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Székelykeresztur.
Székelyudvarhely, márcz. 22.

A  modern ipari termelés és a nyomában 
éle trekelő  kereskedelem természetes, az egyes 
társadalm i osztályoknak a politikai hatalom 
megszerzésére és m egtartására irányuló törek
vése mesterséges oka a korunkat annyira 
jellem ző központosításnak.

A  modern ipar töm egárut termel. Ennél a 
term elésnél fontosak ugyan a kedvező termelési 
feltételek, de nem kevésbbé fontosak a forgalmi 
tek iu te tek . H iába  való a termelés, ha a forga
lom ba hozatal olyan nehézségekbe ütközik, 
melyeknek leküzdése a termelés hasznát fel
emészti. E zé rt öszpoutosul a nagyipari termelés 
a közlekedés országutjai mentén és góczpontjain 
még abban az esetben is, ha egyébként a term e
lési feltételek részben hiányoznak.

A  forgalmas központok pezsgő élete magá
hoz vonzza a kulturális és adminisztratív intéz
ményeket. A nagyobb forgalmi központok rohamo
san nőnek Nemcsak saját erejéből, hanem 
környezetükéből is, melyet vérszegénységbe dönte
nek. A z ipari és kereskedelmi nagy központosí
tás a fejlődés egyenletességét lehetetlenné teszi, 
a központi városok nagy közgazdasági, kulturális 
és politikai tú lsú lyát biztosítja.

H ibázta thatjuk  a fejlődésnek ez irányát, de 
elleue semmit sem tehetünk, a meddig azt az 
ipar és kereskedelem irányítja. Ám a mestersé
ges központosítás, az adm inisztratív utón tö r
ténő központosítás ellen, midőn az igen fontos 
politikai érdekek nem követelik, a fejlődés lehető 
egyenletességének biztosítására sorompóba lépni 
kötelesség.

E z a szempont vezette vármegyénk főispán
já t ,  midőn a tanítóképző intézetnek Székely
kereszt uron hagyása és mielőbbi kiépítése érdeké
ben egyénisége és állása egész súlyát latba 
v e te tte  és a k itűzö tt czélt teljesen biztosította. 
Igen , most m ár elmondhatjuk, hogy biztosította, 
m ert az intézetnek régi székhelyén maradása és 
mielőbbi felépítése ma már teljesen befejezett tény. 
Csak most az. M ert i t t  minden nehezen megy.

E lőször a m iniszter elvi döntését kellett 
b iztosítani. A  mi nem volt könnyű feladat, a 
m iniszter előzetes ellentétes elhatározásával 
szemben. Meg kelle tt a m inisztert arról győzni, 
hogy nagyobb közérdek követeli az intézetnek 
K eresz tu rou  hagyását, m int a minő követeli 
Székelyudvarhelyre hozását, vagy másfelé vitelét.

A z elvi döntés után következett az uj 
in tézeti épület részére megfelelő teleknek biztosí
tása . Csak azok tudják , minő feladat volt ez, a 
kik a megfelelő elhelyezés biztosítására irányuló 
tárgyalásokban  részt vettek. Pedig a miniszter 
nem tám asz to tt a várossal szemben nagy 
követeléseket. A z egy telken kívül nem követelt 
semmi hozzájáru lást, holo tt ha máshová viszi az 
in téze te t, a  telken kivül igen jelentékeny építési 
segély t is b iztosíthat.

D e  h á t K cresz tu rnak  a telek is sok. M ert 
a  város kicsiny és szegény. Közterhei máris 
nagyok. Nem csoda, hogy félt azok nem kis '•

mérvű növelésétől. Az aggodalmakat csak növelte 
a kicsinységgel, szegénységgel együttjáró kicsiny- 
hitüség, mely rémekkel népesíti be a jövendőt. 
Az aggodalmakat eloszlatni, a kishitűség rémeit 
elűzni, hitet, bizalmat kelteni, a jövendő szebb 
perspektíváját megnyitni, olyan feladat, melynek 
megoldása nélkül a várost az 5 holdas belsőség 
megszerzésére irányuló áldozathozatalra rábirui 
nem lehetett volna.

Ugrón Ákos ezt a feladatot is megoldotta: 
a város képviselőtestülete f. hó 18-áu egyhangú
lag hozott határozatával a kívánt helyen és 
nagyságban megajánlotta a telket s az intézet 
ügyét diadalra vitte.

Hogy mit jelent a város életében az inté
zet ügyének dűlőre juttatása, arról sokat beszélui 
fölösleges. Elég annyit mondanunk, hogy záloga 
s egybén biztosítéka egy szebb jövendőnek. 
Egyelőre meggátolja a visszaesést, majd ha a 
megfelelő elhelyezés meglesz, gyorsítja a fejlő
dést. Nemcsak a szellemi élettel, melynek 
tényezője, a forgalomnak, melyet biztosit, hanem 
azon kulturigények támasztásával is, melyek az 
intézet nélkül, ha fel is támadnának, alig, vagy 
nehezen volnának kielégíthetők. É rtjük a közép
iskolának kiegészítését és a polgári leányiskola 
biztosítását.

H a  Kereszturuak meglesz a három köz
oktatási intézete ; teljesen modern tanító-képzője, 
teljes főgimnáziuma, IV . osztályú állami polgári 
leány-iskolája, a kormányzat részéről minden 
m egtörtént, a mi a ma, még jórészt csak névleg 
város vagy községnek igazi várossá fejlődése 
érdekébeu megtehető volt.

Maga után fogják-e vonni a kultúrintézmé
nyek a várossá fejlődés többi tényezőit: az ipart, 
a forgalmat, az intenzivebb gazdálkodást, az 
nem feltétlenül bizonyos, de valószínű. A hol a 
háztól lehet neveltetni fiút, leányt, a hol az 
értelmiség olyan jelentékeny részét teszi a lakos
ságnak, o tt egy kis fellendülés feltétlenül várható. 
A  nagyobb, a további fejleményektől, előre nem 
lá to tt konjunktúráktól függ.

Mi a legjobbat reméljük és várjuk. A  leg
kisebb irigykedés nélkül. M ert szükségesnek 
tartjuk , hogy vármegyénk déli részében, a nyelv
határ közelében egy kultúrában erős, gazdasági 
erejében konszolidált, a szélekre vonzó erőt 
gyakorló derék város, Segesvárnak méltó ver
senytársa fejlődjék a kis székely városból.

B E L F Ö L D .

A  szék e ly  k öz lege lők . Marostordában 1903 
őszén és 1904 tavaszán 4594 holdon végeztek legelő- 
javitást. Iláromszékmegyében 1905, Csikmegyébon 
2242 holdoo. A következő 1904 őszén és 1905 tava
szán a munkálat folyt Marostordában 5278, llárora- 
székmegyében 5083, Csikmegyében 471, Udvarhely
megyében 5454 és Brassóban 4527 holdon. 1905. év 
őszén és tavaly tavasszal még kitérjrdtebb módon 
végezték a letelőjavitást: Marostordában 4490, Há
romszékben 9528, Csikmegyében 120, Udvarhelyben 
9245, Tordáb.vn 675, Brassóban 793 holdon, az el
múlt év őszén peei Marostordában 5169, Háromszék
ben 9009. Csikmegyében 1128, Udvarbelymegyében 
15.199. Brassóban 7973 holdon Ezek az adatok iga
zolják leginkább, hogy a székelyföldi legelők javitá- 

• sának a munkája élénken folyik.

Hirdetések a legolcsóbban számíttatnak. Nyilttér sora 
50 fillér. Megjelen hetenként egyszer, t i - 8  oldalon vasárnap 
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A székely akczióról.*)
Irta: U g r ó n  Z o K iin .

Fialtatva, márcz. 20.

ü g y  az „Erdélyi Gazda11 mint más szak-, 
de sőt a napi lapok is közölték a kirendeltség 
beszámolóját, vagy annak kivonatát.

Bár a kritika mindég könnyebb, mint az 
alkotás s ezt magamra nézve is vallom, csodála
tosképpen látom, hogy egy ismertetés sem próbálta 
a kirendeltség tevékenységét bonczolni; leg
feljebb egy jóindulatú, de semmitmondó beveze
téssel látta el.

Ennek okát abban látom, hogy a közügyek 
részletei iránt, a parlamenti példa után haladva, 
igen nagy részvétlenség uralkodik.

Hisz jogosult a jelenlegi kormánytól és a 
közvélemény nyomása alatti parlamenttől nagy 
alkotásokat várni nagy dolgokban, de őnámitás 
azt hinni, hogy átmeneti kormány, koalicziós 
pártokkal jól kidolgozott részleteket, kritika nél
kül, létre hozhasson.

Másik ok az, hogy igen háládatlan egy 
nagyobb pénz összeg felett rendelkező, ellen
szolgálat nélkül befektető intézméuyt kritizálni.

Én is tehát a lehető tárgyilagossággal 
igyekszem azt tenni, mert tudom, hogy gyermek 
van a fürdőben és igen méltánylom, hogy maga 
az akczió létrejött. Nagy érdemeket szerzett, ki 
nem ijedt meg a partikulárizmus vádjától és 
mert kezdeményezni, ezzel elismertetve a jogot, 
hogy a gyöngébb keleti részen levő magyarság
nak jussa vau az erősebb részek áldozataihoz. 
A zt is örömmel láttam aunak idején Darányi 
őuagyméltóságától, hogy az akczió vezetésére 
Sándor Jánost nyerte meg, ki abban az időben 
kellő tekintélylyel rendelkezett, kivivőit sikerei 
különböző állásokban bizalmat gerjesztettek, két
ségtelen mezőgazdasági tudása és nemzet-gazda
sági ismeretei imponáltak, mig koncziliáns modora 
az ellentéteket elsimítani tette alkalmassá.

Ilyen dolgot csak az csinálhat, ki magasabb 
szempontokból néz, de nem ismeretlen helyen jár.

