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A szocziálisták kongresszusa.
Székelyudvarhely, ápril. 5

A húsvéti ünnepek alatt tartotta meg a 
magyarországi szocziáldemokrata párt országos 
gyűlését. Az ország különböző vidékeiről ösz- 
szesereglett küldöttek ajkáról azonban mostan 
az eddigi hatóságok, gyárosok, munkaadók stb. 
ellen irányuló panaszok helyett más, egészen más 
természetű panaszok voltak hallhatók.

Panaszkodtak a saját vezetőségük, a szo
cziáldemokrata párt vezetősége ellen. S habár 
alapos lckritizálás után tudomásul is vették a 
pártvezetőség évi jelentését, az újraválasztáséi 
a régi vezetőséget, Bokányi Dezső és Csizmadia 
Sándor kivételével, kibuktatták és uj embereket 
választottak helyeikbe.

A helyzetet nem ismerők azonban nehezen 
tudnak eligazodni a „szocziálista országgyűlés" 
ezen „kormánybuktatásán." Csodálatosnak tűnik 
fel mindenkinek, hogy a tavalyi kongresszus, 
midőn a legválságosabb időket éltük a magyar 
politikában és a midőn a munkásság ezrei hagy
ták oda a szocziális*a pártot a vezetőség haza- 
fiatlan politikája miatt, akkor az országos kon

gresszus bizalmat szavazott azoknak a vezetőknek, 
a kiket most csúfosan kibuktatott. Ma tehát, 
midőn aránylag sokkal uyugodtabb politikai vi
szonyok között élünk, sokak előtt bizonyára 
érthetetlen, hogy mi idézte elő a szocziálista 
párt kipróbált agitátorainak sokkal kisebb kali
berű egyénekkel való felcserélését ?

A dolog lényege, illetve a pártvezetőség 
kibuktatása, a helyzetet ismerők szerint, tényleg 
a nemzeti küzdelem idejére vezethető vissza, a

Pandúr Bérezi megtérése.
— Irta : P á l f f u  A la d á r .  —

Nagy társaságok ültek együtt egyik budapesti 
kávéházban, a hova legtöbbnyire egyetemi hallgatók 
jártak. Vigan folyt a terefere, jó kedvű élezelődés 
és mi minden a mi kitelik egy ilyen bohém társa
ságtól.

Ott ült a társaságban Pandúr barátunk is, ször
nyen agitálva a szesz ellen, mert ő egy idő óta meg 
nem ivott volna semmi féle szeszes dolgot, ha még 
Tokaj termette s az öreg Bachus szüretelte volna is, 
sem pedig sört ha a vén Gambriuus gyártotta volna 
is menyei műhelyében. A pálinkáról pedig szó sem 
lehet, hiszen szóba sem ált azokkal, a kik lumpolás 
után e méreggel akarták felfrissitteni elernyedt tes
tüket.

— Hát Pandúr barátom, szólott az egyik czim- 
bora, te épen olyan szent életet kezdesz élni mintha 
karthauzi barátnak csaptál volna fel ? Azt már látjuk, 
tapasztaljuk, hogy a szesznek esküdt ellensége lettél, 
de hogy miért nem iszol azt még ezideig nem tudjuk. 
Meséld el nekünk hátha minket is megtérítenél ?

— Azt lesd Bérezi, kiáltotta karban az egész 
társaság.

— No ne éppon olyan hevesen barátaim. Nem 
ismeritek a dolgot s könnyen beszéltek, de ba meg
tudjátok azokat a bolond dolgokat, a mit részegen 
csináltam, tudom elmegy nektek is a kedvetek a 
szeszeléstől.

— Halljuk tehát, a próféta szavát.
— Minden gúnyolódást tegyetek félre, s becsül

jétek minden emberben a jellem szillárdságot, mert

midőn minden szabadott a szocziálistáknak — 
Kristóffy— Fejérváry kegyelméből. S habár ebben 
az időben a hazafias munkásság el is fordult a 
párttól, a sok darabont-péuzeu készült röpirat 
és tetszés szerinti terrorizálás tetszetős volt a 
vérmes és túlzásra mindég hajló tömeg előtt.

A uemzeti kormány uralomra jutása után 
azonban a röpiratok kiadása is megcsappant a 
segítő kezek elvesztése folytán, s ezenkívül a 
törvényt is respektálni kellett a terrorizálásnál. 
Ezt pedig a pártvezetőség nem tudta, nem tud
hatta megértetni a tömeggel, azzal a tömeggel 
a mely a végletekben keresi helyzetének javu
lását.

A  pártvezetőség tehát kényes helyzetbe 
került. Alkalmazkodnia kellett a változott poli
tikai viszonyokhoz, a melynek következményekép 
aztán elveszítette a dolgok mélyére, alakulásaiba 
be nem látó tömegek bizalmát. Ezek azt köve
telték, hogy folytassák a darabont korszakban 
folytatott politikát, —  ezt azonban ma már le
hetetlen volt folytatni s igy a W eltner—Gross- 
manu -  Garbaiaknak, valamint társaiknak buknia 
kellett.

Uj, kisebb kaliberű emberek állottak tehát 
most a magyarországi szocziáldemokrata párt 
élére, a kiket megbízójuk „radikálisoknak“ ismer
nek s a kiktől azt várják, hogy elkövessék 
Magyarország ellen a leghitványabb merényletet, 
megcsinálják még ez évben az arató sztrájkot, 
sőt ha kell az általános sztrájkot is.

A közel jövő csakhamar meg fogja mutatni, 
hogy az uj, „radikális" szocziálista vezérek mi
lyen utón óhajtanak haladui. Ha a töke és 
munka között du'ó harezban a kiegyenlítő, békére

jegyezzétek meg, a ki egybou becsületes, jellemes, ez 
minden körülmények, az életnek bármily megpróbál
tatásai bűzött meg fogja állni a helyét. Egy józan 
katona bármely őrhelyen többet fog érni mint egy 
részeg hadsereg. Egy becsületes, tisztességes józan 
életű magyar ifjú többet ér száz züllő strébernél. 
Ezek férgek nemzetünk testén, mert az ősi vagyont 
prédára dobják s ezzzel adnak utat az invázióra, 
hogy maguk idegenben keressenek boldogulást. Ha 
becsületesen, őrizné a nemzetnek közkincsét, som ma
gának, sem nemzetének nem lenne terhére.

Ejh de hagyjuk ezeket a filozofálásokat, nem 
ide és most épen nem nektek való ez.

— Azt hiszed tán be vagyunk rúgva............
— Nem, világért sem. De ti engem nem arra

kértetek, hogy én nektek bölcseleti előadást tartsak, 
hanem hallani akarjátok az én furcsa tragikomé
diámat. Ám legyen elmondom, hátha még volna valaki 
a ki okulna..........

Feszült figyelemmel hallgatták Pandúrt. Tudták 
nagyon jól, hogy való igaz s nem haszontalan a mit 
hallani fognak, mert oknélkül nem szokott beszélni.

— Ne nevessetek ki, mert bár furcsa egy eset,
milyeneket elbeszélésekben talán olvastatok is, me
lyet el nem hiszek, ha nem velem történt volna meg. 
Nagyokat ittunk, hiszen tud játok .......... minek ma
gyaráznám nektek éu, eltartott napokig, talán egy 
hete is volt már, hogy meg sem mozdultuuk az asz
taltól, oly vigan folyt a nagy muri. Időközben néha 
szundikáltam egyet 8 ez alatt a megrészegedett paj
tások helyét elfoglalta más. így tartott mondom egy 
hétig, sőt hiszem, hogy tovább.

Egyszer csak engem is megszállott a jó akarat, 
hogy elmegyek haza.

törekvő, annak megteremtésén fáradozó szerep
kört választanak magúknak, s ezen kívül nem 
feledkeznek meg arról, hogy mi a magyar haza 
iránti kötelességük, s minden egyes agitáczionális 
és népgyüléseiken nem feledkeznek meg arról, 

l hogy az őket hallgató tömegnek a kenyeret adó. 
haza szidása, gyalázása helyett: „szeresd a hazát!“ 
kiáltsák fülébe — akkor megfelelhetnek hivatá
suknak, elérhetik czéljukat.

L e csak igy és máskép sehogy!. . .
Ha pedig ez igy lesz, akkor nem lesz szük

ség arató-sztrájkra, nem lesz szükség általános 
sztrájkra, mert békés egyetértéssel, higgadt meg
fontolással minden hamarább elérhető lesz.

Adja Isten hogy úgy legyen.

B E L F Ö L D .

A  városok  és k özségek  vagyon k ezelése .
Székelyudvarhely, április 6.

A községi törvény életbelépte óta megszámlál- 
hatlan eset fordult elő, hogy egyes városok, de kü
lönösen községek a rossz és okszerűtlen gazdálkodás 
következtében a tónk szélére jutottak. Megengedem 
azt, hogy a legtöbb esetben előre ki nem számítható 
veszteségek is lehettek okai a városok és községek 
ezen válságának, de emellett feltétlenül megállapít
hatónak tartom azt is; hogy a válságok legnagyobb 
részét a községi törvény, illetve az ennek a végrehaj
tása tárgyában kiadott és a pénztári kezelés és 
számvitel módjának megállapítását szabályozó jobban 
mondva irányelvül szolgáló 23354. 1S86. B. Ü. M. 
számú rendelet hiányossága az oka.

Az akkori belügyi kormáuy ebben a rendelke
zésében ugyanis legnagyobbrészt a formára fektette 
a fő súlyt, a lényeggel ellenben nagyon keveset 
törődött. Elismerem azt, hogy Magyarország városai

— Okosan, kiált az egyik, ideje is volt már, 
ha úgy leittátok magatokat.

— Hát persze, hogy ideje volt. Sőt jobb lett 
volna egyáltalán be sem menni.

Én már a sok szesztől nem is részeg voltam, 
de valósággal hülye. Ti sohse éreztétek ezt a bolond 
állapotot ?

— Dehogy nem ! Csakhogy mi mindig élőiről 
kezdettük s aztán rendbe jöttünk megint.

— Én is úgy tettem egy ideig, de a szerveze
temet már megölte volt a szesz s nem bírtam tovább. 
A mint kiléptem az ajtón egyenesen mentem a sarki 
rendőrhöz, mert az a bolond mániám keletkezett, 
hogy megbolondultam, a miben lehetett is igazam.

— Atyafi — kiáltottam a rendőrre, vigyen be 
engem a boloudok házába, mert ha nem, megharapom.

