

“  Eladó ház. “
Várukza 8.J$ 10. Szám alatt IcVő épületes bettelcH 

eladó. ÉrteHezhetni e lap ^adóhivatalában.

jJótH bankház Budapest.
K ö z p o n t :

V I . k é r .  JI, k ir .  O p e r a - B a z á r  p a lo t á j á b a n .  
F o ly ó sítu n k :

Törlesztéses kölcsönöket
törlesztésre.3a/„ 3‘/s°/o. 40/„. ^/„"/„-os kamatra készpénzben.

Jelzálog kölcsönöket táblázásra 5—15 évre
5“/0-al, esetleg ö1/,'’/„-al.

Személy és tárcza váltóhitelt IKSÍ
kedök részére, valamint minden hitelképes egyénnek 2*/2—10 
évi időtartamra.

Tisztviselői kölcsönöket sági, 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 zv é n y e ir e  
értékük 95°/0-áig kölcsönt nyújtunk a Magyar Osztrák Bank 
kamatlába mellett.
77"n n V P V t á l i m l r  kirmely belföldi pénzintézet által i\.UÜ. V Cl uil/lUiiü. nyújtott jelzálogos, törlesztéses, sze
mély és váltókölcsönt. Mindeuuemü bel- és külföldi érték
papírt napi árfolyamon veszünk és eladunk. Megbízásokat a 
budapesti és öjzszes külföldi tőzsdéken lelkiismeretesen és 
pontosan teljesítünk!

minden reális ügyletet*1̂
pénzcsoporloknál levő összeköttetéseinknél fogva legelőnyöseb
ben bouyolitjuk le.
D íj ta la n u l  n y ú j tu n k  bárkinek szakszerű fe lv ilá g o s í tá s t.
________  (Valaszbélyeg mindenkor melléklendő) -------------

I r o d a h e l y i s é g e i n k  B u d a p e s t e n  :
Ó-utcza 15. sz. és Lázár-utcza 16. sz. alatt vannak.

Faeladási hirdetmény.
A székelyszentklrályi közbirtokosság (Ud

varhelyvármegye), a tulajdonát képező, Szent
király község határában fekvő „Vészoldal" nevű 
dűlőben, üzemtervi megjelölés szerint „A “ ü. o. 
8. és I I .  erdőrészletein a közigazgatási erdészeti 
bizottság 393— 1906. és 1904— 9. sz. határo
zataival engedély ezett törzseukénti lebélyegzett 
883 drb. 36 — 70. cm. vastagságú luezfenyő fa, 
mely 936 ms I. osztályú, 407 m3 II. oszt. 
fűrészárut és 218 m3 épületi fát tartalmaz és 
a melynek kikiáltási ára 7415 korona Székely- 
szentkirály község házánál 1907. évi április hó 
3-án délelőtt 9 órakor nyilvános szóbeli árve
résen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Bánatpénz a kikáltási ár l j ° / 0-a.
Árverési és szerződési feltételek a köröndi 

m. kir. járási erdógoudnokságnál (Székelyudvar- 
halyeu) és alulirottuál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Székelyszentkirály, 1907. évi márczius hó.
Berze A n ta l,

közbirtokossági elnök.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- 
köhögés, skrofulozis. Influenza
ellen számtalan tanár és orvos állal naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ U o eh e"  e r e d e t i  o e c m a g o lá s t.

F . HoŰnsa$ni-)C& Siocfae & C«. l in s e í  (Svájc)

„Roehe"
Kapható orvosi rendeletre a gyógyszertárak

ban. — Ara Uvegenklat 4.— korona.
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M agyar G azdák V á sá rcsa rn o k  E llá tó  <| 
S z ö v e tk e ze tén ek  S z .-u d v a r h e ly i F iókja

Xo5Sttth rajos-utcza 27. sz alatt.

A tn. Kir. $zSlíteletieK«ti termett
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tan
folyam által kezelt s a m. kir. földmivelésíigyi 
mioiszter támogatásával létesített b o r -  
értékesítési osztályában — 

úgy palaczk, mint hordó

l e g o lc s ó b b a n  k a p h a t ó k .

r - ® VetömagVaH
a m. kir. vetőmagvizsgálő állomás által tel
jesen arankamentesnek talált vörös lóhere  
és lu czerna  m ag, bükköny, legkitűnőbb 
dupaj zab, kenderm ag, lencse, stb., 
legjobb csiraképessépükről szavatolva, leg- 

jutányosabb áron kaphatók.

0  Sfabsl és jjsnner 0
budapesti gópgváros n p o j t kiilönle-

egyedüli magyar

gabonakeverékek osztályozására, egyedül itt
kaphatók.