Igen szép alapozást végzett s a bürokrati
kus vezetést is szerencsés kézzel tette le Koós 
Mihály kezébe és ha ideje lett volna, kétségtele
nül jól felhasználta volna a szakerőket is.

A  részletekben már, államtitkárrá kineve
zésekor kellett nélkülözzük, de minthogy ezáltal 
úgyszólván a kabiuet tagja lett és különös 
tekintélylyel birt, még mindig hittem, hogy az 
ő tapasztalatai nem maraduak nyomtalanok, nem 
csak a Székelyföld és Erdély, de az egész or
szág közgazdasági életében.

Épp e helyről emelhette volna az akczió 
konczepczióját, állván egy magaslaton, honnan 
lehetett visszanézni a múltba és belátni a jövőbe.

Birtok-politika, közlekedési-politika, társa-

*) E csikket, tekintettel érdemes Írójára, kit ténykedé
seiben a közllgyek önzetlen muukálása vezet, közöljük le a 
nélkül azonban, hogy vele itt kifejtett nézetében egyet értenénk. 
A maguuk részéről úgy találjuk, hogy a kirendeltség működé
sének sokat köszönhet és várhat a jövőben is a vármegye 
g a z d a  közönsége. Ezen nézetűnket egyébiránt múlt vasárnapi 
számunkban körvonalaztuk éppen azon bírálattal szemben, 
melykeu a kirendeltséget 0. Z ttr a közig. biz. üléaén részesítette,



1907. márczius 24. (2) Udvarhelyi Híradó. 12. szám

dalmi kérdések szempontjából ítélhette ő meg az 
anyagi kérdéseket.

Ez, a letűnésével derékon szakadt.'Újabban 
nem a történet tanítása szerinti állam alkotás 
vezette vaskézzel az akcziót, hanem az egy 
segélyezés bürokratikus lebonyolítása, mező- 
gazdasági haladás érdekében a látszólagos 
igazoltságért kapkodva.

Egy perczig hittem, hölgy belenyúlva a 
hitelrendezés munkájába, medret nyernek s a 
szelíd csermelyből hajót hordó folyam válik, de 
ez is elaludt, elapadt a nélkül, hogy egy oázist 
megtermékenyített volua.

Kicsinyes munka ahhoz a nagy evoluczió- 
hoz, mely e földőu rombol és emel a magyar 
szuppremaczia rovására történeti hegemóniánk 
összetörésére s igy a kritika sem emelkedhetik 
felül a gáncsoskodáson.

A kérdés oda devalválódik, hogy ez az 
aránylag nagy dotáczió gazdaságilag helyesen 
használtatik-e fel abban a szűk körben, melynek 
határt szab a vezetés konczepcziója.

Méltatlannak tartanám azt a csendes humort 
felsorolni, mely követi az akczió embereit, mely 
azonban nem válik hangossá, hogy ne hulljon ki 
a falat, melyei a szájukat betömik.

Hisz gyengeségért kellett az akczió; a szé
kely nem kérhet túzokot, nehogy a verebek el
röpüljenek. „Kleine Fische, gute Fisebe*, hallgat 
egy újabb verébért.

Ha nagyszabású munka volna, talán óriási 
botlásokkal, vihart idézne elő, mely tisztítaná a 
levegőt, megáztatná a földet, de biz csak nyári 
permete, melytől hisszük, hogy a zöld növény 
üdül, bosszankodunk, hogy a betakarítást aka
dályozza.

A kritika, a mezőgazdasági sark igazságok, 
a gazda társadalom elleni csetlés-botlás, a hely- 
viszonyok nem ismerése folytán, nevetségessé 
válásból állhatna; a politikus, a nemzetgazdász 
és szocziologus, úgy van vele mint a gőzekével 
vagyunk sekély talajon. Nincs mihez fogni.

A közzétett beszámoló nagy számokkal 
dobálódzik, hisz egyetlen igazolást a statisztika 
bő köpenyében nyerhet. Künn pedig az életben 
annyira állja a kritikát, a mennyire az meg
vesztegethető.

Hit nélküli tevékenység jellemzi munkás
ságokat, pedig az akczió elég segélyt s nem egy 
jobbra hivatott buzgó erőt tart lekötve.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, márczius 22.

Tizenhárom esztendővel ezelőtt történt 
Meghalt Turinbau Kossuth Lajos, a kinek, hogy 
örökké élhessen, szintén el kellett szenvednie a 
halhatatlanok földi elmúlását.

A magyar nemzet sem azelőtt, sem azóta 
nem gyászolt olyan egységesen. Talpig feketében 
volt az ország és az emberek egymásra borul
tak és sírtak. Mindenki sirt. Nem volt itt párt
állás, politika, sem köz-, sem magánérdek, 
semmi: csak egyetlen egy nagy gyász. A rop
pant veszteség ellenállhatatlan, leírhatatlan tu 
data; több annál: érzése, — a mi ellen minden 
érvelés hiába lett volna.

Szenvedtünk, megalázkodtunk és egyben 
felemelkedtünk a közös, nyomasztó, kínos érzés 
által. Bennünk volt a vágy, hogy testvérek lei
kével szeressük egymást, azoknak a gyöngé- 
debbé vált szeretetével, a kiket közös nagy 
csapás báuata ért.

Emberek, a kik azelőtt nem ismerték egy
mást, meglátták egymás tekintetében a titkol- 
hatatlau fájdalmat és megértették, hogy mi en
nek az oka Az egész ország várta a koporsót. 
A merre hozták: a nép kint térdolt a sínek 
mellett. Messze falvak és puszták egyszerű fiai 
jöttek levett kalappal; asszonyaik és leányaik 
virágot szónak a koporsó útjára, nem kellett

hívni, biztatni senkit sem, magától indult meg 
a nagy zarándoklás az utolsó utón érkező elé.

A ki nem hitt az érzés hatalmában: ekkor 
megláthatta, mi az, ha milliók szivéb u egyfor
mán dobban a s z í v .

A ki a magyar összetartásban nem b ízo tt: 
megtanulhatta akkor, hogy százfelé huzva is 
megtalálja egymást a magyar, a mikor magyar
nak kell lennie.

Nem lehet az igét kieszelni, úgy megcsi
nálni. Ennek magától kell túláradni, a szívből ; 
s hogy áradhasson: forrni, égni lángolni kell 
előbb.

Mi tette, hogy igy volt ?
Az-e, hogy meghalt egy öreg ember, aki t  

élete késő alkonyán magához szólított az ő leg
felsőbb ura ?

Ezren mennek el hasonlóan, a kik jó és hű 
szolgák voltak ; s szelíd megnyugvással búcsú
zunk tőlük: „recquiescat!“

Elmehetnek az emberiség legnagyobb jóte
vői, a kik milliókat áldoztak nemes czélra, - a 
a kiknek korszakos találmányaik voltak, a ki
ket a tudomány avatott hallhatatlauokká: —- 
megillctédünk és magasztaljuk érdemeiket, hir
detjük dicsőségüket, nagy szivök nemességét, 
lángelméjük fényét. De nem érezhetjük azt, a 
mit Kossuth Lajos halálakor mindnyájan érez
tünk

A nemzeti eszmény a legnagyobb összetar- 
tási erő. Ez a forrása azoknak a lelkesedések
nek, a mik oly könnyűvé tudják tenni a ha
záért szenvedett vértanúi halált is —  s a kit 
tizenhárom esztendővel ezelőtt földi lényében 
örökre elvesztettünk: az eunek a nemzeti esz
ménynek volt apostola.

%

A miskolczi kereskedelmi és iparkamara 
élére állott egy hazafias, üdvös mozgalomnak, 
melynek czélja: állást foglalni az önálló vámte
rület mellett.

Ausztriában már régen gyakorlatban van 
az, hogy mikor az osztrák kormány gazdasági 
ügyek tárgyalásába bocsátkozik a magyar kor
mánynyal, sorra jelentkeznek a különböző 
„Handels- und Gewerhckorporationen" és dühös 
lármát csapnak. Támadnak mindent, a mi ma 
gyár. Sőt volt már eset arra is, hogy egyes 
czikkeket „kiátkoztak", bojkottáltak. A végsőig 
menő gyűlölet, kapzsiság nyilvánul meg ezek
nek az aligtisztelt „Korporationen* gyülekeze
tein. Ök Magyarországotok zsákmányolni objek
tumnak tartják és a mikor a két ország között 
bármely gazdasági kérdés merül fel, hát akkor 
ók mindig olyan szempontból tárgyalják az 
ügyet, a minőt a kizsákmányoló szokott áldo
zatával szemben elfoglalni. Az áldozat —  az ö 
felfogá'uk szerint — tűrje némán, nyugodtan, 
békésen kifosztását. Ha moccanni mer, vagy szól, 
akkor ők, a kizsákmányolok, a kifosztok csap
nak lármát.

Nem mondjuk mi — hiába is mondanánk 
—  hogy mi ugyanazt az eljárást kövessük az 
osztrákokkal szemben, a minőt ők mivelünk kö
vetnek. Más a mi természetünk. Aztán meg sok 
más egyéb is hiányzik hozzá

Legyen szabad csak egyet megnevezni a 
„sok más egyébből", t. i. azt, hogy nálunk a 
t á r s a d a l o m  idegenül all a gazdasági kérdé
sekkel szemben, holott Ausztriában épp az el
lenkezőt tapasztalhatjuk.

Azonban, most, ezúttal nem megyünk en
nek a dolognak a mélyére.

Megelégedéssel vesszük, hogy a kezdet meg
történt. Sok, igen sok pótolni való van. De 
jobb későn, mint sohasem.

*

A Magvar Szövetségben a minap felolva
sást tartott Bérezik Árpád, a veterán iró. Elő
adásának tárgya a „magyar értelmiség nemzeti 
feladata* volt, s rendkívül szellemesen, szívhez 
szólóan fejtegette azokat a teendőket, a melyek 
a magyarság fentartása végett szükségesek. A 
magyar értelmiség —  Bajnos —  nemzeti szem
pontból még ma is túlnyomórészt lethargikus 
állapotban van, társadalmi téren nem tud még 
eléggé hódítani a nemzeti gondolat.