— Ejnye uram, ne tréfáljon velem van, nekem 
dolgom más elég.

— Nem visz be ?
— Nem.
— Na jó akkor elmegyek magam. S ha hiszi

tek hanem meg is cselekedtem.
— Jól néztél ki Pandúr.
— Hagyd el barátom ez még semmi. Ezután 

jönn a java. Hát én bolond, részeg fejjel csakugyan 
el is mentem egy hidegvíz gyógyintézetbe, a hova 
jó sok bódorgás után értem ki. Becsengettem s be 
is engedtek. De a bosszú ut alatt, mig kijutottam, 
kezdett egy keveset az eszem is rendbe jönni. Szinte 
bántam már hogy ide jöttem. Sokáig kellett vára
koznom, mert bizony az italnak még sok áldozata vá
rakozott. Végre rám került a sor s beléptem az 
orvos rendelő szobájába.

— Nos hát mi baja Önuek? kérdezte az orvos.
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és községeinek oly különféle természetű jövedelmi 
forrásai vannak, hogy ezeknek okszerű kezelésére Út
mutatást adni nagyon bajos, de viszont a községi 
törvény életbelépte óta az egyes városok és közsé
geknél előfordult nagyobb válságokon okulva: a 
községi ügyvitel szabályozása alkalmával az okszerű 
gazdálkodás és a gazdasági ügyvitelre is feltétlenül 
ki kellett volna terjeszkedni.

Nagyon könnyű megoldása lett volna a dolog
nak. A vármegyék számvevőségei ugyanis a városok 
és községek törzsvagyonár ól az 1893 évi 54,532. 
számú belügyminiszteri rendelet értelmében nyilván
tartási könyvet tartoztak vezetni. Ezen nyilváutar- 
tási könyvekből, ha nem is az egész országra, de leg
alább a vármegyékre nézve külöu-külöu meg lehetett 
volna állapitaniés csoportosítani úgy a városok, mint 
a községek jövedelmező törzsvagyonának természetét 
és ezzel kapcsolatosan irányelveket szabni meg az ok
szerű gazdálkodást illetőleg. A vármegyék számve
vőségei vezették is az említett nyilvántartási köny
veket és vezeti a péuzügyi számvevőség is és még 
sem gondolt senki a törvény életbelépte óta soha az 
e térén felmerült súlyos természetű bajok orvoslására 
avagy legalább enyhítésére.

Ez a gyakorlati érzéket nélkülözés eredmé
nyezte azt, hogy a városok és községek anyagi ba
jai a napi lapok, de különösen a vidéki sajtó réven 
minden esztendőben pertraktálva lesznek.

Félremagyarázások kikerülése végett kifejezést 
adok itt abbeli meggyőződésemnek is, hogy nem 
minden esetben a gazdálkodásnak tudm be a váro
sok és községek folyton rosszabbodó anyagi helyzetét. 
Van itt, illetve közrejátszik itt ezer ok is, do sajnos 
mind olyan, amelyből egy is sok. Az állam ugyanis 
oly munkálatok teljesítésére köti le a városok és 
községek munkaerejét, hogy például az amúgy is 
kétségbeejtően túlterhelt jegyzők teendőit kilenczti- 
zedrészben állami funkeziók képezik. Itt van az 
állami adó és anyakönyvi ügy! Ez mindkettő tömér
dek és felelősségteljes munkát igényel és mind iket- 
tőt városi, illetve községi közegek végzik.

Sok irka-firka van a mi közigazgatásunkban. 
Ha ez a sok irodai munka nem volna, tízszer annyi 
ideje volna például aouak a jegyzőnek a község 
belügyeiben dolgozni és több ideje volna gondolkozni 
azou, hogy mint fokozza községének jövedelmét és 
hogy vigye előbbre népének jólétét.

Széli Kálmán volt miniszterelnök és belügy
miniszterünk a közigazgatási eljárás egyszerűsítésé
nek képviselőházi tárgyalása alkalmával egyik be
szédében úgy nyilatkozott, hogy „Magyarország állami

— Nekem ? Nekem egyáltalán semmi, hanem 
részeg vagyok ide botorkáltam vaiamikép.

— Ejh ne beszéljen igy kérem, hiszen Önön az 
őrültségnek bizonyos szimplomái mutatkoznak. Ön 
örült.

— Ki ? Én ? Hogy volnék én bolond ? Nem 
vagyok én kérem hanem részeg . . . .

— Épen ebből látom, üogy ön az őrültségnek
egyik különleges esete. Azt hiszi magáról, hagy ré
szeg s igy szabad mindent elkövetnie..........

— Mit kérem ? ..........szóltam megijedve.
— Azt, hogy ön veszedelmes őrült, s alig hi

szem, hogy én nálam elhelyezhető legyen, ki kell 
szállítsuk hamarosan a Lipótmezőre.

— Mit? engem? Minek? M iért? ..........
— Azért mert önön nemsokára teljes erejével 

kitör a téboly.
--  De kérem, most már könyörgésre fogtam a 

dolgot, hiszen éa nem vagyok bolond.
— Látja, mint mondám, épen ez a mániája 1
— Nekem ?
— Természetesen.
— De doktor ur.
— Ne beszéljen annyit, mert kényszerzubbonyt 

tétetek önre.
— No itt Csakugyan mog kell bolonduljak.
Aztán csengetett a doktor. Két hatalmas ápoló

lépett be.
— János, mondja meg Járossy orvos urnák, 

hogy egy veszedelmes őrült jelentkezett, ügyeljen reá, 
mig felveszem a naczionaléját.

— Hogy hívják ?
— Kiskondorosi, nagykondorosi, alsófüleméri, 

felsővápai Kondor András. Gondoltam, majd mondok 
én nektek egy nevet, hogy elmegy a kedvetek.

— ügy látszik mondta magában az orvos, hogy 
a nemesség is hóbortjai közé tartozik.

— Miféle hóbortról beszél doktor úr ?

életében sokkal fontosabbnak tartom a jó közigaz
gatást, mint az igazságszolgáltatást."

Akik ezt hallották, vagy olvasták, azt hitték, 
hogy most lesz ideális jó közigazgatásunk, hisz az 
az ember, aki az ország szine előtt igy nyilatkozik . 
feltétlonül tesz is va'amit. Tett is. Elvette a me 
gyéktől a pénztárt és államosította a számvevőséget. 
Hogy be vált-e az intézkedés, azt megmondhatják 
a vármegyék.

Énszorintem a jó közigazgatás alapját nem 
tisztán a közigazgatási tisztviselők becsületessége, 
Ugybuzgósága és értelmi minősége, hanem legfőképon 
a községi lako-ok és községek, mint erkölcsi testü
letek anyagi jóléte képezik. Mert ahol jó mód van, 
ott a legtöbb helyen béke és megelégedettség is van.

Ha tehát azt akarjuk, hogy necsak egészséges 
és jó közigazgatásunk legyen, hanem a közterhek 
redukálása által az ország népe is boldoguljon, a 
városok és községek a gazdasági váltságból kievicz- 
kéljenek, azon kell igyekeznünk, hogy a városok és 
községek hivatalnokai, de különösen a községi és 
körjegyzők tisztán közigazgatási funkeziót teljesítse
nek, hogy idejük és alkalmuk legyen valódi hivatá 
suk: a község és nép jólétével foglalkozni.

Legelső feladatnak tartanám e részben a váro
sok és községek törzsvagyonának jövedelmezőség, 
természet stb. szerinti gondos összeállítását, vár
megyék szerinti csoportosítását és igy minden egyes 
természetű vagyon kezelését, illetőleg külön-külön, 
hogy úgy mondjam, gazdálkodási irányelvek kidol
gozását.

Akkor aztán, ha az állami fuukcziókat a köz- 
igazgatási tisztviselők megfelelő segítség mellett kellő 
számú munkaerővel végzik, ellenőrző tisztviselőink 
pedig a vagyonkezelésre hivatott tisztviselőkkel 
együtt az anyagiakat rendbe hozzák: lesz jólét és 
megelégedettség. K. Gy.

Politikai jegyzetek.
Bzékelyudvarhely, április 5.

A kiegyezés körül való karezoknak alig 
vannak uj momeutumai. Eseményei vannak ugyan, 
de nem újak. A magyarországi események csak 
megerősitései annak a ‘ régi dolognak, hogy az 
országban a nemzet a kiegyezést csak az anyagi 
függetlenitássel akarja. Az pedig szintén nem 
uj dolog, hogy Ausztria m g nem akarja. Az 
ottan elhangzott nyilatkozatok minden ilyentől 
messze állanak.

Itthon pedig egyre nagyobb hullámokat

— Az önéről ifjú barátom. Ön perczről perezre
jobban bebizonyítja, hogy nem sok időnk marad a 
tétovázásra. Nem is folytatom mo3t tovább, nehogy 
itt a rendelő szobában törjön ki dühe. Majd hol
nap ............

— Doktor úr 1 Azt a csirkefogó képpen fel
nevelt, szádogfából kifaragott, füstre akasztott ter- 
remburáját én magának, úgy vágok . . . v a ..........

— István, vigyék azonnal a szobájába.
No gondolhatjátok, hogy éreztem magam. De 

ez még szmmi a többihez. A két ápoló egy perez 
alatt nyakon fogott s elszállítottak a szobámba, s 
el kezdtek vetköztetni. Én gondoltam, ha már enyi- 
ben van a dolog, hát kialszom magam, s aztán más
nap úgy is meglátják, hogy nem vagyok bolond, sza
badon bocsátanak. Tudtam, hogy úgy is sokba fog 
kerülni a bolondság, gondoltam legyek egyszer úr. 
Borzasztó pöff eszkedöen nyújtottam oda a lábam, 
hogy lehúzzuk a czipömet, s szépen, de elég gyorsan 
vetköztettek engemet. Mikor addig jutottunk nagyot 
kiáltottam:

— Hó, a ki kilésoma van magoknak, én alvás
hoz nem szoktam egészen levetkőzni . . .

— No látod-e, suggá az egyik ápoló a másiknak, 
ilyen bolondunk se volt még.

— Ki bolond, ordítottam, a hogy a torkamon 
kifért. Hát még ezek a szolgák is bolondnak néztek.

Nem sok teketóriával egyszerre lerántottak ró 
lam mindent s nagy hirtelen kiugrottak az ajtón, s 
én ott maradtam egyedül összes ruhadarab egy fél 
czipő volt a mit dühömben az ápolókhoz akartam 
vágni, s azt szorongattam görcsösen a kezemben.