Tőrökbuza és 
répavetőgépek

Hit Vagy három soros, mily a szcRdy talaj- 
ViszotiyoHnaH nagyon megfelel, Valamint cnneR 
Kapálására ás löltögeUsére legjobban bevált 

Planeth Jr.-féle
kapáló és töltögető gépe nagyon előnyös árb in

mezőgazdasági gép
gyára <$£> Mosonban

bizományi gépraktárán a követ
kező gépek kaphatók: -

Aczíl Váltó- is forgató íR(R, 
jtfosoni is Hungária drill Vetögóp 
Járgányon, + CsíplöRíszüttRcR 

napid Házi darálógép 
TöröRbuzafejtöR + RépaVágöK 

XonKolyozóK. stb. gépeK.

Rostán

IflÜHLE VILMOS
08. és kir udvari szállító

T 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 ű v e lé s t  t e r ü l e t  9 4  ho ld .)

V I L Á G K I  V I T E L ! ------

A legjobb magvak kerti és mezei
___________ __  ___ vefeményezésre

(Uillilo mogvtii j  Antiiban o lírho tJk . (lo cbbnii r.lolmulhntatlanok.)

A  legnemesebb gyümölcs-, dtszés BOrlák
(MüUl. f i i  ib b b .lb r Alfiltot-Uok, jb l Í8kolá*ott»k,^ mmdfln&U jól t .  bizto.an gyarapodnak)

A leg szeb b  fenyőfélók, d íszcserjék , rózsák  stb.
(Slnhle tülevelűi mind tíldllttak, diaa-da koaadeaerjei, .ala-n in l ría U l .  laguakb .Ir lg n .k .)
PoBinrHnmngok mag vakkal 5 u. felüli értékbeli bárhová bér rnuntTe anldetqak.
Mllhle kertészeti kézikönyvei dilettánsok sz mára a legjobbak, megren

delésekhez ingyen c aloltutnak.
Dusán illusztrált föárjepyzék üu«k”»í"«

jW ü f o c r a H .
Könnyen megszoKhatóK, rágásra jól használhatón, 
parabja k Koronától fölfelé. Jótállás melleit Ré- 
szittetnen. Ugyanott foghúzáson. togtöméseK. Vala
mint minden egyéb, a fogászai Körébe tartozó 
munKáKat Ve'gzeH. Minden munHámért jótállást Vál
lalón. A műterem Árpád-utcza 10. sz. alatt Van. 

Dr. Kovács Géza, orvos.

í
Saját terwfeg b O tO H  f
Kitűnő minőségben RaphatóRRiz- ™
ling, jYiusRat ottonel, JanVignon 
blane is Oportó fajoRban, mír- 
séReltáraRon 100 litertől fölfele'

( a s p a r i  F rigyesné l
JViedgyes, jiagyRüRiillőmegye.

Arpád-utcza 17. sz. a. 3 szoba
már mostantól,

Batthyány-tér 11. sz. a. 3 szoba, 
Bátbory-iueza 6. sz. a. 4 vagy 6 

szoba, kert, 
Bathory-u. 8. sz. a. 4 szoba, kert, 
(s mellíRhclyisfgeRből álló JaRásoR, Jzent-György- 

naptól Kezdve bőrbe Vehetó'R
Gyertyáoffy Gábortól.

flrlejt&i hirdetmény.
Bogoz község egy újonnan építendő község 

házára pályázatot hirdet, kikiáltási á r a költ
ségvetési lég m egállapított 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 alolírt 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 a la tt 
megtekinthetők.

Bogoz, 1907. febr. 20-áu.
Hegyi Zsigmond Fekete Ferencz

körjegyző. k. főbíró.

Sz. 4 0 1 — 907. kj.

Árverési hirdetmény.
A lu líro tt körjegyzőség által közhírré té 

tetik, hogy a bordosi körjegyzőséghez tartozó 
és egymás szomszédságában fekvő Bordos, Gsöb 
és Szeutdem eter községek vadá>zati jogai 1907. 
év augusztus hó 1-től 1913 év ju lius hó 3 l- ig  
terjedő hat egymásután következő évekre 1907. 
év április hó 2-án d. e. 9 órakor Bordoson, a 
körjegyzői irodában községenként, az érdekelt 
községek elöljárói jelenlétében, nyilvános á rve
résen a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog 
adatni.

Bordos, 1907. márczius hó 2-án.

Barabás András, Bálint Mihály,
k. bíró. körjegyző.

H o l  r á sá ro l jn u k

megbízhatóbb magVaHat ?

Káposzta Braunschwoigi, téli fehér, óriás nagy, rövid torzsáju, lapos, besavanyi-
táera 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 
migvainkat a legnagyobb 
választékban; úgyszintén 
a legnemesebb faj virég- 
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 legjutanyosbb napi 
árak mellett számítunk. 
Árjegyzékek e hó folya

mán szélküldetnek.

M árk Testvérek
Székelyudvarhelyen.