Ez pedig nincsen jól. A nagy közönségnek

először is meg kell komolyodnia. Senki sem kí
vánja azt tőle, hogy mindenki talán valami 
szaktudóssá képezze ki magát. De jobban kell 
törekedni saját tudásának mélyítésével. Az ostoba 
ember nem tud boldogulni. A müveit ember fel
találja magát. Talán szembetünőleg nem világlik 
ki ennek a tételnek az igazsága, mert hisz saj
nosán láthatjuk, hogy a pőffeszkedés, az üres 
protekezió nem egyszer sikert juttat osztályré
szül aunak, a kit szerencsés körülményei érdem
telenül is előre tolnak. De a világversenyben 
azt tapasztaljuk, hogy csak a müveit nemzetek 
jutnak előre.

És ha a magyar társadalom majd levetkőzi 
mai nyegleségét, akkor közelebb férkőzik majd 
hozzá a magyar gondolat is Mert akkor nem 
derogál majd neki a nemzeti törekvésekkel való 
törődés. Akkor nem ideig-óráig tartó fellángolás 
lesz az ő magyar érzése, hanem lelki és szellemi 
érzésével elengedhetetlen alkotó elem. És akkor 
majd nem kell folytonosan, kulturális és gazdi- 
sági téren egyaránt, a fülébe dörögni, hogy ma
gyar legyen, mert akkor lelki szükséglete min
den téren az igazi, hamisítatlan nemzeti gondolat.

A vármegyei számvevőségek és 
pénztárak visszaállítása.

Irta : N é m e t h  A lb e r t  pü. s. titkár.

Székelyudvarhely, már ez. 23.

H.
Előző számunkban igyekeztünk, jogtörténeti 

alapon és az administráczió szempontjából, bebizonyí
tani, hogy a municipiumok számvevőségekkel és 
pénztárakkal feltétlenül ellátandók. Lássuk már most 
erre nézve az alkotmányjogi és szakszolgálati okokat.

Valamint minden alkotmánynak magában kell 
foglalnia az államjogi intézmények összegét és az 
állampolgárokat ezekkel szemben kőtelező államren
det és jogrendt; úgy a törvényhatóságok, mint ön- 
kormányzati testek sem nélkülözhetnek egyetlen 
szervet sem abból, mely őket alkotmányvédő felada 
tűk telyesitésére belső szervezetük és jogállásuk alap
jai megilleti. Ezek ama jogok, melyek a polgári 
szabadságot és jogegyenlőséget vannak hivatva meg
védeni, az állomhatalom közegeinek némelykor je
lentkező túlkapásaival szemben. És ezen jog nem 
más, mint az állampolgárnak vele született szabad
sága, melylyel megóvja és épségben tartja a legsa
játosabb, elidege-ithetetlen és természetes jogait.

Tekintettel sajátos állatajogi helyzetünkre, a 
törvényhatóságok és községek önkormányzatának a 
vármegyei számvevőségek és pénztárak visszaállítá
sával leendő erősítése, tevékenységüknek ez által 
való kiterjesztése, az alkotmányvédelem leghathato- 
sabb biztosítéka. Aunak tekintette azt a nemzet 
közvéleménye, annak tekintették a vármegyék feliratai 
az országgyűlésben és annak tekintette a hazafias 
sajtó legtöbb orgánuma és végül annak tekintette a 
koáliczios kormány, midőn programmot adva, egyik leg
főbbfeladatául tűzte ki a „törvényhatóságok és köz
ségek önkormányzatának erősítését, önkormányzati 
tevékenységüknek élénkítését, életképessé tételét * És 
m iért? mert mindenik belátta, hogy az önkormány
zattal fejlődött és azzal összeforrt saját pénztár és az 
államhatalom közegéi részéről meg nem akasztható 
pénzkezelési jog nélkül, a vármegyei önkormányzat
ban nincs ellenállási erő, nincs oly tevékenységi kéz, 
mely őket alkotmányvédelmi szempontból és a jog
fejlődés alapján megilleti.

Vájjon nem ide ezélzott-e 1867-ben az alkot
mány helyre éltával kinevezett legelső kormányunk 
elnöke, a legkiválóbb providentiális magyar állam
férfi gróf Andrássy Gyula, az országhoz intézett 
leiratában- midőn a következőket mondja: „A ko
molyabb szabadság végelemzésében nem más, mint 
az önkormányzat. Ez a jog alig van valahol széle
sebb alapra fektetve, mint nálunk, a helyhatósági 
intézményeikben. Ezekben oly kincs rejlik, a melyre 
nem lehetünk eléggé féltékenyek. E mellett nem 
szabad elfe.ledniink, hogy minden alkotmány, ha a 
szabadság jogainak megfelelni akar, csonka és be- 
végzetlen munka, a mig minden intézménynél nem 
ugyanazon elv, nem az önkormányzat élve lengi ált. u

Az önkormányzati jog abban csúcsosodik ki, 
hogy a törvényhatóság saját belügyeiben önállólag 
intézkedik, szabályrendeleteket alkot, az önkormány
zati és közigazgatási költségeket megállapítja, a fa-
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ik. Mindezeket kizárólag saját 
.'a végre. És mi sem tcrmésze- 
ogy a törvényhatósági bizottság, 

í>me körzetén belől felelősséggel is 
kötelesség jog nélkül és jog köteles- 

in létezik, miután e kettő correlativ 
mely önkormányzat nein ezen elveken 

az erős, életképes nem lehet. Ha állami 
■iitel végeztetjük a teeudőket, akkor az nem 

.mfinyzat, hanem a legteljesebb állami kormány- 
. Olyan m int a fából való vaskarika.

Nem állami közegekkel kell a vármegyék és 
községek ügyeit intéztetni, hanem ellenkezőleg tágí
tani kell a vármegyék részvételi jogát a kormány
zati hatalomban. A legszélesebb alapokon kell biz
tosítani azon jogát, hogy állami felügyelet mellett 
helyi ügyeit intézze és közvetítse az állami igazga
tást. Mert ezen jog gyakorlásánál a vármegyék az 
ország alkotmányos szabadságának a múltban is ki- 

tot tettek és jöhetnek idők, midőn is- 
-t. tehetnek s újra alkotmány védelmi 
dathoz jutnak.

. szakszolgálatot illetőleg, első kellék az ugyan
i o n  szakban huzamosabb időig való működés. De 
napyszerepet játszik az egyénnek hajlama, buzgó- 
sága és áz önképzésre irányuló szilárd törekvése. 
Azonban egyet minden bátsó gondolat nélkül meg
állapíthatunk, azt, hogy midőn egy már létező és 
az elszámolás ellenőrzése tekintetében kifogástalanul 
működő állami gépezet valamely szervét oly teendők 
elvégzésével hozzuk kapcsolatba, mely teendők amattól 
teljesen eltérők, és a midőn a szakszolgálatok külön 
választása helyett, az összpontosítást tüzzük ki czé- 
lul, miként az az 1902. évi III. t.-cz. életbeléptetése 
folytán az állami és megyei számvevőségi teendők 
összeolvasztásával bekövetkezett; akkor lehetetlen 
be nem látnunk, hogy ezen összpontosító törekvés 
éppen a vármegyei szakszolgálatot illetőleg, nemcsak 
káros, de veszedelmes is lehet, és igen gyakran más 
eredményt érhetünk el, mint a milyent czélul ki
tűztünk. De hátrányos lehet az állami gépezet ama 
szervére is, a melylyel kapcsolatba hoztuk.

Nem akarjuk az állami pénzügyi számvevőségi 
szokszolgálat ellátása körül fenálló és az állammal 
s annak intézményével együtt fejlődött és összeforrt 
számvitelünket bírálni, mert ez ma oly magas fokon 
áll, hogy bármely államnak dicséretére válhatnék. 
De nem látjuk helyén valónak, hogy az önkormány
zati testekkel szintén összeforrt pénzkezelési rendszer, 
állami szabályok alá vétessék. Mert ae önkormány
zati testeknél jelenkezö elszámolási mód annyiféle, a 
hány féle az alap, illetőleg annak jogi teremészete.

Épen ezen sarkallik a vármegyei számvevőségi 
szakszolgálat helyes ellátása,

A vármegyei számvevőségi szakszolgálatra, — 
tekintettel a vármegyék sajátos jogviszonyaira, jog
igényeire, valamint a létező alapok jogi természetére 
és a vármegyékbe kebelezett községek megannyi 
jogigényeire, — az egyént jobban rá kell nevelui, 
mint az állampénzügyi számvevői szolgálatra. Ezen 
teendőket ellátó tisztviselő szolgálata közben, az 
ország bármely részében ugyanazon törvényeket és 
szabályokat látja maga előtt. De nem igy azon tiszt 
viselő, a ki a vármegyei sz. nvevóségi szolgálat el
látását telyesiti. Ezen tisr _>lő mielőtt működését
megkezdené, — az ál pénzügyi szakszolgálat
körébe eső törvények és szabályok mellett, melyből 
már elméleti ismeretekkel bir, — a szorossan vett 
közigazgatási törvények határozmánynit. a községek 
szervezeti szabályrendeleteit, a vármegye összes sza
bályrendeleteit megtanulni kénytelen. Vagyis, ismer
nie kell azon positiv jogszabályokat, melyeket a vár
megyék és községek önmagok számára megalkottak. 
E mellett kénytelen a vármegye és községek vagyon
jogi kérdéseivel és községi képviselő testületeknek 
a vagyonváltozásra beható határozataival, és tegyük 
hozzá, hogy a nép szokásaival is tisztába jönni, mert 
o nélkül a szakszolgálat helyesen nem látható el.