Akkor vettem észre, hogy én egy sötét szobában 
vagyok Gondoltam úgy is jó. Sötétben aludni jobb 
De hol a menykőbe van az ágy.

Elkezdettem tapogatni utánna. Aztán, zsupsz, 
beleestem egy nagy hideg vizes kádba. Képzeljétek 
el micsoda jóleső hideg fürdő volt az. ügy ordítottam,

vert az önálló magyar vámterület s a magyar 
nemzeti jegybank kérdése. Most, a kettős ün
nepek alatt az ország több részében megnyilat
kozott ez politikai és gazdasági természetű gyű
léseken. Politikai egyesülések, ipari és kereske
delmi testületek szólaltatták meg szavukat a 
gazdasági függetlenségnek már már izzó jelszava 
mellett Általán bizalmukat fejezték ki a kor
mány iránt, a mely Ausztriával szemben nem 
hagyja a nemzet jogait s kívánságaikat a gaz
dasági önállóság jegyében forrnulázták. Mond
hatni, hogy igen erősen nyilatkozik meg a nem
zet szava ebben a fontos kérdésben s ezzel 
biztosítja is, a további küzdelem remélhető, várva- 
várt sikerét.

*

A magyar közélet nem lehet el huzamo
sabb ideig katonai afféréit nélkül. A magyar 
politikai és közélet izzó atmoszférájában gom
bamód teremnek az afférok.

De a sok affér között is a legfurcsább 
talán az eszéki Szózat-affér. Furcsa és különös 
azért, mert ezúttal katonatisztek keltek védel
mére Vörösmarty' Mihály nemzeti imádságán, a 
melyet czivilek támadtak meg. A czivilek hor- 
vátok voltak, a kiknek igaz védelmére kelt né
hány horvát származású katonatiszt is.

Jellemző eset, hogy a Dráván túl magyar  ̂
katonáknak kell megvédeni a magyar szót, a y 
magyar dalt. És nemcsak az az érdekes, hogy 
katonák védik a magyar nemzet imádságos éne
két, de ennél is érdekesebb, hogy a horvátok 
éppen most tárgyalják a mi nemzeti érzéseinket.

Éppen most, a fiumei rezoluezió v irágzása 
idején, a mikor még szét sem oszlott az a m á
mor, a mi az újjászületett raagyar-horvát tes t
vériség nyomán feltámadt. Most, a mikor M i- 
gyarország a horvátoknak összes akceptábilis 
kívánságait teljesítette , a mikor minden hátsó 
gondo'at nélkül őszintén nyújto ttuk  testvéri 
jobbunkat most támad az eszéki Szózat-affér.

Pánszlávok, szokolisfák és a nagy illyr esz
mének egyéb hóbortosai támadják a mi nemzeti 
érzésünket. Durván és ok nélkül.

Óvatosságra inthet minket az eszéki példa.
Mi a horvátoknak eddig mindig csak ajándé
koztunk. A gazdasági kiegyezésben pénzt, poli
tikában jogokat és a hála —  katonai affér a 
Szózat miatt. Óvatosságra inthet minket az 
eszéki pőldi. Óvatosságra a horvátok hálájával 
és a magunk bolondos gavallérságával szemben.

*

hogy egy becsületes délafrikai sakál megirigyelhette 
volna tőlem. Kimásztam ebből nagy nehezen. De hát 
hova feküdjem mégcsak egy pad sem volt a szobában. 
Aztán kutatni kezdtem háthi átlehetne menni vala
hová. Végre csakugyan egy kilincs akadt a kezembe 
s nagy örömömre egy tiszta szobába jutottam a hol 
szépen vetett ágy várt.

— No de talán igen hosszú is a dolog, eddig 
megunták. Majd el mondom holnap a többit.

— Olyan nincs Bérezi barátunk. Mond csak el 
mert éu már okulni kezdtem. Nincs kizárva, hogy 
megtérek. Nem akarnék ilyen komédiába bele keve
redni, pedig a mint veled megtörtént, megtörténhet 
velem is, mással is.

— Nem bánom hát, ha csakugyan hallani akar
játok elmondom rövidre fogva a többit is. Halljátok 
tehát. Látva, hogy minden út a menekülésre el van 
zárva, még az ablakon is vasrács volt, mert elke
seredésemben tán ott is kiugrottam volna úgy a hogy 
voltam s akkor csakugyan bolondnak uézbettek volna, 
lefeküdtem. Aludtam és aludtam egy heti fáradalmat, 
egy heti lumpolást. Mikor megébredtem már magas- 
san volt a nap. Fel akartam kelni, de még egy ha
risnyakötőt sem találtam, semmi ruha sehol. De 
megláttam hogy hidegsült s más e félék vannak az 
asztalon. Bizonyosan addig hozták be mig aludtam.

Hozzá is láttam becsülettel.
Az elmenekülésem történetével nem untatlak. 

Csak még azt mondom el a mi titeket is érdekel.
Másnap a mint felmentem az egyetemre egy 

„Friss Újságot11 vásároltam, s a mi legelőbb a sze
membe ötlött az volt óriási betűkkel: „Megseökött 
örült.'1 No ez éu vagyok gondoltam magamban, s jó t 
nevettem, hogy megszökhettem. De bezzeg lelohadt 
a kedvem mikor benőt kezdtem olvasni:

— A  megseökött örült. Aztalossy vizgyógyin- 
tézetéböl egy közveszélyes őrült megszökött, ki-
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A minap egy érdekes kis liirt olvastam a 
Berliner Tageblattban. Az volt benne, hogy 
Vilmos német császár milyen ügyes üzletember. 
Vau neki Kadáuban egy majolika-gyára, mely 
igen szenzácziós áruczikkeket produkál Ezeket 
aztán a császár akként terjeszti, hogy ha vala
melyik nyilvános helyen összekerül a birodalom 
bármely nevesebb nagykereskedőjével, magához 
szóllitja és beszélgetni kezd vele a műiparról, 
történetesen aztán a majolika gyártásról is En
nél aztán alkalma nyílik szóba hozni azt, hogy 
honnan szerzi be az illető kereskedő e nemű 
szükségleteit és ha véletlenül nem vevője a ka- 
dáni gyárnak, pure et simple felkéri, hogy vá
sároljon ezentúl annál a gyárnál. A kereskedő 
persze készséggel tesz eleget a császár óhajának, 
a ki ekként jó üzleteket csinál. Sót, — de 
ezért már a Berliner Tageblattot terhelje egé
szen a felelősség — ha a megegyezés sikerült, 
a császár nyomban kiveszi noteszét, beírja a 
történt megrendelést s néhány nap múlva pon
tosan effektuálja a gyár azt.

Ez az érdekes hir bejárta azóta a világ
sajtót. Magyarországon is több lap átvette.

A német császár példája nem is áll ma
gában ott, abban a hatalmas ipari birodalomban.

Mindez azt bizonyítja, hogy a németek 
ma már tultették magukat azon a balhiedelmen, 
hogy a gyáripar, vagy egyáltalában az ipari 
foglalkozás nem urnák való. Az igaz, hogy ott 
bizony nincsenek olyan duskalászu rónak, miut 
a mi Alföldünkön, a porosz, vagy a sziléziai 
síkság nem terem oly pompás búzát, miut a 
magyar megyék területén található, de azért 
kétségtelenül nem igen régen még ott is az a 
felfogás uralkodott, hogy a birtokos, az ős
termelő földjéből él. Sajnos, a folyton dráguló 
munkabér kiábrándította őket ebből téves hit
ből és ma már a nagy latifundiumok urai is 
belterjesebben fognak hozzá vagyonuk kamatoz
tatásához.

Nálunk a gyáripar úgyszólván kivétel nél
kül a külföldi tőke kezében van. Nagy enged
ményekkel csalogatjuk őket hozzánk, udvaro
lunk angolnak, francziának, németnek egyaránt, 
az osztrák meg az előbb-utóbb bekövetkező 
gazdasági különválás szelét megérezve, magától 
is jön hozzánk, hogy gyárat alapítson. Hiszen 
jó, helyeselni való dolog az De bizony mégis 
csak jobb dolog lenne, ha a hazai tőke nem 
idegenkednék annyira a gyáralapitástól. Az el
szegényedett középosztálytól nem lehet azt várni,

nek kézre kerítésére az egész rendőrség és de
tektívek mozgósittattak. Kézre kerítése annál 
lényegesebb és sürgősebb, mert részegnek képzeli 
magát s esetleg másokban kárt tehet stb. stb.

— Na most mit csinálsz Bérezi 1 Ebből a csá
vából menekülj ha tudsz. Akkor embor vagy a tal
padon.

Annyit mondhatok nektek, hogy a hideg is 
rázott, hátha elcsípnek.

Végre egy sok pénzbe kerülő, nagyon reszkí
rozott dolog jutott eszembe. Más mód nincs a mene
külésre, mert ha el találnak csípni okvetlen a Lipót- 
mezőre visznek, minthogy elmentem ki a szanatóri
umba s egy szolgát 5 drb ropogós ötvenesért meg
vesztegetve megtette azt a szívességet nekem, mivel 
úgy is látta, hogy nem vagyok bolond, betelefonozott 
a rendőrségre, miszerint a bolond megkerült.

így tudtam megmenekülni csak a bolondok 
házától, de azóta sem ittam, s nem is fogok ám. Nem 
leszek én senki gúnytárgya, nem csinálok én a sa
já t pénzemért magamból bolondot.

Hiszen az ivással oda a vagyon, oda becsület, 
tisztesség, én pedig ezen az utón a históriám miatt 
sem akarok járni. Ebből meggyőződtem mi lesz az 
emberből a szesz hatása alatt.

Ti is gondolkozzatok.............
— Jót nevettünk czimbora, de ez a nevetés 

nagy iskola Dekünk. Én a magam részemről ezennel 
lemondok minden szeszes italról, s ezzel az egyik hű 
barát a földhöz vágta poharát. Ucánna a többi is 
sorra.

Azóta lerakták gyorsan a vizsgákat az egye
temen s a társadalomnak számottvető tagjai lettek.

4
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Bolond egy história, bár drága, de kitűnő is
kola volt.

hogy e tekintetben a nemzeti munka részese 
legyen. A tőkenélküli kereskedő és iparos szin
tén nem bírható erre. Mágnásaink tehát, azok 
elsősorban, a kiknek rá kelleue magukat szán- 
uiok, egy hatalmas lendületet adva az eszmé
nek, a törvényes gyáralapitásra.