És váljon amaz idő, — mely alatt ezen intéz
ménnyel az illető tisztviselő teljesen megismerkedik, 
mert arra bizony évek szükségesek, — a vármegyei 
számvevőségi szolgálatra előnyösen értékesithető-e ? 
Határozottan nem I 1 E mellett nem kicsinylendő 
ama hátrány, melyet az állandó személyváltozás elő
idéz. — Mert miként azt sajnosrn látjuk, a pénz
ügyi tisztviselők előléptetése körül azon abnormis 
állapot áll fen, hogy ha valaki előre akar haladni,
egéBz életén keresztül vándorolni kénytelen. _ így
megtörténhetik, hogy valamely számvevőségnél mű

ködő közegek egy pár év alatt mind kicseréltetnek, 
és uj emborek jönnek, a kiknek megint elől kell 
kezdeni. Kimerné tehát állítani, hogy egy állami 
tisztviselő, kit az önfeutartás nagy kérdése csak ideig- 
órá'g köt valamely helyhez, — mert érdekei más 
irányban vonzák, — az önkormányzati testek vagyon
jogi kérdéseinek tanulmányozásába egész énjét, való
ját belevigye. — Midőn ezt megállapítjuk, egyúttal 
nem késünk elismerni ezt, hogy múlt idökhez képest 
az ellenőrzés haályosabb, és ez a számvevőség szoros 
szervezetének folyamánya. Különösen áll ez a járási 
számvevői intézményre, mert ezeknél a személy vál
tozás állandóbb jellegű. És a mig ezen intézmény 
fennáll, mindig az is leend, mert az előre való ha
ladás útját előttök elzárni nem lehet, nem szabad.

A járási számvevői intézmény czélszerüsége 
elvitázhatatlan, mert közelebb hozza az ellenőrzőt 
a vagyon forrásához, közvetlenebbül látja a szám
viteli tényeket, intenzivebb az ellenőrzés, na
gyobb az elérendő hatás. De czélszerütlen jelenlegi 
alkotásában. Oly módon kell tehát azt szervezni, 
miként az utóbbi két évtized alatt egyes törvényha
tóságok saját kebelökben szervezték, mások pedig 
annak szervezését előkészítették. A legszorosabb kap
csolatba kell hozni a vármegyei és községi intéz
ménnyel. Állandósítani kell \ személyeket, mert e 
nélkül czélt érni nem lehet. Ez amaz ütköző pont, 
melyre az 1902. évi III. t.-cz. megalkotásával nem 
számittottak. És ezen megtörik a legjobb akarat, a 
legnemesebb törekvés és elveszti értékét a munka, 
melyet az önkormányzati testek vagyonkezelésénél 
és számvitelénél a jelenlegi rendszerrel kifejteni 
akarunk.

Itt nem a számviteli functiók telyesitésére ki
rendelt egyénekben keresendő a baj, hanem a rend
szerben, mely ezt a helyzetet megteremtette. És a 
mig egyfelől sajnosán látjuk, hogy ez igy van, és 
ezen állapot nem alkalmas arra, hogy az önkormány
zati intézményeit bárki is telyesen elsajátítsa: addig 
másfelől nem szorul bizonyításra, hogy az állami és 
vármegyei számvevőségi szakszolgálat úgy alakilag, 
mint tartalmilag lényegesen elüt egymástól. És ta
lán az állami számvevőségi közegek is örömmel 
vennék, ha az egyesítés előtti állapot ismét vissza
térne. Ezért jeleztük fennebb, hogy a szakszolgálat 
oly módoni csoportosítása, miként azt az 1902. évi 
III. t.-cz. folyamányaként látjuk, — a vármegyei 
számvevőségi szakszolgálatra mindig hátrányos leend.

A fentiek után minden elfogulatlan tényező
nek be kell látni, hogy a vármegyei számvevőségi 
és pénztári teendőknek állami kezelésbe való vétele 
elhibázott cselekedet volt.

A vármegyéknek pedig jólfelfogott vagyoni ér
dekük minden eszközzel oda törekedni, hogy a vo
natkozó törvényczikk eltörlésével, a számvevőségeket 
és pénztárakat vissza kapják és pedig a járási szám
vevői intézmény átalakításával, járási számvevők 
meghagyása mellett.

Még csak egyet. Köztudomású tény, hogy a 
vármegyék saját vagyonukból nem élhetnek meg. 
Azért a törvényhozás gondoskodott arról, hogy a vár
megyék az állami közigazgatás közvetitésének ellen
értéke fejében a „közigazgatási árva és gyámhatósági 
kiadásaik" fedezésére, úgynevezett „állami dotátiót" 
kapjanak, és ezt havonkint fizetik k i ; illetve szá
molja át a m. kir. adóhivatal a vármegye „háztar
tási alapjába.11 A vármegyék czéljainak megvalósítása 
költséggel jár, a vagyon annak létfeltételét képezi, 
a vármegye vagyona tehát nem csak anyagi, hanem 
okszerű értékkel is bir. Ezért az állam pénztárából 
havonkint kifizetett összeg, mint dotátió, a várme
gyékre nézve nem bir okszerű értékkel, csak ideig- 
óráig szolgál létfeltétéiül, a mig azt a fensöbb hatóság 
be nem szünteti..

A dotátió magán hordja az alamizsna nyújtás 
jellegét, ez pedig a vármegye méltóságával nem 
egyeztethető össze.

Azért a dotátió megvonásával biztosítani kell 
a vármegyéket állandó jövedelemről, melyből a szük
ségleteiket fedezhessék és a melyet, — minden felsőbb 
hatalom beavatkozásának kizárásával, — önmagok 
vethessenek ki és szedhessenek be.

így a vagyonkezelés terén el lehet érni a czélt, 
a vármegyék önkormányzatának megerősítését, élén
kítését, életképessé tételét. Különben pedig nemi
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Prolog.
_  8z»valta a tnárczins 23-iki protestáns estélyen Mezei Anniiska. —

E  földön élünk másfélezredéven,
E z táplál minket, ez takar jnajd el 
— Ha visszatérünk újra az ösnorba —
A sírra hullt röggel, erdőivel.
A  Székelyföldet védte ősink kardja,
Mig száz csatán ezerfelé iit szét,
Hogy biztosítsa a havas tövében 
Késő utódok szabad bölcsejét.

E  földhöz köt a szent emlékek árja,
Ós mondaköd, a melynek fátyola 
Reá borid szivünkre, s fogva tartja,
Vessen a sors szeszélye bárhova„
Ez ősi földhöz porladó apáink 
Emléke is örökre ideköt,
Itt véd bennünket a hűn „Hadak utja“ 
Melyen Csaba tábora végig jött.

Oh szent az út, mély elborult jövőnkbe 
Ködös múltúnk köréből átvezet,
Mély meghozd a végveszély szavára 
/I régen nyugvó csont-vezérlcezet!
A  tiszta égen szűz ezüst sugára 
Biztatva, áldva mireánk ragyog:
„Mi Őrködünk feleltetek, kis nemzet,
Mi virrasztunk, ti csak álmodjatok.“

Azóta századévek szálltak sorra . . .
Sok véres század, nem pihent a lcard, 
Rettegni tudta messze tájak népe 
A székely fegyvert és a székely kart. 

v Erdő benőtte hegycsúcsok fejére 
. „ A honfigond örvdrak it rakott,

A nép ekéjét fogta fél kezével,
A mással gyakran kard után kapott.

A végtelen időnek szárnya fordult 
S le seprő véle Budvár tornyait.
Üres a hegy, a nép leszállóit róla,
Az őserő a síkon él ma, itt,
Hol móhlepett kö nem tart börtönében,
A  ka il pihen, a béke áldást kint,
Az újabb szózat újabb szellemében 
Folytatjuk most, mit kezdtek őseink.

\

üicsóiilt ősök, csorbult fegyveréhez 
Ne kapjanak a porló csontkezek!. 
Munkátokat folytatjuk szívós karral,
A számadástól szivünk nem remeg. 
Megtartottuk mi azt, mit ránk hagyátok, 
A Székelyföld a szélcelyé maradi,
Uj házukat raktunk széthullott kövekből: 
Várfalból lettek iskolafalak.

A  rabonbánok vára puszta hegycsúcs, 
Leikök az iskolába szállott ál,

.S  ha eltemették újabb századévek 
A Zandirhám ősesküpoharát:
Uj kelyhet adlak nem gyöngült kezekbe, 
A melyből iszunk örök életei:
A testi serleg lelkűnknek hitet nyújt,
A lelkiből tudást merítenek.

Tudás a fegyver a nagy életharczban, 
Bátyánk megküzdeni csak azzal lehet, 
ü ép most zsibbasztó Icöd terül a tájon,
S ül gyillcolón a székely szív felett.
Jó emberek! e ködöt fujjuk széjjel,
Hogy állítasson fenn az az iskola,
S hirdesse fennen késő nemzedéknek:
Ki harcéban nagy volt, békében derék lett,
A hitel őrzi, a tudást szomjazza,
Legyen a népnek iskola az anyja!

G a g y i J en ő .

A  h a lten yésztés érdekében.
A székelyudvarhelyi Vadász-társaság a múlt 

vasárnap délelőtt Dr. Damokos Andor alispán elnök
letével gyűlést tartott, melyen Ugrón Ákos főispán 
igen nagy fontosságú kérdés eszméjét pendítette meg. 
A hús drágasága ugyanis immár égető kérdéssé nőtte 
ki magát, melyet Ugrón Ákos a haltenyésztés, s igy 
piaczirnknak olcsó halhússal való ellátásával akar 
ellensúlyozni.

Halasgazdaságaink fokozódó fejlődése mindjob
ban lehetővé teszi a városok halszükségletének kie
légítését. Közélelmezési szempontból ez a körülmény
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annál jelentősebb, mert köztudomás szerint a halhús 
egyike a legegészségesebb emberi táplálékoknak s 
főleg a mai husdrágaság idején alkalmas a drága 
marhahús pótlására.

Tógazdaságainkban Iogtömegesebben pontyot 
termelnek, minélfogva a termelők ezidőszerint a jobb 
módúak igényeihez alkalmazkodnak. Azonban ez épen 
neui zárja ki azt, hogy egyes nagyobb tógazdaságok, 
még iukább pedig a közvizeken alakúit halászati tár
sulatok bőven szolgáljanak keszeg-félékkel is, a mely 
sokkal olcsóbb és a kevésbbé módos lakosság szük
ségletének kielégítésére alkalmas.