Városaink rendezése.
— A városi mérnök urnák ajánlva. —

Székely udvarhely, ápril 5.

A városok produktív fejlesztése nem lehet 
csakis a városrendezés föladata. Ebhez legelső sor
ban a városi lakosságnak czéltudatos és szorgalmas 
kereskedelmi és iparos tevékenysége, szükséges. De 
a fejlesztés elősegítéséhez mind a kormány, mind a 
városi hatóságok nagyban hozzájárulhatnak. Hogy a 
kormány mit tehet a városok érdekében, arról volt 
szó a most lefolyt költségvetési vitában, foglalkoz
tunk vele mi is. Ezzel szemben a városok építészeti 
rendezése a városok önkormányzati jogköréhez tar
tozik. Föladata nem áll másból, mint a jelenlévő és 
a jövőbeli lakosság lakásainak és munkahelyiségei
nek legczélszerübb elhelyezéséből. A szerint, a mint 
ezt a föladatát jól, vagy rosszul tudja elvégezni, va
lamely város reudezési terve a város feljődésének 
egyik leghathatósabb segítője és legnagyobb aka
dálya lehet.

A lakosság czélszerü elhelyezésének legelső 
kelléke a vagyon- és személybiztosság Egy jól át
gondolt városi tervnek első feltétele az, hogy a vá
ros minden pontjához veszedelem esetén könnyen és 
gyorsan hozzá lehessen férni.

Valamint tüzveszedelem csökkentése a vagyon- 
biztosság növekedését jelenti, épp úgy a közegész
ségügy fejlesztése és a halandóságnak ezzel járó 
csökkentése a személybiztosság tökéletesbitésének 
tekiuthető. A városok rendezésének programmjához 
tartozik tehát mindaz, ami alkalmas arra, hogy az 
egy helyen felhalmozódó embertömegek szoros együtt
élése folytán könnyen előállható egészségügyi bajo
kat elhárítsa.

Ide tartozik mindenekelőtt egy szakszerűen épí
tett vízvezeték. Nálunk a k^házi vízvezeték fölösleges 
vizének felhasználásával. Hallottuk eléggé a köz
elmúlt napok tűzeseteinél, mennyire megnehezítette 
a mentő munkálatokat csaknem mindenütt a vízhiány.

A tűzvészekből levonható tanulságot annál is 
inkább meg kell szívelni, mert vizvezoték nélkül 
egészségügyi viszonyaink alapos és tartós javulását 
ugyancsak nem lehet elérni. Márpedig itt közvetlenül 
a nemzetek legdrágább javáról, az ember életéről 
van szó. Városaink halandósága nagyobbrészt bar
namez ezredrésze rúg. A vízvezetékkel és az ebből 
kilolyólag szükségessé válót többi egészségügyi mér
nöki berendezéssel, különösen csatornázással rendel
kező városok halandósága számos példa alapján 
mintegy 20 ezredrésze tehető. Sok esetben nem tesz 
ki többet 15 ezredrésznél. De ha csak az előbbi 
számot vesszük is tekintetbe, úgy a közegészségügyi 
mérnöki munkák kiépítése 10.000 lakosra cveukint 
száz emberélet megmentését jelenti. Ez mindenesetre 
gondolkozóba ejtheti városaink felelős vezetőit.

A tulajdonképpeni mérnöki munkálatokon, első 
sorban tehát a vízvezetéken és csatornázáson kívül 
már maga a város berendezési terve is nagyban elő
segítheti a közegészségügyi viszonyok javulását az 
által, hogy az utczák és háztömbök elhelyezésénél 
és méretezésénél gondoskodik arról, hogy lehetőleg 
minden, még a legkisebb és legolcsóbb lakás szá
mára is biztosítsa a szükséges levegőt és világossá
got, amelyek nélkül egészséges lakás nem képzel
hető. Ha tehát tüzbiztossági szempontból szükséges
nek találtuk a túlságosan szűk beépítés korlátozását, 
úgy most azt látjuk, hogy az e czélból szükséges 
intézkedések egyaránt válnak hasznára a közegész
ségnek is.

De aki valamely város jövő kiépítésének és 
terjeszkedésének alapjait akarja lerakni, annak ez 
inkább preventív eszközökön túl is ki kell terjesz
kednie a lakosság érdekeinek pozitD előmozdítására 
is mind gazdasági, mind szocziális tekintetben, a 
mire a hozzáértő várostervezőnek úgy a terv kidol
gozásánál, mint kivitelénél tág tere van.

A gazdasági érdekeket szolgáljuk mindenek
előtt, ha a szabályozási terv felállításánál minél na- 
uagyobb súlyt vetünk a könnyű, gyors és olcsó for
galom lehetővé tételére, mind a város térülőién belül, 
mind pedig kapcsolatosan a távolsági forgalommal.

1907. április 7.

Gazdasági érdekeket szolgál az is, ha a hasonló 
rendeltetésű építkezést már a városterv megfelelő 
kialakítása által úgy csoportosítjuk, hogy az iparnak 
és kereskedelomnek biztosítjuk a város területének 
ama pontjait, melyek a nyersanyagok beszerzése, s 
a kikészített anyagok elszállítására a legalkalmasab
bak. Számu8 külföldi példa mutatja, mily hatalmas 
segitő eszközévé válbatik minden iparfejlesztő akczi- 
ónak, ha a város terjeszkedési területén oly telkeket 
bocsájthat uj ipari vállalatok létesítésére, amelyek 
kedvező fekvésük folytán vasutak és viziutak szom
szédságéban már előre biztosítják a vállalkozó ipa
rosnak a versenyképességnek egyik fölfeltételét: az 
olcsó közlekedési összeköttetést.

De nemcsak a nagyobb városok járhatnak el 
eképpeű. Minden kisebb város segítheti ekképpen az 
ipart, amelynek életföltétele nem az, hogy nagy vá
rosban legyen, hanem hogy olcsó összeköttetésbe 
legyen hozható beszerzési és fogyasztási piaczával. A 
városok dolga szabályozási tervüket úgy alakítani, 
hogy az ipar megkapja ezeket a föltételeket.

Gazdasági és szocziális érdekek érintkeznek a 
városrendezőnek arra irányuló törekvésében, hogy 
lehetőleg megakadályozza a telekáraknak és ebből 
kifolyólag a lakásbérnek nagymértékű emelkedését, a 
mit erősen fejlődő városokban az utolsó évtizedekben 
mindenütt tapasztalhattunk. E czél elérésére is kínál
kozik számos eszköz. Mindenekelőtt óvakodnia kell 
attól a sablontól, mely minden utczát egyenlő szé
lesre és egyenesre tervez, tekintet nélkül arra, hogy 
a túlzott szélesség tényleg szükséges-e és a túlzott 
egyenesség nem okoz e oly kisajátítási és kártérítési 
kiadásokat, melyeket csekély irányváltoztatással min
den egyéb érdek megkárosítása nélkül el lehetett 
volna kerülni. Megnehezíti a telekárak megokolatlan 
főihajtását, ha már a telekiömbök méretezése és ki
képzése kizárja a telkek túlhajtott kihasználását. 
Ellensúlyozza a spekulácziót, ba a város idejekorán 
készítteti el terjeszkedési területének szabályozó 
tervét, gondoskodván egyúttal a tervezett utczák ide
jekorán való kiépítése által a telekkinálat megnöve
kedéséről. Ilyen és ehhez hasonló más rendszabályok 
által a városrendezési munkálatok nagyban elősegít
hetik a lakásviszonyok oly alakulását, mely lehetővé 
teszi különösen a szegényebb néposztályok részére 
azt, hogy kevesebb pénzért megfelelő lakást kapjanak 
mint amilyenre eddig szert tehettek. S ezzel felsza
badulna a jövedelemnek egy része, amelyet eddig a 
lakásbér foglalt le, s abba a helyzetbe juttatná a 
kisjövedelmű családokat, hogy többet adhassanak ki 
egyéb szükségleteik fedezésére, ami mindenesetre a 
szocziáiis haladásnak felelne meg.

Lehet azután még beszélni a városépítészet 
esztétikai oldaláról. Soha sem lehet elég nyomaték
kai bangoztatoi, hogy a város külső képe adja lát
ható jelét a lakosság kulturális állapotának, szereteté- 
nok szükebb hazája iránt, büszkeségének arra, a mit 
századok munkája révén elérni sikerült. De a fő 
mégis az, hogy a városok szabályozási terve meg
feleljen a praktikus kivánalmaknak s akkor a kielé
gítő esztétikai megoldás sem fog elmaradni.

H Í R E K .

Székelyudvarhely, április 7.

A  szék ely  erdők ára.

A Székelyföldön az utolsó években jelentékeny 
nagyságú erdők kerültek vásárlók kezére. Az öskincs 
egyre fogy. A népnek félrevezetése a természetes 
könnyelműséggel szépeu összejátszik és az értékes 
örökség gyakran úszik el anélkül, hogy a gazdasági 
fejlődési viszonyokban javulás állana be. Szomorú 
dolog ez nagyoD. Amint megbízható heiyről értesülünk, 
az erdőeladások révén bejött vagyon a legtöbb ember 
kezén úgy megy tovább, mint a meg nem becsült 
talált pénz. Mig az erdő árában tart, a székely vigan 
éli világát. Nem dolgozik, hanem mulat. Annyira 
megy e részben, hogy például Gyergyóban, Csikvár- 
megye felső részén, ahol a legtöbb erdő eladás tör
tént, igen nagy munkabérért sem lehet odavaló mun
kást kapni és idegenekkel kénytelenek építtetni a 
székely vasutat. Pedig ennek az építésnek egyik fő
feladatává tették, hogy a székelyeket foglalkoztassa 
és megakadályozza a Románia felé irányuló kiván
dorlást. A női napszám ezzel ellentétben nem emelke
dett, ami szintén igazolni látszik, hogy a kapott 
pénz nem a család jávára szolgál, hanem: könnyen 
jött, könnyén megy 1 Hogy mint fogja magát érezni 
a szegény székely, ha majd azt kénytelen tapasztalni,
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hogy sem erdő, sem pénz, sem gazdasági előremene
tel, azt elképzelhetjük. De a dolgon segíteni akkor 
már nem lehet!

A székely miniszteri kirendeltség tapasztalata 
szerint sokkal nagyobb gazdasági fellendülés szem
lélhető azokon a részeken, ahol erdőeladások uora 
voltak. A szegény székelyek itt látható örömmel 
keresik fel a falusi gazdakört, hogy tanuljanak, 
ismereteiket gyarapítsák és megfeszitett erővel dolgoz
nak, hogy gazdasági berendezésüket tökéletesítsék. 
Azok ellenben, akik az erdőeladások révéu nagyobb 
erőlködések nélkül is jobb helyzetet teremthetnének, 
fölöslegesnek tartják a gazdakörbe való menetelt, 
vagy hogy résztvegyeuek azokon az összejöveteleken, 
amikor ingyen osztauak okos, jó tanácsokat.

Általánosítani a dolgot mégsem lehet egészen, 
noha a szomorú tapasztalatok közel járnak ehhez. 
Kétségtelen ugyanis, hogy a hirtelen kapott pénzzel 
a székely igyekszik adósságait rendezni. Talán ki is 
fizeti, esetleg a takarékba is jut valamelyes. De távol 
a helyzet attól, ahogy várhatui lehetne. Amint értesü
lünk, a székely takarékpénztárak betétjei az elmúlt 
évben jelentékeny emelkedést mutatnak. Közelebbi 
adataiuk idovonatkozólag nincsenek, de megkíséreljük 
azért, hogy az Országos Központi Hitelszövetkezet 
kötelékébe tartozó székelyföldi hitelszövetkezetek 
eredményeinek egybevetéséből hámozzuk ki a közeli 
valót.

A négy székely vármegye: Udvarholy, Három
szék, Csik és Marostorda hitelszövetkezetoiDek 1902., 
1904. és 1906. évi takarékbetéteit fogjuk taglalni. 
Kezdjük Udvarhelyen. Itt 1902. végéu 28 hitel
szövetkezetet 225.300 korona betétet kezelt, 1904-ben 
31 szövetkezet 381.900 koronát, 1906-ban 34 szövet
kezet 581.000 koronát. Négy esztendei emelkedés 
356.700 korona. Háromszékvármegyében 1902. végén 
22 hitelszövetkezet 144.800 korona betétet kezelt. 
1904-ben 26 szövetkezet 415.000 koronát, 1906-ban 
27 szövetkezet 746.300 koronát. Emelkodés négy év 
alatt 591.500 korona.

Csikvármegyében, ahol az erdőpusztitás annyira 
divattá vált, hogy állunk? 1902. végéu 13 hitel- 
szövetkezet 37.000 korona betétet kezelt. 1904 ben 
16 szövetkezet 186.500 koronát, 1906-ban 17 szövet
kezet 387.300 koronát. Az emelkedés négy év alatt 
350.300 korona ; tehát csaknem tízszerese az 1902-iki 
betétnek. De mégse lesz ez arányban' az erdőeladá
sokkal 1 Kicsiny összeg ez ahhoz a vásárhoz, amit a 
csiki székelyek kötöttek.

Marostordában legkisebb a változás. 1902. végén 
37 hitelszövetkezet 86.500 korona betétet kezelt. 
1904-ben 40 szövetkezet 180000 koronát, 1906-ban 
47 szövetkezet 224.600 koronát. Négy esztendő 
gyarapodása 138.000 korona.

Összevetve pedig a négy vármegye négy esz
tendei takarékbetét növekedését, azt találjuk, hogy 
a különbözet 1.436.000 koronát tesz ki. Ezzel 
szembeállítva a félmillió lelket számláló székelysé- 
get, azt az eredményt kapjuk, hogy minden lélekre 
esik az utolsó négy esztendő alatt nem egészen 3 
korona a hitelszövetkezetek takarékbetét növekedésé
ből. Másként alakul természetesen a dolog, ha csak 
a hitelszövetkezeti tagokat vesszük számításba; a 
szövetkezeti tagok száma 18 661-ről 25.422-re emelke
dett. Egy-egy hitelszövetkezeti tagra 1902-ben esett 
25 korona takarékbetét, 1906-ban pedig 56 korona.

Mindezeket figyelembe véve, nem vagyunk el
ragadtatva a székelység gazdasági fejlődésétől. De 
mutatják azt is, mennyire szükség volt a miniszteri 
kirendeltségre és hogy mily fontos feladatok várnak 
itt reá a népnevelését, erkölcsi és gazdasági irányí
tását illetőleg. Arról van szó, hogy a székelységet 
felrázzuk kábultságából és megmentsük számára azt, 
amit még el nem pazarolt, ami tehát még megment
hető. Mert különben keserves lesz a felébredés és a 
késő bánat mitsem használ. — ő.

A  feltám adás ünnepét kegyeletesen ünne
pelte meg a város közönsége. A husvét meghozta 
végre a régóta várt tavaszt is és a tavaszi nap 
aranyos verőfénye ezreivel csalta ki a sétálókat az 
utezóra, mely egyszerre derűsebb lett. A levegő ugyan 
még nem enyhült meg túlságosan, ám a hideg csak 
a kirándulásokat korlátozta, de a városban nem 
rontotta az üanepi hangulatot. Husvétnak mind a két 
napján tömérdek ember zarándokolt a templomokba, 
amelyekben megtartották a hagyományos istenitiszte 
leteket. A határkerülés az idén nem mutatta azt az 
eleven képet, mint a korábbi esztendőkben, minek 
oka a kerülésben aktív résztvevők számának leapa
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dásában található meg, melyen viszont nem lehot 
csodálkozni akkor, midőn kinn a határt még félmé
teres hótakaró borította el. Ünnep másodnapja szintén 
derült hangulatban köszöntött be, 8 felvirágozo't 
öntözők eleven serege tarkította az utczíkat.

Tóth B é la  h alá la . Gyásza van a magyar 
irodalomnak. Egy munkás eröteljos s minden izében 
magyar író- és hirlapiró hunyt el élote delén ; ak
kor midőn még az ő kiváló tudásától, s még ezt is 
felülmúló páratlau vasszorgalmától igen sok szépet, 
értékest és hasznost várhatott volna a magyar iro
dalom. A „Pesti Hírlap11 esti leveleinek írója: Tóth 
Béla nincs többé. Benne a magyar irodalom, s kü
lönösen a magyar hírlapirodalom legkiválóbbját az 
irásbau művész, legjelesebb szininigyar munkását 
veszítette el. Halála mély, igazi szivből fikadó rész
vétet keltett nagy kiterjedésű tisztelői, barátai és 
különösen iró- és hirlapiró társai körében. Temetése 
melyet dr. Légrádi Imre, a P H. szerkesztője ren
dezett nagy áldozatkészséggel, pénteken délután ment 
végbe nagy részvét mellett.

K inevezések . A király Cseresnyés Sándor és 
Veress Menyhért székolykereszturi járásbirósági al- 

birókat a székelykereszturi járásbírósághoz, Gidó- 
falvy Beuedek oklándi járásbirósági albirót az oklándi 
járásbírósághoz járásbirókká nevezte ki.

H an gverseny. A szt.-Ferencz-rendi atyák 
orgonájára ünnep-másod napján rendezett hangverseny 
szép közönséget vonzott egybe a Budapest-szálló 
szintermébo. A város közönsége összegyűlt, hogy ez 
utou is meghozza a maga áldozatát a derék atyák 
szent czéljára és viszont cserébe egy művészi szín
vonalon álló hangversenyt kapjon, ügy véljük, hogy 
mindkét fél meg lehet az eredménnyel elégedve, mivel 
az estély nemcsak nagy anyagi, de szép erkölcsi 
sikerrel záródott le. A hatalmas műsort az Első 
zenekar nyitánya vezette be, mely után „Szent 
Caecilia“-t élőképben mutatták be. A poetikus, le
bilincselő kép kivitelével, éléuk szinhatásával, deko- 
rácziójával P. Gergelyt és Janicsele Józsefet dicséri. 
A kövotkező piéce Váradi—Hevessy „Stella máris11 
melodrámája volt, melyet Irmái Rezső (Kolozsvárról) 
adott elő. A szingazdag, bensőségteljes részekben 
gazdag költeményt mély érzéssel, drámai erővel 
juttatta érvényro. A zongorakiséretet Hevessy László 
(Kassáról) szolgáltatta 'stílszerűen. Most egy férfi 
kvárttet következett, Hudolin Lajos, Koller János, 
Szabó József és Székélyhidy Ferencz (Kolozsvárról) 
Valkmann dalaiból énekeltek. A hatalmas, szép hang
anyag, az összhang egyaránt meghódította a közönsé
get, mely a művészi színvonalon álló énekszámot 
megismételtette. Most Dr. Kiss Menyhért közig, 
tisztviselő (Marosvásárhely) lépett a színpadra és 
társadalmunk szocziális kérdései közül a legérdeke
sebbről: a feminizmusról tartott szabadelőadást. A tar
talmas, gördülékeny előadás mindvégig lebilincselte 
az óriási közönség figyelmét. Ezután Székelyliidy 
Ferencz énekelte Dankó— Szabolcska „Sir a nóta'1 
dalát. Kellemes, rokonszenves, tisztán csengő szoprán 
hanjával, bámulatos lélegzetvételi oekouomiával, 
mesteri decrescendálással lelkes hatást ért el és 
művészi sikert aratott. Hevessy László a zongora- 
kíséret előadásában kongeniális társa volt. A műsor 
első részét Jenuy H. „Ruth Booz szántóföldjén11 
festményének élőképben való pompás reprodukálása 
zárta be, mely mesteri szinhatásával rendezőjét dicséri. 
Szünet után Ebbiogbaus: „Jézus a gyermekek közt11 
czimü képének ugyancsak élőképben való bemutatása 
következett. A csoportok Ízléses elhelyezése, a 
dekoráczió, a szinhatás, szóval minden, mi a képet 
nagybecsűvé teszi, mind jelen volt az élőképben is. 
Most újra a férfi kvárttet következett. Fráter Loránd 
dalának eléneklésével az előbbeni hatást, ha ez 
lehetséges, még fokozták a jeles műkedvelők. Szé- 
kelyhidy tenorjához — mely a legerősebb tenorhang, 
mit valaha vidéken hallottunk ; nagyterjedelmü, vilá
gos színezetű és amellett lágy, behízelgő — pompá
san illeszkedett a szép kiséret. A zsjos tetszésnyil
vánítás végzetével Ember János, Dezső, Sáudor és 
Jenő középisk. tanulók hegedű-négyest adtak elő. A 
négy testvér sikerült vállalkozását tapssal jutalmaz
ták. Most Koller János (Kolozsvár) a „Varázsfuvola11 
opera áriáját és Benő lemondását a „Tetemrehivás‘'-ból 
énekelte, Alföldi László mérnök zougora-kisérete 
mellett. Drámai bassus hangjának hatalmas erejével, 
terjedelmével és timbr-jeval lelkes tapsokra ragadta 
a közönséget. A hangszövésuek helyességével, finom 
árnyalatokban lefokozott decrescendóival meghódította 
a hallgatóságot. Ezután Ebbinghaus „Szent asszonyok 
a simái" képét mutatták be, mint élőképet, mesteri 
reprodukezióban. A meglepően szép tabló szép hatást