A pontyot vízbe szállítva, elovenen adják piaczra. 
Szállításával kapcsolatos költségek lényegesen befo
lyásolják tehát ezen halak árának alakulását és pe
dig annál iukább emelik azt, miuél messzebbről kell 
azokat szállítani. Ebből önként következik, hogy a 
fogyasztók érdekében a mossze vidékről való szállí
tás lehetőleg mellőzendő, vagyis a közélelmezés inté
zőinek azon kell lenni, hogy a hol a viszonyok meg
engedik, a városok saját határukban igyekezzenek 
a lakosság szükségletét kitermelni.

Mivel pedig az eddigi tapasztalatok tanúsága 
szerint a termelés ezen ága könnyű, teljesen biztos 
alapon nyugszik és mezőgazdaságunk keretébe aka
dálytalanul beilleszthető.

A Vadásztársaság Ugrón Ákos eszméjét öröm
mel fogadta, s nyomban el is határozta, hogy a tár
saság a kérdés kellő előkészítése után a halásztársa
ságot is megalakítja.

Tudomásunk szerint a földmivelésügyi miniszter 
készséggel támogat minden olyan törekvést, mely 
a szükségletnek közvetlen termelés utján leendő ki
elégítését czélozza, nevezetesen, az orsz. halászati 
felügyelőség közbenjárásával a társaságot a helyzeti 
viszonyok alapj án a kérdéssel kapcsolatos körülmények
ről a legkimeritőbben tájékoztatja, valamint a szűk 
séges terveket díjtalanul elkészítteti, és minden irány
ban kellő szakszerű útmutatást nyújtana.

A magunk részéről is örömmel vesszük a te r
vet, mivel ezáltal közélelmezésünkön kívül igen nagy 
szolgálatot tesz a társaság egy oly termelési ág fej
lesztésének is, a mely első sorban gazdaságilag meddő 
tertületek kihasználását czélozza.

Szem élyi hir. Benedek Elek, a kiváló i ró, 
Budapestről tegnap Szekelyudvarhelyre érkezett, hogy 
a ref. leányiskola javára rendezett estélyen felolva
sást tartson. Az illusztris iró a mai napot még itt 
tölti.

A kath. h itk özség  estélye. A tóm. kath. 
hitközség Gróf Mikes János lőesperes-plebános elnök
lete mellett a múlt szombaton, lli-ikán rendezett 
estélye a hozzáfűzött várakozásnak mindenben meg
felelőig folyt le, a szép program és a jótékony czél 
nagy közönséget gyűjtött össze. Az estélyt Petrányi 
Miklós szakiskolai tanár élőképe: a „Tavasz ébredése" 
vezette be, mely bensőségteljes finomságával, szin- 
hatásával, a kép helyes tekuikájával egyaránt tetszést 
aratott, üdeségével kellemes látványt nyújtott, noha 
konstatálnunk .kell azt, hogy az effektus érdekében 
szükséges az ilyen élőképekben a szereplők szobor- 
szerüsége. Ezt nyomon követte „A kereszt apotlieozisa“ 
ugyancsak Petrányi által rendezett élőkép, mely 
nemes konczepcziójával szintén tetszésben részesült. 
Az élőképek után a „Szellenulus hölgy", Bérezik egy 
felvonásos vigjátéka került bemutatóra, gondos be
tanulással. Molnár Margit az Ilma szerepébeu telje
sen kifogástalan alakítást nyújtott, játéka pezsgő 
éléuk, temperamentumos volt. Szobotlca Kata játéká
nak nemes egyszerűségével, szubtilis előadásával a 
Bella szerepeben szép sikert ért el. A férj szerepé
ben Pálffy Aladár fejtett ki nemes buzgalmat a 
siker érdekében, mely a darabot nyomon követte. 
— A következő egy felvonásos vígjáték „A minisz
terelnök bálja“ volt, mely itt premier számban is 
ment és pediglen színészeknek is becsületére váló 
betanulással. A tanácsnokné szerepében Schiller Irma 
vállalkozásét művészi siker koronázta, játékának be
fejezettségével, közvetlenségével valósággal meglepte 
a közönséget és valósággal szenzáeziós sikere volt; 
Nősz Ilonka, mint Elíz, játékával a legteljesebb 
illúziót tudta kelteni. Szemlét' Ferencz a tanácsnok 
és Burger Artkur a hírlapíró szerepében kabinet 
alakítást nyújtottak és bebizonyították ábrázoló 
tehetségük jellemző erejét. A darabot kitűnő jó 
ODsemblével játszották, noha gyors fordulataival nagy 
feladatot rótt a szereplők valamennyiére. Mind két 
színdarab rendezésével Nősz Gusztáv szerzett érdeme 
jtet,. _ Az estély rendezőségétől a következő nyilvá
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nos nyugtázást vettük: Tiszta jövedelem 727 kor. 
40 fillér volt. Felülfizettek: Gróf Mikes Jáaos 7 k., 
Révffy Zoltán 10 k., Klóin Géza 20 k., Burnász 
Mariska, Burnász Erzsi, Lukácsffy Teréz 3 k., For- 
nongel Gyula, Maráth József 2 -  2 k , SzcDtpétery 
Károly, Ugrón Ákos, Iludnyák Péter, Jarcsné Blájer 
Mariska l —l k.

A  Szabad  L yczeum  b evégződött. Tokin
tettel arra, hogy a Szabad Lyczeumi felolvasások 
iránt az érdeklődés már megcsappant, nemkülönben 
arra való hivatkozással is, bogy a tavaszi hónapok 
nem alkalmasak azoknak napirenden való tartására 
nézve, a még ftiggőbeu levő felolvasások elmaradnak.

H alálozások . Makói Medgycsy Gábor, városi 
nyugalmazott tisztviselő, volt 48-as honvéd, életének 
75-ik, boldog házasságának 48-ik évében, folyó hó 
21-én elhunyt. A megboldogultat toguap délután 
helyezték örök nyugalomra a róm. kath. -sirkertbe. 
Halálát neje szül. Szájáéi Mária és gyermekei •• Emma 
és Dezső, valamint számos rokon gyászolja.

Özv. Molnár Gergelyné szül. Kízsmárli Kata
lin, életének 72 ik évében, f. hó 17-ikén jobblétre 
szenderült. Halálával gyermekeit Molnár Mari férj. 
Gáspár Jánosnét, Molnár Gyulát és kiterjedt rokon
ságot borított gyászba.

A  S éta tér -ü g y i b izo ttsá g  ü léséb ő l. A
városi Sétater-ügyi bizottság Ulatky Miklós tanár 
elnökletével 18-ibán ülésezett, melyen resztvettek : 
Dr. Domokos Andor, alispán, Dr. Imreh Domokos 
kórházi igazg.-főorvos, Dr. Kovácsy Albert országgy. 
képviselő, Dr. Válentsik Fereucz m. tiszti-főügyész 
és• Becsek Aladár, lapunk szerkesztője. A bizottság 
Fábián József fűrész-gyáros ajánlatára abban állapo
dott meg, hogy az uszoda felépítését ő reá bízza, 
annyival is inkább, mivel Fábián kötelező Ígéretet 
tett arra, bogy gőzfürdőt is létesít. Eszerint a rész
vényekre tervezett uszoda a 12-ik órában lökéiül a 
napirendről s mindazoknak, kik a részjegyek árát 
már brfizotték, azt visszafizetik. A bizottság egy 
Szépítő-egylet létrehozását a város érdekében fekvő
nek talá lta ; éppen ezért elhatározta, hogy azt meg
alakítja s az alakuló gyűlés összehívására Ugrón 
Ákos főispánt felkéri. Felkéri a bizottság a polgár- 
mestert, miszerint utasítsa a városi mérnököt, hogy 
a sétatér tervrajzát elkészítse s azt a bizottság 
rendelkezésére bocsássa, hogy annak alapján a séta
tér rendezése, uj utak nyitása, a tenisz-pálya el
helyezése, fasorok és gruppok ültetési munkálata a 
kellő időbon foganatosítható legyen. Végül élénk 
eszmecserét folytatott a bizottság a sétatérhez vezető 
ut megbyithatása és ezzel kapcsolatosan a sétatér 
környékének rendezése körül.

A  sorozás. A Székelykereszturi járásban a fő
sorozás f. hó. 9-ikétől 15-ikéig tartatott meg, a már 
korábban itt közölt sorozó-bizottság részvételével. A 
keresztúri járásban előállott 765 állitásköteles, ebből 
besoroztak 251-et. — Az Oklándi járásban a soro
zás most folyik.

E m lék et az a g y a g fa lv i réten . Az agyag
falvi réten felállítandó Széaelyemlék-alap javára, a 
márcz. 15-én tartott hazafias ünnepély alkalmával a 
Kereskedő Otthon ifjúsága önkéntes adományából 
begyült 12 koronát Sterba Ödön úrtól, úgyszintén a 
helybeli Dalegylet, által, ugyancsak márcz. 15-én tar
tott hazafias ünnepély alkalmával begyült összegből 
30 koronát Benedek Géza ur által és az Udvarhely
megyei takarékpénztárban elhelyezett tőke 1906. évi 
II ik félévi kamatából 123 korona 69 fillér, összesen 
165 kor. 69 fillért hozzáadva a már korábban be
gyült 6202 korona 37 fillérhez, az alap összege jelen
leg tesz 6368 kor. 06 filléít. Fogadják a nemes szivü 
egyletek, valamint minden egyes tagja hazafias 
adományáért ez utón is a végrehajtó-bizottság hálás 
köszönetét. Ferentzi János, végr. biz. pénztárnok.