ért el. A tartalmas müvészestélyt Roller, Hudolin, 
Szabó és Székelyhidy ének-kvárttetje zárta be, kik 
most Scháffer: „Bölcs Salamon11 dalát énekelték 
művészi öszhanggal. A hangversenyről közel éjfél 
tájban oszlott szét a közönség emelkedett hangulat
ban. A buzgó atyáknak, mint rendezőknek legszebb 
jutalmat nyújtja fáradozásaikért az a siker, melyet 
ez este méltán elértek. — A hangversenyt harmadik 
ünnepen este közkívánatra félhelyárakkal megismé
telték, mely alkalommal a műsor következő volt: 
1. Nyitány Sáudorka zenekara által. 2. Élőkép „Noé 
áldozata". 3. Hevessy László magyar népdalokat 
énekelt, saját zongorakisérettel. 4 „Szép Gació 
Joláo“-t szavalta In n á l Rezső. 5. Élőkép „Salamon 
Ítélete11. 6. Fráter-nótákat éuekelt a quartett. 7. Saját 
költeményeit szavalta Dr. Kiss Menyhért. 8. Élőkép 
„Eszter királyné11. 9. Magyar nótákat énekelt Koller 
János.

K ivonat a m. h iv . la p b ó l. A m. kir. pénz
ügyminisztérium közhírré teszi, hogy az 1881. évi 
január 1-röl keltezett o. é. 5 forintosokat és az 
1884. évi január 1-ről keltezett o. é. 50 forintoso
kat az Osztrák- Magyar Bank és fiókintézetei csak 
1907. évi augusztus 31-ig fogadják el átváltás vé
gett. — A rühkor szórványosan fellépett Szentábra- 
bám, Székelydobó és Vágás községekben, a miért 
nevezett községekben udvarzárlatok rendeltettek el.

L eá n y isk o lá i in tern á tu s. A segesvári ál
lami polgári leányiskolával kapcsolatosan a jövő 
iskolai év kezdetével egyelőre 10 tanulóleány részére 
házias jellegű internátus lesz szervezve, tanulónkint 
36, illetve 40 kor. tartásdijjal. A helyek korlátolt 
számára tekintettel értesíti az igazgatóság az érde
kelt taníttató szülőket, hogy az internátusba való 
felvétel iránt legkésőbb f. évi junius hó végéig je len t
sék be leányaikat az igazgatónál, aki készséggel 
szolgál további felvilágosítással a hozzá fordulóknak.

A  K eresk ed ő  T á rsu la t folyó hó 2-án dél
után 5 órakor tartotta meg évi rendes közgyűlését 
a kereskedő „Otthon11 helyiségében Persián János 
elnöklete alatt. Az évi jelentések meghallgatása után 
foglalkozott a közgyűlés a tanonczügygyel is, s hosz- 
szabb eszmecsere után kimondotta, hogy jövőre 
nézve kötelességévé teszi a társulat tagjainak, hogy 
úgy a tanoncz felvételt, mint a felszabadítást a tá r
sulat elnökségének a tanonczidő elleoörizhetése vé
gett bejelentsék. A tisztujitás során Gyertyánffy G á
bor koreloök elnöklete alatt megválasztottak: elnök
nek Persián János, alelnöknek Gábor Márton, pénz 
tárosnak Zsigmond József, jegyzőnek Csathó Imre.

A  városi k ö zk u ta k . Egyik közelebbi szá
munknak a közkórházi vízvezeték fölösleges vizének 
megnyerésére irányuló czikkünkben szóvátettük, hogy 
addig is, mig vízvezetéki utczai közkutaknak beál
lítása lehetségessé válik, a meglevő közkutakat hasz
nálható állapotokba kell hozni. Szerény kívánságunk 
elhangzó szó volt a pusztában, már amennyiben a 
közkutak ma is hasznavehetetlen állapotban vannak, 
s igy vannak utczák, melyek teljesen viznélkül álla
nak. E tarthatatlan állapotot az illetékes hatóság 
figyelmébe ajánljuk, és kérjük, hogy azokon a gyors 
és alapos renovácziót keresztül vitetni ne késsék, m i
vel e város közönségének tüzeseteknél, éppen a 
vízhiánya folytán szomorú tapasztalatai vannak.

Influenza és  társa i. A város jelenleg való
ságos ostromállapotban van. Az ember ha ;a kávé
házba, vendéglőbe vagy akármiféle közhelyre megy, 
ahol ismerőseivel szokott találkozni, majd ennek, 
majd annak a hiányát veszi észre. Kérdezi hol van ? 
A válasz rendesen ez: Influenzában, torokgyuladás- 
ban. A hol gyerek vau, oda az ember szinte fél be
kopogtatni ; nem tudja, nem visz e valahonnan egy 
kis influenzát. Bizony sem a kőház, sem bársony, 
sem selyem nem védi meg a halandókat, hogy valami
féle betegség ne tegye nálunk tiszteletét. Egyéb
iránt a gyalázatos időjárás még az egészséges embere
ket is leszereli. Kinek a feje fáj, kinek a gyomia, 
vagy keze-lábán érez bujkáló lázat. Nátha és köhögés 
pedig olyan általános, hogy már nem is valamirevaló 
ember, aki akkora zsebkendővel nem jár, mint egy 
jókora asztalkendő. Az ember nem tud semmit, csak 
egyszerre azon veszi észre magát, hogy ágyban fek
szik, vagy épen már meg is van halva. Enuek a 
taktikának meg is van az az előnye, hogy a szuggesz- 
tiv megbetegedéseket megelőzi (s ezek száma sokkal 
nagyobb szokott lenui, mint az olvasó képzeli), viszont 
a hátránya pedig az, hogy az emberek mitől sem 
félvén, nem használnak semmi profilaxist, vagy csak 
az okosabbak használnak. Már pedig a baczilus nem 
engedi magát eltusolni. — Hogy mégis hasznára 
legyünk az olvasónak, ajáuljuk neki ezekben a kényes 
napokban a következőket. A szigorú tisztaságon kívül 
(ami különben máskor is szabály) reggel fölkelés után 
és este lefekvés előtt öblítse ki torkát jól halvány
vörös hypermaugansavas káli oldattal, esetleg köny- 
nyebb konyhasóoldattal. Kezeit napjában többször és 
gondossaa mossa meg. Legyen kivált gondja az ivó-
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vízre. Ez az utóbbi azért fontos, mivel a tífusz 
baczillusai s egyéb belső fertőző betegségek kór
anyaga rendesen az ivóvízzel jut az emberbe. Estén- 
kint nem árt egy pohárka cognac, vagy más tiszta 
szesz behörpintése. Ha pedig valakinek nincs módjá
ban forralt vagy ásványvizet inni, csöppentseu mindig 
nehány csöpp czitromlevet az ivóvízbe, esetleg egy 
kis borral. Megjegyzendő, hogy erre az Eigol féle 
borok is jók, mivel dúsan van beuuök mindenféle 
maró sav, amitől a legszívósabb életű baczillus is 
fölfordul, némelykor maga az ember is. S ha mind
ezek mellett az ember arra is vigyáz, hogy muriból 
hazajövet meg ne hűljön, körülbelül jó egészségben 
éri meg a közelgő tavaszt.

A  sz ín h á z i szezon . M iit számunkban jelez
tük, hogy Heves Bé'a színtársulatával, a szerződés 
értelmében Székelyudvarhelyre április 16-ikáu érke 
zik és május 9-ig tartja előadásai sorozatát. Heves 
most megkereséssel fordult a szinügyi bizottsághoz, 
miszerint engedélyezze neki, hogy a tavaszi szini- 
évadot ne április 16-tól május 9 ig tartja, hanem 
május 9-től május 31-ig A szinügyi bizottság Heves 
kéréséhez hozzájárult, azonban Torda városa nem, s 
igy Heves mégis csak ápril 16-ikán jön hozzánk.

A  b e lü g y m in isz ter  a  h a zá rd já ték  ellen.
Tudvalevő dolog, hogy a társaskörök s mindenféle 
más névre hallgató egyesületek hivatalos helyiségei 
szolgálnak leginkább arra, hogy ezeken a helyeken 
űzzék a legelfajultabb hazárdjátékokat. Több fővá
rosi és vidéki egyesület ellen e miatt feljelentés is 
tétetett a belügyminiszterhez, a ki sziutén tarthatat
lanak mondja ezen állapotokat s legközelebb reude- 
lctet fog kiadni a törvényhatóságokhoz, melyben a 
íendórségek ellenőrzési kötelességét kiterjeszti az 
egyesületekre, társaskörökre és kaszinókra is. Ezen 
intézkedés sok család háláját és sok, a züllés felé 
induló egyénnek a becsületes, munkás társadalom 
részére való visszaadását fogja eredményezni.

A d om án y  a  T anszerm úzeum nak. A kö
vetkező sorok közlésére kérettünk fö l: Az ud
varhely vármegyei tanitóegylet népiskolai tauszer- 
muzruma részére Ember János kir. tanfelügyelő 5 
d b tankönyvet és egy népiskolai főldabroszt, a szé- 
lcelykereszturi áll. tanitólcépzőintézet igazgatósága az 
intézet történetére és tanulmányi rendjére vonatkozó 
18 drb munkát 35 kötetben és a székelyudvarhélyi 
áll. polg. leányiskola igazgatósága ugyanilyen jellegű 
6 füzeiét ajándékozott. Fogadják az adakozók ezen 
adományukért a Tanszermúzeum nevében köszöue 
temet. Chalupka Reszö, osztályelnök.

E lje g y z é s . Láday Károly eljegyezte Budik 
'Ju 'iska  kisasszonyt Székelyudvarhelyeu.

J e g y z ő v á la sz tá s . Lövéte nagyközség a meg
üresedett jegyzői állást f hó 3-ikáu tarto tt gyűlésé
ben töltötte be. A község jegyzőnek egyhangúlag 
Elekes Nándor h. jegyzőt választotta meg, ki rövid 
ott léte alatt munkásságával teljesen meguyerte a 
község népének osztatlan sze'retetét és bizalmát.