H angversen y  a  S zen t-F eren cz-ren d iek  
orgonája k ö ltsége ire . A Szeut-Ferencz-reudi 
atyák, mint erről már hirt adtunk, a templomukba 
újonnan beállított orgona költségeinek fedezésére 
április hó 1-éu, husvét másodnapján, Dr. Válentsik 
Ferencz fósindikus védnökségével, a Budapest-szálló 
szintemében hangversenyt rendozuek. A szokatlanul 
nagy és érdekes hangverseny műsora a következő:
1. Nyitány, Sándorka zenekara által. 2. Élőkép: 
„Szeut Caecilia", reudezik P. Gergely és Janicsek 
József, személyek: Bagó Mariska, Flórián Margit, 
Szabó Buriska, Ungváry Ilus, Vajda Edit. 3. „Stella 
máris" Várady—Hevessytő), melodráma, szavalja 
Rimáry Gyula Kolozsvárról, zougoráu kiséri Ue- 
vessy László Kassáról. 4. Éaekel Takács Gabi 
Debreczenből, zongorán kiseri Alföldi László

mérnök 5. Volkinánn 11. dalai, éneklik: Iludolin  
Lajos, Koller Jáaos Szabó József és Székelyhídi 
Ferencz Kolozsvárról. 6. Felolvas: Dr. Kiss Meny
hért Marosvásárhelyről. 7. „A hol te jársz" és „Sir 
a nóta" Farkastól, énekli Székelyhídi Ferencz, zon
gorán kiséri Hevessy Líszló. 8. Élőkép : Ruth Booz 
szántóföldjén" JeDny Henrik festménye után. sze
mélyek : Dohai Ilka, Reisenauar Hedvig, Csergő 
Tamás. Szünet, mely alatt Sándorba zenekara 
játszik. 9. Élőkép: „Jézus a gyermekek közt" 
Ebbinghaus festménye után, személyek: Ferenczyné 
Löffy Margit, Ferenczyné Técsy Mariska, Dobay 
Ilka, Flórián Mariska, Szabó Erzsi, Tamás Márta, 
Csergő Tamás, Orbán Domokos, Persián József, 
Sándor József, Fmbery Piroska és Balázsi Rózsika, 
l'ercnczy Jancsika és Pistuka, Göllner Ernőké és 
Titilla, Janicsek Jankó. 10. „A köny" Wittétől és 
„Magyar népdal-egyveleg" Fráter LoráDdtól, ének
lik: Iludolin Lajos, Koller Jáaos, Szabó József és 
Székelyhidy Fereocz. 11. Vonos-négyes, előadják: 
Ember János, Ember Dezső, Ember Sándor és E m 
ber Jenő. 12. Ária a „Varázsfuvola" ez. operából 
Mozartéi és Benő lemondása a „Tetemrehivás" ez. 
dalműből, Farkastól, énekli: Koller János, zongorán 
k iséri: ITevessy László. 13. Élőkép ; „Szent asszonyok 
a siruál" Ebbinghaus festménye után, személyek: 
Ávéd Rózsika, Fábián Juliska, Lakatos Vilma, 
Reisenauer Hedvig, Szabó llus. 14. „Bölcs Salamon" 
Scbaffertől, éneklik: Hudolin Lajos, Koller János, 
Szabó József és Székelyhidy Ferencz. — Helyárak : 
Páholy 8 korona, oldalszék és I —III. sor 3 kor., 
IV—VIII. sor 2 kor., többi sor 1 kpr., földszinti 
állóholy 60 fill., deák-, katona- és gyermekjegy 50 
íiii., karzati ülőhely 1 kor., karzati állóhely 40 fill. 
Jegyek a meghívók kibocsátása után Székely Dénes 
könyvkereskedésében válthatók előre.

N y ilv á n o s  k ö szö n et. Fel kérettünk a követ
kező sorok közlésére: „Az Udvarhelyvármegyéi Ta- 
nitóegylet Népiskolai Tanszermúzeumának könyvtára 
részére Székely Dénes ur, helybeli könyvkereskedő, 
102 (egyszázkettő) kötetnyi muukát 159 kor 68 fill. 
eredeti árban ajándékozván, fogadja ezen adomá
nyáért Taoszermuzeumuok nevében köszőnetemet. 
Székely udvarhely, 1907. márcz. 20. Chálupka Rezső 
osztályelnök."

M u zeu m -eg y le ti k ö z g y ű lé s . Mintán a vár
megye muzeum-egyiet választmánya a tagok részvét
lensége miatt az ez ideig hat Ízben összehívott 
választmányi üléseit megtartani nem tudta, megbí
zatását letette. Ennélfogva Dr. Damokos Andor alis
pán folyó hó 24-ének délutáni 3 órájára a vármegye
ház kis tanácstermébe közgyűlést hívott össze azon 
kéréssel, hogy tekintettel az ügy fontosságára ezen 
közgyűlésen a tagok szíveskedjenek megjeleni. A 
közgyűlés tárgysorozata a következő: 1. Titkári je
lentés. 2. Igazgatói jelentés. 3. Könyvtári jelentés. 
4. Pénztáros jelentés. 5. Az időközi lemondások foly
tán megüresedett állások betöltése. 6. Az alapsza
bályok 7, 10 és 35 szakaszainak módosítása. 7. 
Hivatalos előterjesztések. 8. Indítványok.

K irán d u lás R óm áb a . Az erdélyi Oltáregye
sületek központi igazgatója Soóthy Gyula spirituális 
Gyulafehérvárt, zarándoklatot rendez Rómába, Loreto 
és Assisibe. A kiránduláson részt vehetnek nem oltár
egyleti tagok is. Indulás Budapestről ápril 5-én, reg
gel 8 órakor, a keleti pályaudvarról, érk. Fiúméba 
ez nap este 7 55. Indulás a bajón Anconába 8 15. 
Érkezik Anconába 6-án reggel 7„7 órakor, indulás 
Loretoba 8 órakor, érk. Loretoba 9 órakor. A kirán
dulók itt töltik az egész napot, este indulás Assisibe 
hova éjfélkor érnek. 7-én Assisi és Porczincula ne
vezetességeinek megtekintése, este 11 órakor indulás 
Rómába, hova 8-án reggel 7 órakor érnek. Rómában 
8V2 nap lesz a tartózkodás, mely idő a la t t  Róma 
nevezetességeit tekintik meg, ápril 16-án fogadtatás 
a pápánál. Erdélyből ez alkalommal indul az első 
zarándoklat Rómába. Részvételi dijak I. oszt. 218 
kor. II. oszt. 167 kor. III. oszt. 126 kor., a hajón 
háló hellyel. Ez összegbe benne foglaltatik 8V2 nap 
teljos ellátás Rómában a Saota Mártha zárdában. A 
részt venni kivánók Soóthy Gyula spirituálishoz kül
dik az előirt dijat. Székelyudvarhelyről eddig már 
tizen jelentkeztek.

P á ly á z a t  k ü lfö ld i ta n u lm á n y ú tra . A
marosvásarheiyi kereskodelmi és iparkamara közbiné 
teszi, hogy a keresk. m. kir. minisztérium a külföldi 
ipari viszonyok tanulmányozására és az ott szerzett 
tapasztalatok itthon leendő értékesítése czéljából a 
kamara kerületére egy (1) 600 (hatszáz) koronás 
külföldi tanulmányi iparos ösztöudijat engedélyezett, 
melyre 1907. május 15-én záródó határidővel ezen
nel pályázatot hirdet. Pályázhatnak a raarosvásárhelyi
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kereskedelmi és iparkamara területén (Marosvásár
hely sz. kir. város Maros Torda, Csik, Háromszék 
és Udvarhely vármegyékben) illetékes kézmü-iparosok. 
A pályázati kérésben a folyamodó lakhelye, családi 
és vagyoni viszonyai, foglalkozása, előképzettsége, 
nyelvismeretei, erkölcsi magaviseleté, esetleg tanul
mányai ; az általa nyert kitüntetések és végül az 
ösztöndíj elnyerése esetén, teendő utazás iránya rész
letesen megjelőlendők és lehetőleg hiteles okmányok 
kai igazolandók, valamint az is, vájjon az illető ka 
tonai kötelezettségének eleget tett-e már és biztosítva 
van e előre is egy megfelelő külföldi gyárban vagy 
műhelyben való alkalmaztatása, esetleg valamely 
külföldi szakiskolába való felvétele. Az illetőnok kö
telezettséget kell vállalni aziránt., hogy az öszdöodij 
különbeni visszafizetésének terhe alatt vissza fog 
térni hazájába s szerzett ismereteit itthon fogja érté 
kesiteDi. Azok, akik katonai kötelezettségüknek még 
nem tettek eleget, vagy azaló) felmentve nincsenek 
az ösztöndíjra nem számíthatnak. A kiskorúakért 
apjuk, vagy gyámjuknak kell kezességet vállalni a 
fenti kötelezettségek betartása tekintetében. A határ
időn túl beérkezett folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek.

P an aszk ö n y v . A következő sorokat vettük: 
A Betegsegélyzö-pénztár mai alakjában, régen meg 
van állapítva, elhibázott intézmény. Az egész szerve
zet úgy néz ki, mintha nem az iparosokért, de 
tisztviselőiért létesült volna. Hogy az anyagiakkal 
ez alkalommal ne foglalkozzak, csak azon abnormális 
körülményre kívánom az illetékes hatóság figyelmét 
felhívni, hogy a Betegsegélyző-pénztár személyzete 
hivatalos óraját délelőtt 9-tól 12 óráig tartja, a nap 
többi, vagyis nagyobb részében aztán híjában visznek 
igazolványért oda akár haldokló beteget is, az ajtó 
zárva van. A mai világban, amidőn mindenki láza
san küzd a megélhetésért, a mindennapi kenyérért, 
mindenesetre különös, vagy még ennél is több, hogy 
éppen a munkásságért és a munkások drága keres
ményéből fenntartott hivatal napi 3 órai munkaidőt 
állapit meg magának. Én elhiszem, hogy munkájuk 
elvégzésére ez elég, talán sok idő is, azonban a 
hirtelen szerencsétlenül járt gyári munkás nem 
választhatja ki szerencsétlensége idejéül azt az időt, 
amidőn a Betegsegélyző-pénztárt nyitva kapja. Soraim 
szives közlését kérve, vagyok kiváló tisztelet
tel (— or—).

N y ilv á n o s  k öszön et. A követkoző sorok 
közlésére kérettünk föl. Alólirottak a márczius 15-iki 
hazafias ünnepélyen való szi'es közreműködésükért 
iogaöjak Dalegyletüok hálás köszönetét és kérjük, 
hogy áldásos működésűket a jövőben se vonják meg 
Dalegyletünktöl: Dózsa Sárika, Alczner Zsófi, Bar- 
tos Teréz, Bucsi Róza, Hodor Margit, llartmeijer 
Matild és Irén, Kun Irma, Meiz Margit, Máté Emma 
és Róza, Orbán Juliska, Szakács Zsófi Tamás Ve 
ronka, Ilka, Ilonka és Anna, Takó Márika, Véczi 
Sarolta, Dr. Paál Árpád, Deréki Antal, Láuyí Imre, 
János Márton és a három középiskola zenekara. A 
Székely Dalegylet nevében Burger Arthur alelnök, 
Seemerjai Károly titkár. — Az ünnepélyon telülfizettek: 
Ugrón Ákos 1.20 kor., Dr. Damokos Andor 1.20 kor., 
Becsek Aladár 1 kor., Róth János 50 fill. Összes 

! bevétel 196 kor. 30 fül. Kiadás 137 kor. 22 fill.
• Maradvány 59 kor. 08 fill., melyből az Agyagfalván 

felállítandó Székely-emlék javára átadatott 30 kor. 
s igy tiszta maradvány a D.ilegylet részére 29 kor. 
08 fillér. A felülfizetésekért ez utón mond hálás kö
szönetét a Dalegylet.

A z  é n la k i Ifj. e g y e sü le t  április hó 1-én 
tánczvigalommal egybekötött színi előadást rendez, 
mely alkalommal a Piros bugyelláris népszínművet 
adják elő. Az estély tisztajővedelmét iskolai padok 
beszerzésére fordítják.

H a za fia s c z ig á n y o k . Az Első zenekar ha- 
zafiságát kétségbe vonták, mi szörnyen bántja jó 
czigányainkat. Panaszra jöttek hozzánk, s előadták, 
hogy bát tulajdonképpen hogyan is történt, hogy ők a 
Dalegyiet márczius 15-iki ünnepélyen (való részvéte
lért fizetséget kértek. A rendezőség amikor felszólí
totta őket és úgy szólította fel, hogy azon mennyiért 
vesznek részt, hát kijelentették, hogy az Elsőzenekar 
a polgárság márczius 15-iki ünnepélyén ember emlé
kezet óta fizetség nélkül működött közre, és ezt a 
szokásukat most is meg kívánják tartani. Igen ám, 
de késébb tudomásukra jött, hogy a rendezőség 
eltér az eddigi gyakorlattól s az ünnepélyt belépti 
dij mellett tartja meg, s a zenekarnak a próbákon 
és részt kell vennie, a mely próbák esténként tar
tatnak meg, tehát abban az időben, amidőn a zene- 
kam at kenyerét kell megkeresnie : abban állapodtak 
meg, hogy a próbákon való részvételért 20 frtot 
kérnek, azonban az ünnepélyen díjtalanul muzsikéinak. 
A rendezőség a kért összeget magasnak ta'á'ta, s a 
zenekart nem szerződtette; utólag azonban jónak 
látta  valaki hazafias érzelmeiket nyilvánosan kétségbe 
vonni. Hát czigányaink ez ellen tiltakoznak, mert 
hogy ők a kapzsiságot nem helyezték a hazafiig elé,

bizonyítja az is, hogy a Kereskodők Otthonában a 
nagy nap emlékére rendezett ünnepélyen teljoseu 
díjtalanul szerepeltek.

T avasz. Oh jer, naptárunk büszkesége, — 
Márczius, finom kikelet, — Te ki k e lsz ... s van 
száz kürülmény, — Mely ellen én is kikelek. — Ki
kelek oh Celsius ellou, — Mert az elvetemült öreg 
— A biganynyal oly csúnyán bánik, — A kutya 
ölet egye meg.— Orromban örök ifjú nátha, — Szi
vemben undor és harag. . .  — És bárczius van s 
debsokára — Jöddek a váddorbadarak . . .  — Bundá
ban fogdák szállni kérob, — Bért bárczius van és 
havaz — Köszöndtlek öröbbel, beghatva, — Gyö- 
gyftrü, báboros tavasz 1

x F riss szék e ly  juhturó kapható Batkóczy 
Ferencznél, Vár utezs. I. minőségű 72 krajezár,
II. minőségű 64 krajezár.

KÖZGAZDASÁG.
A z „E lső  S zék e ly  B arom fi ten y ész tő  

E g y e sü le t"  múlt kedden összehívott közgyűlési u 
a tagoknak kellő számban való meg nem jelenése 
miatt nem volt megtartható. Ez okból folyó hó 26 án 
(kedden) délelőtt 11 órára a vármegyeház kis tanács
kozó termébe a gyűlést újból összehívja az Elnökség. 
A tagoknak minél nagyobb számban való megjelenése 
igen kívánatos lenne, mert más fontos kérdések tá r
gyalása mellett, a házi nyúl tenyésztők osztályának 
megalakítása is e gyűlésre van kitűzve.

S zék elyu d varh ely  k ö z b ir to k o ss á g a  a
múlt vasárnap tartotta meg rendes közgyűlését Hlatky 
Miklós elnöklete mellett. Elnök miután konstatálta 
a gyűlés határozatképességét ámeuyiben az összes 
birtok ’/s része képviselve van, fölhívta a jegyzőt, 
jelentésének megtételére. A jelentés elősorolta a bir
tokossági tanács és elnökség múlt évi működését. 
Nevezetesen foglalkozik a Szabó Ferencz-féle dagy
szegi birtokvásárlási ügyével, mely most azon stá
diumban van, hogy miután Máréfalva községe a 
Homoródlázat 35360 koronáért megvette, ezen véte
lár és a birtokosság által felajánlott különbözeti pót
lék hozzájárulásával a kérdésben forgó birtokot rövid 
idő alatt megveheti a város. Említés van téve a le- 
geiőjavitásokra nézve tett intézkedésekről; a legelő
kön termett fü értékesítéséről, mely által összesen 
1254 kor. folyt be a pénztárba; feltünteti a birto 
kosság ingatlan és ingó vagyonát, ez utóbbiban a 
budapesti Hazai Első Takarékpénztárnál lévő 44626 
kor. 14 fill. kiemelésével; jelzi azon 1378 koronát, 
melyet a birtokosság a földadó szabályozási mun
kálatok dijának fedezésére visszatérítés mellett a 
városnak előlegezett; kimutatja a rendkívüli köz - és 
birtokossági tanácsi gyűlések számát és az elnök
ség tevékenységét.

A tárgysorozat rendén a tanácskozás leglénye
gesebb tárgya a nagyszegi birtok megvétele volt; 
mire névé megbízta és felhatalmazta a közgyűlés a 
birtokossági tanácsot, hogy az eladott és a megve
endő birtok ára között lévő külöubözet kifizetését 
kölcsön utján eszközölje, oly képpeu, hogy euuek 
biztosítására a városi képviselőtestület kikérendő 
beleegyezésével a megveendő nagyszegi birtok zálog
jogiig  bekebelezhető legyen, a birtokouság részéről 
felajánlott ellenbiztositék mellett. A kölcsön törlesztés 
a birtok jövedelméből leuue fizetendő.

A megvizsgált 1906. évi pénztárnoki számadás 
18059 kor. 01 fill. bevétellel, 16530 kor. 12 fill. ki
adással 1528 kor. 89 fill. pénztári maradvánnyal 
rendben találtatváo, pénztárnokuak a felmeutvéuy 
megadatott. Az 1907. évre vonatkozó költségelőirány
zatot, mely szériát 4540 kor. bevétel és 4036 kor. 
69 fill. kiadás premináltatott, elfogadta a közgyűlés.

A „Szarkakő" alatt 1906. évbtn legelt csikók 
legelési dijának birtokarány szerint való kiosztása 
a bizottsági tanácsra lett bízva.

A legelőrendtartásról beterjesztett szabályren
delet-tervezet a napi rendről levétetvén, tárgyalása 
azon időre halaaztatott, midőn a nasyszegi birtok 
megvétele bevégzett ténnyé válik. Ezzel a gyűlés 
véget ért.

K iadfl la k á s  Szcntimrc-Utczában 3 szoba, 
**>w- — - *  Konyha is melUHh«!yisig«Hböl 
áltó, Külön udvarral IcVő laKás Kiadó. SrleHez- 

hetni EuKátsffy fajos Kórházi Írnokai. < ^ >

Bzép ir6, gyor8 mlmkáat. ki lehetőleg 
I r f l f l K f l T  irodákban volt alkalmazva vagy ke- 

J k  I I U | \ U | a  resked lmi ismeretekkel bír s khetö- 
^  w * 7  lég németül is tud, Írásbeli ajánlko-
zás alapján — melybrn fizetési igénye közlendő — a z o n n a l i  
b e l é p é s r e  elfogad H o n c z  Á r m in  gyógyszerész Helyt.

Égy Kertész tanuló
felvétetik özv. Boros Károlyué kerté
szetébe. Bővebb tudósítást ad Széli Imre 

kertész Bethlenfalváu.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  má cziue 23 • 

(Érk. d. u. ő ó.

Wekerle a királynál.
Becs. W e k e r l e  miniszterelnök ma délelőtt 

felkereste a külügyminisztert, majd később a 
pénzügyminisztert.

Mindkét államférfiuval hosszasan tanács
kozott.

Délután egy órakor kihallgatáson megjelent 
a királynál, kinek jelentést tett a kiegyezés 
dolgában a magyar álláspontról.