H a lá lo z á so k . Köröndi Szenkovics József, var- 
ságtisztási körjegyző f. hó 1-én, életéuek 26-ik évé
ben szélhüdés következtében elhunyt. A megboldogult 
szép reményű fiatalembert özvegy édes anyja : Szent- 
kovics Mártonná, testvérei, számos rokon és meny
asszonya gyászolja. Hült tetemét 4 ikén temették el 
Korondon.

Unghváry Lajos 18 48—49-iki honvéd-tizedes, 
f. hó 4-ikén, 82 éves korábau elhunyt. Temetése 
Rózsa-ulczai lakásáról f. hó 6-án volt, leikéért az 
engesztelő szentmise áldozat 8 án d. e. 8 órakor, a 
szent-Ferencz-rendiek templomában lesz.

T u d o m á su l. Az érdekeltek tudomására jut
tatom, hogy a székelyudvarhelyi ref. kollégium ke
zelése alati álló Gidófalvy Gábor féle alapítvány, 
melynek czélja rokon tanulók segélyezése, az 1906-ik 
év folytán tőkésítés utján 1997 korona 29 fillérrel 
gyarapodván, az alapítványi tőke cselekvő állása 
1906. deczember 31-ikén 62316 korona és 81 fillér. 
Gönczi Lajos igazgató-tanár.

I s k o la i a la p ítv á n y . Az 1904-ik évben éiett- 
ségít tett egykori kollégiumi növendékek, tízéves 
találkozójuk alkalmával kedves emlékű volt tanáruk 
emlékére „Szakács Mózes-alap1* cziraen a ref. kollé
giumnál Major Ferencz m. kir. pénzügyi számollenőr 
utján f. évi márczius 7-ik napján 242 korona 45 
fillért tettek le. Az alapítványhoz hozzá járultak 
Bíró Sándor 50, Bucsi István 10, D-rzsi Pál 10, Fe
rencz Miklós 10, Kállay Ferencz 10, Lukácrffy Ferencz 
20, Major Ferencz 10, dr. Rfinbold Béla 20, dr. 
SebeBi János 20, Seprődi János 50 és dr. Szabó 
Károly 20 koronával; az időközi kamatokkal több 
mint 250 koronára megy az alapítvány össszege. A t. 
adományozók fogadják a kollégium elöljáróságának 
azives köszönetét. Gönczi Lajos igazgató.

E m lék et az a g y a g fa lv i réten. A Székely 
emlékoszlop javára adakoztak : Pál Sándor kántor
tanító a márczius 15-én tartott hazafias ünnep alkal
mával begyült összeg saját jutalékából 19 kor. 52 
fillért, Bácsfulvi Kis Béla ág. ev. lelkész 36 kor. 60 
fillért, valamint Ferenczi Dénes dévai m. kir. szám- 
tiszt 1833. szám gyűjtői vén : Szabó Imre 1 kor., 
Dr. Széke'y József 2 kor., Stummer Guaztávné l kor., 
Fereuczi Dénes 2 kor., Szakács Mózes 1 kor, An- 
toni Sándor 2 kor., Stummer Gusztáv 3 kor., Gálné 
Szabó Janka 1 kor., Gál Domnkos 1 kor. Összesen 
14 koronát, összesen 70 kor. 12 fillért, ebból levonva 
a postaköltségre 08 fillért maradt betétre 70 kor. 
04 fill., hozzáadva a már korábban begy ült 6368 
kor. 06 fillérhez, az alapösszege jeleuleg 6438 kor. 
10 fill. Fogadják a nemes szivu adakozók hazafias 
adományokért ez utón is a végrehajtó bizottság hálás 
köszönetét. Ferentzi János végrh. b. pénztárnoka.

x A  rép am ag  im pregnálásáról. Az Orszá
gos Magyar Gazdasági Egyesület fóldmivelésügyi és 
növénytormesztö szakosztálya líerpely Kálmán tanár 
elnökléséve! ülést tartott, smelyeo Rizsó Imre gazda
sági akadémiai tanár tartott szakelőadást a répamag 
imregnáiásáról és ennek gazdasági jelentőségéről. Az 
értekezletről szóló tudósítást részletesebben áttanul
mányozva, nekünk még volna néhány szavunk a 
tárgyhoz, mert mintha kis konburrenczia izt éreznénk 
ki a dologból. Az ér’ekezleten ugyanis raagkereskedők 
is vettek részt és pedig olyanok is, kiknél nem 
szerezhető be az impregnált répamag. Az értekezlet
nek olyan színezete volt, mintha azt a gazdák védel
mére (?) tartották volna! Szép és nemes szándék, 
de talán nem is volt rá szükség, mert az impregnált 
répamag, melyet Mauthner Ödön budapesti magnagy
kereskedő hoz forgalomba, határozottan sokkal jobb 
a nem impregnáltnál. Az impregnált répamag 11 év 
óta elért sikereit nem lehet tudományos értekezle
tekkel kisebbíteni, mert azt ez ellen védi ezer meg 
ezer gazda, kiknél éveken át mindig jelesen vált bz.

N yilván os elszám olás. A szent-Ferencz- 
rendiek orgouája javára rendezett hangverseny jöve
delme volt 1267 kor. 88 fill. Felülfizettek vagy jegyük 
megváltására küldöttek : Br. Jósika Jozefin Kolozs
várról 50 k., Klein Zsigmond Budapestről 25 kor., 
P Simou Jeoő lovag Fogarasból20 k., Dr. Válentsik 
Ferencz 18 k., Gergely testvérek 12 k., Féder Ottoné 
Kolozsvárról. Dr. Réwfy Zoltán, Tamás Lajos 10—10 
k., Dr. Kiss Menyhért Marosvásárhelyről és Latinak 
Gyula Vajdahuuyadról 8 —8 k., Dr. Bilinszky Lajos 
Nagyszobeuből 5 k., Czillinger hadnagy Marosvásár
helyről 4 k. 70 fill., Amberboy József, Fábián Jó
zsef és Tamás Albert 4—4 k., Lukácsfy Zakariás 
Szentmi'.lésről, Lukácsfy Teréz és Irnets F. Jakó 
Gyulafehérvárról 3 —3 k., Burnász Mariska, Id. Sza
kács Károly, Róssler Károly, Székely István Nagy- 
szebonből, Czimbalmos Elek és Pál Antal Szárbegy
ről 2 —2 k , Fazakas Gáspár 1 k. 40 fill., Balázsi 
Dénes Fenyédről, Balásy Ignácz, Buruász Erzsiké, 
Ueiu Pál, Pék József és Szentpétery Gsrgely 1 — 1 
k., Péter József és Zitmy Ferencz 40—40 fillér. 
Úgy ezekn k, mint a szereplők és rendezők mind
egyikének, valamint Sándorka zenekarának az ingye
nes közreműködésért, Sükösd vendéglősnek a terem 
mérsékelt áron való átengedéséért, nemkülönben a 
megjelent n. é. közönségnek a szives pártolásért ez 
utón is hálás köszönetét mond a zárdafönökség.

J Í Y I L T T E R .

HorottHai-Htrt Vendéglőjét átvettem
s azt a m ai napon, ápr. 7-én, vasárnap

ünnepélyesen megnyitom.
ízléses ételek és jó italok 
kiszolgálásáról biztosítva, 
a nagyérdemű közönség tá
mogatását kérem -

Kiváló tisztelettel Öze Kálmán vendéglős.

KÖZGAZDASÁG.
A  G azdasági egyesü lő t ez évben a szűz 

gulyába 120 drb 1—3 éves üszőt vesz fel. A legel
tetési díj darabonként nem tagok borjúja után 8 K , 
a tagoké után 3 drbig 7 K. azon túl 8 K. Azon 
falusigazdaköri tagok, kiknek a múlt évben is volt 
kihajtva borjujok, ha most is ugyannyit hajtanak ki, 
drbonként csak 5 koronát fognak fizetni. Fülgyürü- 
ért tekintet nélkül arra. hogy a gyűrű a borjú fülé- 

van-e vagy niucs 20 fillér fizetendő. A 
<* 8 8̂  ’ “‘‘" “"ior, fele visszahajtáskor fizettetik.
A oejeIéií,JÍA?ztotietöleg a gazdaköri elnökségek ut
ján május 1-ig eszközleudők a titkári hivatalnál. 
Későbbi belelentések c ak az esetben vétetnek te
kintetbe, ha addig a létszám be nem telik. Azon 
gazdaköri tagok, kik az egyesületnek nem tagjai és 
először hajtanak ki borjut 8 K. 20 fill. fizetnek 
ugyan, de igényt tarthatnak az esetben ha a szé
kelyföldi kirendeltség az egyesületet segélyben része
síti dij visszatérítésre.

1907. április 7.

TÖRVÉNYSZÉK.
E sküdtszék i tá rg y a lá s sajtóügyben . Az

1905. évi válságos időben a Sz. Udv. ez. helybeli 
lap, lapunk szerkesztőjére közismert okokból az alap
talan támadások egész özönét zúdította. Szerkesz
tőnk, noha a nagy közönség e támadásokat értékük 
szerint is becsülte, mivel azok száoalmat keltettek 
szerzőjük iránt, a Sz. Udv. lap kiadója ellen bűn
vádi feljelentést tett, ki aztán visszonvádat emelt. 
A helybeli kir. törvényszék a vádak alaptalanságát 
múlt év november hó 23-ikán tartott ülésében be- 
igazoltaknak mondta ki s Betegh Pált 700 korona 
pénzbüntetésre Ítélte. Az ügy felebbezés folytán a 
marosvásárhelyi kir. táblához került, mely tekintet
tel arra, hogy szerkesztőnk törvényhatósági bizott
sági tag, az ítéletet feloldotta s azt a marosvásár
helyi esküdtszék elé utalta. Ez esküdtszéki tárgyalás 
5-ikén tartatott meg Bodó Sándor elnöklete mellett. 
A csaknem egy napig tartó tárgyalás azzal végző
dött, hogy az esküdtek vádlottat felmentették. Az 
ítélet Marosvásárhely értelmisége körében, mely ugyan 
ismeri az oda való czivisek judicziumát, érthető vissza
tetszést szült.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  április G.

(Érk. d. u. 5 ó.
Országgyűlés.

A képviselő Házban J u  s th  Gyula elnököl.
B u d a y  Barna beterjeszti közgazdasági 

bizottság jeleulését Kossuth miniszternek borvé- 
delemröl kiadott rendeletéről.