A kihallgatás egy óra hosszáig tartott. 
Azután B e c k  osztrák miniszter.lnököt látogatta 
meg, kivel rövid ideig értekezett

Látogatása után egy újságíró megkérdezte 
Beck miniszterelnököt a kiegyezési tárgyalások 
mai stádiumáról, mire Beck miniszterelnök ki
jelentette, hogy csupán annyit mondhat, hogy 
mindkét kormány nagyon szeretné, ha a ki
egyezés sikerülne, mert ellenkező esetben 1908. 
után is a viszonossági állapotot kellene fenn
tartani, mely miudkét államra megrázkódtatás
sal járna.

A romániai lázadás.
A romániai zavargások egyre nagyobb mér

vet öltenek.
Piatra várost mintegy 4000 főnyi lázadó 

paraszt-sereg ma reggel kaszákkal, fegyverekkel 
felruházva, megtámadta A kirendelt katonaság 
nagy nehezen tudta visszaszorítani a tömegei;, 
melynek ellenállása rettenetes öldöklést idézett elő.

33 paraszt és hat katona holtan terült el 
a földön.

Országutak tele vannak menekültekkel.

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája

Hirdetmény.
Tisztelettel értesítem a vb. „Székely

egyleti első takarékpénztár” volt betéte
seit, hogy a bíróság által már jóváha
gyott felosztási terv alapján a betétekre 
jutott aránylagos összegeket szabálysze- 
t üen bélyegzett nyugta és a betéti könyv 
beadása ellenében a f. 1907. év tttáfCZiUS 
hó 27-én kezdődőlegirodámban felvehetik.

Székelyudvarhely, 1907. márcz. 21.

Dr. Válentsik Ferencz,
tömeggouduok.

Faeladási hirdetmény.
A székelyszentklrályi közbirtokosság (Ud- 

varhclyvármegye), a tulajdonát képező, Szent
király község határában fekvő „Vészoldal" nevű 
dűlőben, üzemtervi megjelölés szerint „A “ ü. o. 
8. és 11. erdörészleteiu a közigazgatási erdészeti 
bizottság 393— 1906. és 1904—9. sz. határo
zataival eng délyezett törzsenkéuti lebélyegzett 
883 drb. 36 — 70. cm. vastagságú luezfenyő fa, 
mely 936 m3 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 lu ° /0-a.
Árverési és szerződési feltételek a köröndi 

m. kir. járási erdőgondnokságnál (Székelyudvar- 
holyen) és alulírottnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. /

Székelyszeutkirály, 1907. ^v i márczius hó.
Bcrze Autal,
özbirtokossági elnök.

Középkorú, teljesen jártas, tiszta és megbízható 
szorgalmas asszony kerestetik falusi háztar
tásba, a ki önállóan főzni, mosni, vasalni, 
kenyeret sütni tud, és alaposan érti a nagybani 

majorság tenyésztést, sertések gondozását, rend és 
tisztaság fenntartását. Ezen hely a z o n n a l  be

töltendő. Czim a kiadóhivatalban.
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> M agyar G azdák V á sá rcsa rn o k  E llá tó  q  
S z ö v e tk e ze tén ek  S z .-u d v a r h e ly i F iók ja

Kossuth Cajos-utcza 27. sz alatt.

flm . ){ir. szőlőtelejieKen termelt
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tan 
folyam által kezelt iám . kir. földtnivelésügyi 
miniszter támogatásával létesített b o r -  
é r t é k e » i t é s i  o s z t á l y á b a n  —  

úgy palaczk, mint hordó

3 0 J t c ) J <
l e g o lc s ó b b a n  l ia p lia t ó U .

VctőmactVaK 1

a m. kir. vetőmagvizsgáló állomás által tel
jesen arankamentősnek talált vörös lóhere  
és lu czerna  m ag, bükköny, legkitűnőbb 
dupaj zab, kenderm ag, lencse, atb., 
legjobb csiraképessépükről szavatolva, leg- 

jutányosabb áron kaphatók.

@ Stábéi és JÜcnncr @
budapesti gépgváros kiilönle-

egyedüli magyar f  f l v V I i  9es^ 9 e

gabonakeverékek osztályozására, ogyedül itt
kaphatók.

Törökhuza é s  
répavetőgépek

Hit Vagy három soros, mely a szfljcly talaj- 
ViszottyoHttaH nagyon megfelel, Valamint enneH 
Kapálására és töttőgetésére legjobban bevált 

Planeth Jr.-féle
kapáló és töltögető gépe nagyon előnyös árban

Hiibne mezőgazdasági gép
gyára Mosonban

bizományi gcpraktárán a követ
kező gépek kaphatók: —

Boronát; =  ■- -  Kostái;
ftczél Váltó- és forgató etjén,

Mosoni és hungária drill Vetögép 
Járgányon, + CséplöHészüléHet;

Hapid Kézi darálógép 
TSrötjbuzafejtöt; + KípaVágóH 

KonKolyozóK, stb. gépel;.

IflÜHLE VILMOS
cs. 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  tény észetek . :

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

. — V I L Á G K I  V I T E L ! ------

kerti és mezeiA legjobb magvait >(ttmíny„isre
(Mnhlo magrui jóHégban elérhetők, de ebben rolölmulbáUtUnok.)

A l e g n e m e s e b b  g  y ti m öl cs-, d i s z  és s o r i  áb
(Mnhle fái tftbbsrér dtftltet**ttek, jó l iskolázottak, m indenü tt jdl és bittoaan gyarapodnak)

A  leg szeb b  fen y ő fé lék , díszcserjék, rózsák stb.
(MOklo ifilevolüi mind tóléllőnk, diuz-éa kaezdcaerjei, valam int r danái a In g á ié it  virágnak.)
Postacsomagok magvakkal 5 k. felüli értékben bárhová bérmentve küldetnek.
Mühle kertészeti kézikönyvei dilettánsok szémVra a legjobbak, megren

delésekhez ingyen csatoltatnak.
Dusán illusztrált főárjegyzék * r a S ^ S S S S r 1̂

Sz 467— 907.
ki.

Hirdetmény.
Székelyudvarhely város taoácsa köz

hírré teszi, miszerint a régi barompiaczi 
trágya haszonbérbe adása folyó évi már- 
czius hó 26-án délelőtt 10 órakor a 
tanács naaytcrmében megtartandó nyil
vános árverésen fog haszonbérbe adatni 

egy évre.

Székelyudvarhely, 1907. márcz. 15.

Gol(li.;.íl János,
polgármester.

4mló riitN ch in , é lö s ö v é n y .
Bármely talajban gyorsan fejlődik, stirü, nagy töviseivel 
embernek és bármely állatnak elleutáll, k itart 70—80 
évig, nevelhető oly sáriin, hogy apró csirke, malacz stb 
sem mehet át; ez a legolcsóbb örökös áihatlan kerítés. 
Fdelőnye még az is, hogy egész május középéig á leg
jobb eredménnyel ültethetek, mert a csemeték telásva 
jeges pinezében tartatnak. Ezer darab 1 2  korona, ren
desen ültetve 50 méter kerítéshez elég Njomtatott ülte
tési és kezelési képes utasítást minden reudeléshez adok 
A kinek élákeritéa nem felel meg, szállíthatok n o d r o n y -  
mzov e t e t ,  a legtökéletesebb gyártmányt, olcsón 100, 

150 és 200 cm. széleset.
S z ő l ő l u g a s  minden 
haznak legszebb dísze, egy 
gyűjtemény 8 fajból 20 tő, 
egy tő 2—300 fürtöt terem. 
Szőlöol tványok 
táblás ütetések és hiányok pót

lására, 60 legkiválóbb bor és csemege-faj, szigorúan váloga
tott, tökéletes forradásu és fajtiszta dusgyökerü példányok 
D e l a w a r e  sima vessző, minden szál megfakad, 
csak az a legnemesebb faj, melyből éu 18 év alatt 40 hol
dat ültettem, 35 hektót terem holdtuként, bora édes, erős, 
oltani, permetezni nem kell és kezeléséhez semmi tudo
mány sem kell ezért ellensége sok tudományos szőlőintéző.
Bővebb leírást és kf»pes Á rjeg y zék e t tanulságos 
tartalommal és mindenhez teljes tájékoztatóval ingyen 

és bermentve küld:
NAGY GÁBOR azöionagybirtokos Nagy-Kágya.

L e v e l e z é s  u i n d e n  n y e l v e n .

r
 Védjegy:

Kék mezőben két kulcs. 1

£«gtncgbizhatíbli gyártm ány!

S C H L O S S E R M M A IM C !  
C O G - N A C

DISTILLERIE FRANCAISE MODÉLE 
F R O M O N T O R .

Kir rólagos elárnsitás Jbtrl; resWíreKtt fi.
Kívánatra próba mintativeg.

L .
109 —1907. vh. sz.

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a budapesti kereskedelmi kir törvényszék 1906. évi 
56067 sz. végzése következtében dr. Fodor István 
ügyvéd által képviselt, Neumann L. Leopold ezég 
javára Bartba Andor bardoczi lakos ellen 646 K. s 
jár. erejéig 1906. évi julius hó 2-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1425 
koronára becsült következő ingóságok, u. m .: gépek 
és széna nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1906. évi V. 213/3. számú végzése folytán 646 K. 
tőkekövetelés, ennek 1902. évi május 15 napjá
tól járó 6°/0 kamatai, '/s*/o váltódij és eddig összesen 
264 k. 54 fillérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Bardoczon alperesnél leendő eszközlésére 1907. 
április 5-ik napjának d. e. 10 órája határidőül ki- 
tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t. ez. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el fog adatni.

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

Kelt OklándoD, 1907. márezus hó 5-én.
F ó l i á k  I g n á c * ,

kir. végrehajtó.

H o l  v á s á ro l jn n k

megbízhatóbb magvakat?;

Káposzta Brauuscbweigi, téli fehér, óriás nagy, rövid torzsáju, l ipos besavanyi-
tásra a legjobb faj. ’

A hírneves Erfurti

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

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

mán szélküldetnek.

M árk Testvérek
Székelyudvarhelyen.