Több előterjesztés után áttértek nem állami 
tanítók fizetésjavitási javaslatára. M a r j a y  Pé
ter szerint Apponyi eddig többet tett tanítók 
érdekében, mint összes elődei. Foglalkozva a 
nemzetiségeknek javaslat elleni ádáz küzdelmeivel, 
jobb ha nemzetiségek előbb tanulják meg a ma
gyar nyelvet, mint hogy utóbb megbánják. Ja 
vaslatot elfogadja.

M a s z o j l o v i t s  János nemzetiségi javas
latból azt látja, hogy az gyengitné nemzetiségeket, 
magyarság abszolút túlsúlyát akarja biztosítani,
nem fogadja el.

L e i t n e r  Adolf demokraták nevében fel
szólal, kik hívei az általános ingyenes népok
tatásnak. Törvényjavaslatot mégis megszavazták, 
mert nagy haladást jelent általános népoktatás 
felé. Polemizál Goldissal és tagadja azon tételt, 
mintha nem volna igazi oktatás, a mely nem 
vallásos alapon történik.

Részletesen foglalkozik a javaslattal, melyet 
elfogad. (Éljenzés).

Szünet utáu P o p o v i c s  György felszólal, 
hogy javaslattal szemben megvédelmezze román 
egyház érdekeit. Szakaszonként felolvassa javas
latot, melyet nem fogad el.

Tolvaj szolga.
Késmárki rendőrség táviratban értesítette 

budapesti főkapitányságot Hitz Károly posta
szolga tizenötezer koronás pénzes levél elsikkasz- 
tása utáu megszökött.

Kiadja: Becsek I). Fia könyvnyomdája

?! 
■ i

Báthori-utcza 10. szám alatt két 
szoba, konyha, kamara és mellék- 
helviséqekböl álló lakás kiadó.

I?
■ i

Sz. 2068— 1907. kig.

Hirdetmény.
Székelyudvarhely város tanácsa köz

hírré teszi, miszerint a helybeli állami 
mének részére 30 métermázsa széna szük
séges s ezen széna beszerzése folyó évi 
április hó 10-ÓU d. e. 10 órakor, a 
városi tanács nagytermében megtartandó 
árlejtésen fog megtörténni.

Székelyudvarhely város tanácsa 1907. 
április hó 4-én.

Soó Domokos,
h. polgármester.
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Sz. 1808/907.
kig.

Hirdetmény.
Székelyudvarhely város tauácsa köz

hírré teszi, miszerint Székelyudvarhely 
város tulajdonát képező halászati jog 
haszonbérbe adása folyó évi április hó 
10-én d. e. 10 órakor a városi tanács 
nagytermében megtartandó nyilvános ár
verésen fog megtörténni.

Székelyudvarhely, 1907. ápril 4.
Gotthárd János,

polgármester.

Sz. 1 8 5 7 -9 0 7 . kig.

Hirdetmény.
Székelyudvarhely város tanácsa köz

hírré teszi, miszerint a Kossuth utczai 
vámház melletti ház és kertet, a mely a 
város tulajdonát képezi, folyó évi április 
hó H-ín d e. 10 órakor a városi ta
nács nagytermében megtartandó nyilvá
nos árverevésen bérbe adja.

Székelyudvarhely város tanácsa, 1907. 
márczius hó 26.

Gotthárd János,
polgármester.

I

l
szép iró, gyors munkást, ki lehetőleg 
irodákbau volt alkalmazva vagy ke- 
resked Imi ismeretekkel bir s lehető- 

^  w  W  németül is tud, Írásbeli ajánlko-
zás alapján — melyben fizetési igénye közlendő — a z o n n a l i  
b e l é p é s r e  elfogad Ito n c z  Á r m i n  gyógyszerész lleívt 

Gyakorlattal bíró k i s a s s z o n y t  elfogad Í r ó n ő n e k

!  m i
Gleditsdiin, élösövény.

Bármely talajban gyorsan fejlődik, sürü, nagy töviseivel 
embernek és bármely állatnak elle t̂áll, kitart 70—80 
évig, nevelhető oly sűrűn, hogy apró csirke, ma'acz stb 
sem mehet át; ez a legolcsóbb örökös áthatlan kerítés 
Főelőnye még az is, hogy egész május közepéig á leg
jobb eredméunyel ültethetők, mert a csemeték felásva 
jeges piuczében tartatnak. Ezer darab 1 2  korona, ren
desen ültetve 50 méter kerítéshez elég N>omtatott ülte
tési és kezelési képes utasítást minden rendeléshez adok 
A kinek élftkerités nem felel meg, szállíthatok so d ro n y -  
sz ö v e te t, a legtökéletesebb gyártmányt, olcsón 100, 

150 és ‘200 cm széleset.
S z ő lö l r t o ^ a w  minden 
haznak legszebb dísze, egy 
gyűjtemény 8 fajból 20 tő, 
egy tő 2— 300 fürtöt terem. 
Nzölool tvónyok
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 ho'd inként, bora édes, erős. 
oltani, permetezni nem kell és kezeléséhez semmi tudó 
mány sem kell ezért ellensége sok tudományos szőlőintéző.
Bővebb leírást és k é p e s  Á rje g y zé k e t tanulságos 
tartalommal és mindenhez teljes tájékoztatóval ingyen 

és bérmentve küld:
NAGY GÁBOR szöiönagybirtokos Nagy-Kágya.

\ l e v e le z é s  n in d e n  n y e lv e n .

Udvarhelyvármegye szókelyudvarhelyi járás 
________________ föszolgabirája.________

Szám 887— 1907. szb.

Pályázati hirdetmény.
Az elhalálozás folytán megüresedett Varság 

nagyközségi jegyzői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek.

Évi fizetés 1600 korona és megfelelő ösz- 
szeg a dologi kiadásokra.

Felhívom mindazokat, kik ezen állást el
nyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 
6. §-a, illetve az 1900. évi XX. t. ez. 3. 
§-ában előirt képesítésüket igazoló okmányokkal 
felszerelt folyamodványukat hozzám április hó 
20 áll d. u. 4 óráig adják be.

Székelyudvarhely, 1907. április hó 4-én.
Demeter, főszolgabíró.

269 számhoz.
m. 907.

Hirdetmény.
A kereskedelemügyi Miniszter ur az 1906. évi szeptember hó 25-én kelt 10250. 

számú rendeletével a sárd—zsákod —szentdemeteri törht. közút 8.575— 12.982 km. sza
kasz kiépítését 171253 kor 39 fi i. összeg erejéig engedélyezte.

A feutemlitett munka kivitelének biztosítása czéljából Udvarhelyvármegye alispán
jának f. évi 2619. sz. a. kelt megbízása alapján az 1907. évi április hó 26-Ík  napjának 
d e. 10 órájára a székely udvarhelyi kir. államépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivatuak, hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának elvál
lalására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz 
annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem fognak 
vétetni

Az ajánlathoz az általános feltételekben előirt, az engedélyezett költségösszeg 5°/0-nak 
megfelelő bánatpénznek az adóhivatalnál történt letételét igazoló pénztári nyugta csatolandó.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki művelet és részletes feltételek a 
a nevezett m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponkint meg- 
tekiutbetök.

Kelt Székelyudvarhely, 1907. április 2.

S z o b o t k a  R e z s ő ,
kir. főmérnök.

270— 907. m. számhoz.

H irdetm ény.

Szobotka Rezső,
kir. főmérnök.

Szám 285 -  907. árv.

Bérbeadó sörfőzde.
Székelyudvarhelyen a Haurik-féle sörfőzde biztosítéknyújtásra képes bérlőnek 

több évi időtartamra bérbeadó. Bérbevenui szándékozók zárt ajánlataikat folyó évi április 
20-ig Székelyudvarhely rendezett tanácsú város árvaszékéhez nyújtsák be. A bérleti föl
tételek tervezete a nevezett gyámhatóságnál a hivatalos órák alatt megtekinthető.

Székelyudvarhelyen, 1907. április 2. ,J Soó Domokos s. k.,
h. árvaszéki elnök.

A Kereskedelemügyi Miniszter ur az 1907. évi márczius hó 17-én kelt 75073/1. 
b. 1. 1906. számú rendeletével a F.-boldogfalva— f.-rákosi közút 35007— 41,177 km. 
szakasza kiépítését 164,238 kor. 92 fill. összeg erejéig engedélyezte.

A fentemlitett munka kivitelének biztosítása czéljából Udvarhelyvármegye alispánjá
nak f. évi 2681. sz. a. kelt megbízása alapján az 1907. évi április hó 25-ik  napjának 
d e. 10 órájára a székely udvarhelyi kir. államépitészeti hivatal helyiségében tartandó 
zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának el
vállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 10 óráig a nevezett hivatal
hoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem 
foguak vétetni.

Az ajánlathoz az általános feltételekben előirt, az engedélyezett költségösszeg 5°/0- 
áuak megfelelő bánatpénznek az adóhivatalnál történt letételét igazoló pénztári nyugta 
csatolandó.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki művelet és részletes feltételek a 
nevezett in. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban naponkint meg
tekinthetők.

Kelt Székely udvarhely, 1907. április 2.

{rptcű*!’̂lílÜHLE VILIK
os. és kir. udvari szállító

T E 9 E S V Á R
M ag-, N övény-, R ózsa- és 
F a -N a g y ten y sze tek .

(M ű v e lé s i  t e r ü l e t  0 4  h o ld .)

, —  V I L Á G  K I  V I T E L ! ------

f í ^ a r á w f ú v o l ü - e s j o f r b  m a g v a k  kerti és mezeiveteményezésre
(II fthle magva! jóságban elérhetők, de ebben fe lü lm úlhatatlanok.)

A legnemesebb gyti rnölcs-, disz és sorfák
fá i többször Á tültetettek, jó l iskolázottak, m indenütt jó l éa biztosan gyarapodnak)

A  leg szeb b  fen y ő fé lék , d íszcser jék , r ó z sá k  stb.
<U ükle tűlevelűi mind télállóak, d isz -é s  kúszócserjéi, v a la n in t  rózsái a  legszebb virágnak .) 
P o B tac& om agok  magvakkal 5  k . felüli értékben bárhová bérmentve Küldetnek.
Alüble kertészeti kézikönyvei dilettánsok számira a legjobbak, megren

delésekhez ingyen ckioltatnak.
Dusán illusztrált fóárjegyzék ^ * 1 !^ .:


