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Az „Udvarhelymegyei Jegyzői-Egylet“ hivatalos közlönye.
Előfizetési árak:

Egész évre 8 kor. fél evre 4 kor. negyed évre 2 korona. 
Egy szám ára 16 fii. — Tanítóknak egész évre 6 korona.

Felelős szerkesztő : l i e c s e k  A la i l i i r .
Hirdetések a legolcsóbban számíttatnak. Nyilttér sora 

50 fillér. Megjelen hetenként egyszer, 6—8 oldalon vasárnap 
A  hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda

Útépítések Udvarhelyvármegyében.
Székelyudvarhely, ápril. 12.

Az állami beruházásokról szóló 1904. évi 
X IV . t-cz. kilátásba helyezte, hogy öt éven 
belül nem kevesebb mint hároraszázhusz millió 
koronát fog különböző beruházásokra, vasút, az 
ipar, a mezőgazdaság javára forditaui. A nem
zeti kormányra, melynek az ország gazdasági 
megerősítése képezi egyik sarkalatos program
pontját, hárul a feladat, e berunázási összegnek 
czélszerü elhelyezését illetőleg.

Kétségtelen, hogy általános elégedettséget 
és örömet a beruházások millió joggal csak akkor 
kelthetnek, ha ezek a milliók valóban általános 
szükségleteknek kielégítésére fognak fölhasznál
tatni ás nem egyes embereknek, egyes vállala
toknak a zsebét fogja busás nyereséggel megtömni

Hároraszázhusz millió beruházás nagyon jól 
esnék közgazdaságunknak minden időben, de kü
lönösen jól esik most, mikor közgazdaságunk 
talaja a milliók hosszas várakozása közben ki
szikkadt és azzal fenyegetett már, hogy éhen 
hagyja veszni, vagy a kivándorlásra fogja még 
fokozottabb mértékben bírni népünket. Hogy 
ettől a beruházástól várta iparunk pangásának 
megszűnését, a mezőgazdaság némely nagy ba
jának meggyógyulását s a kereskedelem a for
galom föllendülését, az bizonyos. De mi ebben 
is szomorú jelenséget látunk: azt, hogy iparunk 
önmagában, az állam közvetleu támogatása nél
kül képtelen boldogulni, azt, hogy mezőgazdasá- 
guuk — mely pedig az egyetlen, a mely a kö-

Kosztos Bende.
(•Agglegényt tö rténe t.)

Kedves öcsém, Miska! Most már 3-ikszor kérsz 
tanácsot házasságodra vonatkozólag. Első kérésed 
ezelőtt 10 évvel volt, ép virágfakadásról, tavasszal. 
Mint természetrajzos, helyeseltem nálad is a virág- 
fakadást, sőt ajánlottam, hogy ha igazi a szándékod, 
tégy úgy az akadályokkal, mint a hóvirág a fagyos 
göröngygyei. Ha kicsi, lódítsd félre, ha nagy, kerüld 
meg. Ez az igazi természetes eljárás. Te gyáván meg
hunyászkodtál az akadályok előtt, miből azt követ
keztettem, hogy nálad az a virágfakadásnak gondolt 
mozgalom nem volt természetes, hanem mesterséges 
számítás, mert csak az ilyen mutatványos érzelgések 
szoktak már az első kakas szóra elülni.

Második kérésedet 5 évvel ezelőtt intézted 
hozzám. Emlékszel rá?  Ép kánikulai hőség volt. A 
dombvölgyi fürdőről kerestél fel s kérted véleménye
met az ottan talált ideálról. Arról a barna özvegy
ről, kire első férje-uráról szépecskén maradt és aki
nek a hagyatékát nem kellett gyermekek neveltetésére 
fordítani, mivel azok nem voltak.

Akkor azt vá'aszoltam, ha a tavaszt elmulasz
tottad, még a nyár is szokott virágot fakasztani, fő
kép magas fekvésű fürdötelepeken, p. o. Tátrafürde- 
den, Borszéken. Milyen gyönyörűek ottan kánikulá
ban a havasi gentiánák, kámpánulák, stb. De csak 
a fürdőídényre! Azt is megírtam, hogy ha az ember 
az ilyent el akarja vinni, élve nem lehet, mert akkor, 
mihelyt kilépett a fürdőtelepről, el is hervad, meg is 
penészedik. Csak, ha botanikus módra itatóssal, ott 
helyben addig praeperálod, mig igazi színét többé 
nem hagyhatja el.

Aztán az eredményből arra következtettem, hogy 
vagy elpeoészedett fürdői virágod, vagy preparálás

zös vámterületből haszuot húz — uem prosperál 
úgy, a hogy kellene és azt, hogy kereskedelmi 
forgalmunk uem éléukül a saját erejéből, hauem 
csak úgy, ha az állam közgazdaságunknak injek
ciót ad be. Ez az injekció kétségtelenül föl fogja 
éleszteni közgazdaságunkat, de tartós, egészséges 
működésre csak annyiban fogja serkenteni, ameuy- 
nyiben valóban produktív beruházásokról van 
szó, az inprodukttv beruházásokra fordítandó 
pénz elfogyása után még sokkal nagyobbnak kell 
lenni az elernyedésnek.

Yan a törvényjavaslatban nagyon sok inpro- 
duktiv tétel, olyan tétel, melynél nem az a fő, 
hogy a munka meglegyen, hanem, hogy valaki
nek munkája legyen, de tagadhatatlanul sok olyan 
produktív beruházást is akar eszközölni az állam, 
a mely beruházások uem néhány évre szóló mun
kát adnak csak az iparosnak, meg a munkás 
embernek, hanem, a melyek a nép, vagy annak 
egy részének lesznek hivatottak uj megélhetési 
forrásokat megnyitni, jobb megélhetésre módot 
és eszközöket adui s ezáltal nemcsak a jelenbeu 
való megélhetést, hanem a jövő fejlődést is biz
tosi taui.

A beruházások három csoportjának van 
különös közgazdasági -jelentősége azon szempont
ból, hogy nem egy technikai munka utján sze
rezhető közvetlen haszonról van csak szó, hanem 
egész országrészek, vidékek helyzetének kedve
zőbbé való alakításáról. Ez a három csoport a 
vasúti beruházások, a közutak építésére szánt 
beruházások és a földmivelésügyi táicza körébe 
tartozó beruházások csoportjai.

közben szint változtatott. Tehát ez az ut sem volt 
az igazi, mert ha igazi lett volna, arról nem lett 
volna vissza-, avagy letérésed. Tehát jó, hogy igy 
esett az e se t!

És most, Uramfia ! 3-ihszor kéred ki véleménye
met. ügy látszik, rohamaidat 5 évei cziklusokra 
rendezted be.

No jól van. Én most se zárkozom el kérésed 
elől, melyet 40 éves korodban, ősszel intézel hozzám, 
mert úgy tapasztaltam, hogy a természet utjai Isten 
utjai és igy azoknak az emberek útjainak is kellene 
leuniök.

A természetben pedig azt is látjuk, hogy ősszel 
is van virágfakndás. Vagy nem ismernéd az őszi 
kikericset ? Igaz, hogy eonek az őszi virágzásnak 
zseDge gyümölcse csak akkor érik meg, ha egy 
hosszú tél minden zordonsága megsanyargatta és 
akkor is mérges. Da hát gyümölcs az is !

Hogy azonban a te korod még nem egészen 
ősz és hogy óvakodjál is azt, meg aztán a telet is 
bevárni, úgy gondolom, legjobb tanácsom az leszen, 
ha leirom neked egy agglegénynek történetét, mart 
hát a példa oktat.

Leírásom vezérfonalát Kosztos Bende, egy régi 
fajtájú, de azért az újkori agglegéoyekkel lényegébeu 
megegyező, tipikus agglegény szolgáltatta.

Én Kosztos Bende életefolyását természeti tör
vények és nemzetgazdasági szempontok szerint vizs
gálatiam  s ha nekrológot kellene írnom, azok szerint 
írnám meg.

Az agglegény élete folyásában azonban hiány
zik egy korszak, t. i. a vén korszak, a mi szerepel 
az emberek életében. „Öreg ember nem véu ember11 
Jókai szerint is, mert ha házi mankója van, lassacskán 
ugyan, de mégis eljut a vének sorába, mig az öreg-

A beruházások második csoportja 43 milliót 
irányoz elő a törvényhatósági közutak hálózatá
nak építésére. Valóban, a kik viszonyainkat 
ezen a téren ismerik, azok előtt kétségtelennek 
látszik az, hogy rossz közutainkat végre újjá 
kell építeni, illetőleg ezen hálózatunkat végre ki 
kell épiteni. Nagy összeg ez a 43 millió, de 
oly rosszak közutaink, hogy csak háromszor ek
kora összeggel lehetne az egész nagy czélt meg
közelíteni.

E negyvenhárommillió koronából az eredeti 
tervszerűit Udvarhelyvármegye az előirányzat 
szerint, aunyiban részesült volna, hogy a Héjjas- 
falva —székelyudvarhelyi vasút építéséhez törzs- 
részvények ellenében adott 920 ezer koronából, 
270 ezer 500 korona erejéig a kormány törzs- 
részvényeket vásárol s az igy kapott összeget 
azután mi útjainak javítására fordíthatjuk. Hogy 
törvényhatósági útjainkat ez összeggel helyreál
lítani nem lehetett volna, az kétségtelen.

Éppen ezért Udvarhelyvármegyének közön
ségét és közigazgatási bizottságát is utóbbi idő
ben gyakrabban és igeu mélyrehatóan foglalkoz
tatta e nagy fontosságú kérdés, a vármegye utügye 
s azzal mi is e helyen ismételten foglalkoztunk.

Köztudomású dolog, hogy a vármegyei út
fenntartási alap, annak ellenére, hogy a súlyos 
közterhek mellett 10°/o útadó terheli a közön
séget, már évek hosszú sora óta képtelen a 
közúti szükségletről úgy és akként gondoskodni, 
mint a minő mértékben azt közforgalmi és gaz
dasági érdekeink megkívánnák.

Köztudomású az is, hogy az állam által

logéoy miudeo átmenet nélkül ju t a retteuetes agg-
legéoyi sorba.

Rettenetesnek mondom, mert ismertem Kosztos
Rendét.

De nem szaporítom tovább a szót, hanem le
írom Kosztos Bende élele vázát. Olvasd !

Kosztos Bende Alkalmazkodó vármegyének 
legéuye, öreglegénye s majd tipikus agglegénye volt.

Hogy pedig miért volt ő tipikus agglegény, azt 
már mégis meg kell magyaráznom. Mert manapság 
sok az újkori agglegény és köztük igen sok a válto
zás, mindazonáltal ha ezek is kiérdemelték a tipikus 
jelzőt, akkor a lényeges tulajdonságban úgy meg
egyeznek Kosztos Bendével, mint a sokféle fűzfa 
változat a kétlakiságban.

A tanár, ha a maga szakába vágó tétellel nem 
tudja a dolgot megvilágítani, át csap más tárgyra s 
onnan példálódzik. Én is kifogyva természetrajzi 
támasztékaimból, átcsapok a nyelvészetre, hogy 
réthetővé tegyem előtted azt, hogy miért Kosztos 
Bande is és minden igazi agglegény, tipikus agg
legény ?

Az agglegény, akár természeti, akár nemzet- 
gazdasági szempontokat nézek, úgy szóval, mint 
cselekedettel mindig a személyes névmásokat ragozza. 
És azon kérdésre, hogy ki az első személy, azt feleli : 
Én. Ezen senki se ütközik meg, mert igy tanulta s 
tudja mindenki. De tovább kérdezed: Ki a második 
személy ? Erre is azt feleli: É q 1 És ki a harmadik ? 
Én! S ha volna a nyelvtan szerint több személy, 
bizonyára miDdenik helyett ő volna az első és soha 
se más. Az önzés netovábbja!

Ennyiben tehát tisztába lehetnénk abban, hogy 
miért neveztem Kosztos Bendét tipikus agglegény
nek. Hogy Kosztos Bendét minő névre keresztelte 
volt a pap, azt nem tudom, mert őt még pap kérész
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tcrvbovctt útépítéseket engedélyezte, vagyis ol- 
térőleg az eredeti tervtől, ncui ‘'70  l,z('1 1
kor. értékbcu vesz fU a székolyviisut törzsrész
vényeiből, hanoin n most tervezett útépítési 
munkálatok értékének teljes erejéig, vagyis ,335 
ezer 492 kor. 31 fillér értékű törzsrészvényt 
vált meg. Ez összegből 171 ezer 253 kor. 39 
fill. a sáré—zsákod— sz.cntdeméteri töivliat. közút 
8 — 12 km. —  JG4 ezer 238 kor. 92 fillér a 
felsőboldogfalva— felsőrákosi törvhat. 35 — 41 
km. szakasza kiépítésére fordittutik.

Ezzel a megye közönségének ha vágya nem 
is egészben, de részben teljesül és biztat a re
mény, hogy a törzsrészvények most elkezdett 
megváltása fokozatosan meg fog törtön ni, mi
által óriási kamatozatlanul heverő tőke lesz sza
baddá téve és visszaadva e szegény, nyomorú
ságos vármegyének.

A most engedélyezett 335 ezer és egy 
néhány száz korona már kétségtelen nagy mér
tékben siet népünk megélhetési viszonyainak ja
vítására, melyre hogy milyen mértékben vau 
szükség, a hónapról-hónapra emelkedő kiván
dorlás m utatja meg a legjobban.

Ism ételjük: örömmel fogadjuk a keres
kedelemügyi miniszternek ezen jóakaratát és 
egyben kérjük őt, hogy a megkezdett mentési 
akcziót tovább folytatni szíveskedjék, s az eddig, 
Udvarhely vármegye irányában tanúsított ind >- 
leueziát, melyben e vármegye szegénysége da
czára, évtizedeken keresztül részelteti, megtörve 
más módos vármegyék arányában részesíti mind
azon javakban, melyek szükségesek ahhoz, hogy 
egy vármegye közgazdasága, ipara fellendüljön.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, április 12.

Nem szeretünk minduntalan a külföldre 
járni példáért, nem, különösen olyan országba, 
amely az európai és kulturális viszonyokban a 
miénknél sokkal alárendeltebb szerep -t tö lt be 
És hogy ezúttal mégis Szerbiába megyünk tan í
tásért, annak oka egyszerűen az, hogy a hazai 
viszonyok már annyira elfajultak, hogy hova

tovább Parics miniszterelnököt kell a magyar 
politikusok elé követendő példaként állítani 

A zt hisszük, mindenki tudja, hogy a kik 
elé a szerb miniszterelnököt követendő példa
ként állítják, a mi nemzetiségeink. Ezek olvas
hatnák a szerb skupstina minapi üléséről szóló 
tudósítást.

A skupstinában egy Pecsics nevű ifjú radi
kális képviselő kérdést intézett Pasidhoz. Meg
kérdezte a miniszterelnököt, hogy mily uton 
intézkedett, hogy a magyar kormány az iskolai 
törvények tárgyalásánál vegye tekinfetbe a nem
zetiségiek kívánságait

Pasics nyomban válaszolt. Kijelentette, 
hogy az iskolaügy Magyarország b e lü g y i és a 
nemzetközi jogszabályokkal ellenkeznék, ha 
azokba beleavatkoznék.

A szerb miniszttrelnök korrektül felelt. 
Feleletéből tanulhatnának — nem mondjuk, a 
magyarországi szerbek —  de mindenesetre a 
magyarországi románok, akik egész áldatlan 
obstrukeziójuk alatt a romániai kulturiigára tá 
maszkodtak. Ezek mindig értettek ahhoz, hogy 
a büntető törvénykönyvbe ütköző összekötteté
seket tartsanak fenn a külfölddel. Állandó kon
taktusban álltak azzal a román kulturligával, a 
mely régen a legnagyobb gyalázatosságokat, a 
moldvai atrocitásokat rendezte.

*

Szomorúan emlékezetes évforduló küszöbére 
értüuk. Közeledik április tizeukilenczedike, az 
uj Magyarország egyik leggyászosabb napja, a 
melyen most harmadéve úgy megrázkódott a 
magyar föld, mintha egy nekivadult, elleuállha- 
tatlan förgeteg végig dühöngött volna rajta. 
Országszerte beadták az ártalmatlannak látszó 
Morse-masinákon a vészes 14-es számú jelzést, 
nyomában megállották a vonatok. Megszűnt az 
ország vérkeringése. Ádázul elkeseredetten folyt 
a harcz a Manlicherrel rendelkező hatalom és 
az igazára támaszkodó vasutastestület között, 
de végre győzött a jobb belátás mindkét féluél. 
Előbb csak czammogva, majd a régi erővel 
megindultak a vonatok, hogy életet öntsenek 
az országnak már-már megdermedt testébe.

*
Elmúlt a vész, kihevertük a sebeket és 

megkezdődhetett a nagy munka, amelynek föl
adata volt kölcsönös engedékenységgel a köz 
érdekeink szemelőtt tartásával a bajok okait 
megszüntetni. A munka azonban az országnak 
későbben és még ma is érezhető végtelen kárára,

évenként nyújtott 20— 30 ezer korona segély 
sem volt képes e bajt orvosolni, sőt ezen se
gély elégtelensége folytán az úti alap évről-évre 
nagyobb és nagyobb hiánynyal zárta le száma
dásait, pedig a vármegye intéző körei és a vár
megye törvényhatósági bizottsága a végső eszközt 
is megpróbálta, amellyel a sülyedő hajó meg
mentésére rendelkezett; a felesleges, sőt alig 
nélkülözhető terheket is kidobálta — nagy köz
forgalmi fontossággal biró utakat hagyott ki út
hálózatából, hogy a megmaradtakat az igények
nek megfelelő karba helyezhesse és fenntarthassa.

Ezen koplaló rendszer azonban a bajokat 
nem szüntette meg, sót sokasitotta, mert eljutott 
az utfenutartási alap ahhoz a fronthoz, hogy az 
évek Óta visszaszorított szükségletek, különösen 
a műtárgyak építésénél, már tovább el nem 
odázhatók s a folyton fejlődő forgalmi igények 
egyes alig járható meredekségü útszakaszok á t
építését is elodázhatatlan szükséggé tették.

Eunek eredménye, hogy a közúti alap 1907 
— 8. évi költségelőirányzata már 120, illetve 
130 ezer korona hiánynyal záródik. Ezen hiány
nak más fedezeti alapot, mint az évi államsegély 
megfelelő felemelését kijelölni nem lehetett.

Ezen súlyos helyzet tette a vármegye in- 
tézőköreinek elengedhetlen kötelességévé, hogy a 
kibontakozás módozatait keresse. Meg is találták 
abban, hogy egyrészt a forgalmilag legfontosabb 
útvonalaknak teljesen állami kezelésbe vételét 
újból is szorgalmazzák, másrészt pedig az 1904. 
évi XIY. t.-cz. alapján, esetleg eunek módosí
tásával, a h. é. v. törzsrészvényeibe fektetett
920,000 korona teljes megváltását kieszközöljék.

A vármegye törvh. bizottsága m. év októ
ber hó 11-én tartott rendes őszi közgyűlésén 
ilyen irányban hozott két, nagyfontosságu hatá
rozatot és azoknak az illetékes, kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter előtt való tolmácsolásira Ug
rón Ákos főispán vezetése mellett egy depuíá- 
cziót küldött ki.

A deputácziónak, felszólalásainknak némi 
eredményeképpen őrömmel jelentjük, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter méltányolta helyze
tünket, s a helyi államépitészeti hivatal által

telte, neki tehát keresztlevele volt a régi korból és 
nem anyakönyvi kivonata. Lehet, hogy majd a 
múzeumba kerülő régi Írások között megkerül.

Annyi azonban bizonyos, hogy 58 évig viselte 
a Kosztos Bende nevét. Hogy ezt a nevet miképen szol
gálta meg, — mert tudod régen mindent megszolgál
tak, miképon emlékezhelsz, hogy Jákób is feleségeit szol
gálat utján szerezte, — arról már tudok én is valamit.

Ejnye, de hiába akarom rövidre fogni pennámat, 
mindegyre elkalandoz! Ez is, tudod, tanári gyenge
ség. Megszoktam az iskolában azt, hogy a paedagogia 
szabályai szerint a vastag koponyáju nebuló fején 
kerülő szerszámokkal is igyekeztem léket ütni, hogy 
n világosság derengésének utat nyissak az agyig. 
Épen ezért ezt a sok kitérést ne vedd ezélzásnak, 
hanem csak egy régi, megcsontosodott filozopteri 
fogásnak, melytől nehezen tudok megszabadulni. 
Talán, ha annyi évig feledem, amennyi év alatt meg
szoktam, ki is gyógyulhatok belőle.

No de most már igazán a dologra térek s tőle 
nem távozom.

Mint mondják b talán Írás is bizonyította, Kosz
tos Bende akkor bizonyosan más néven — részt 
vett a 48—49-iki szabadságharezban. Én hiszem, 
hogy vitézkedett is a maga helyén és a maga módja 
szerint. Azonban bekövetkezett a szomorú korszak. 
Hírneves emboroink kibujdostak. Másokat kivégeztek, 
vagy rabságra vetettek. A kis emberek közül sokan, 
kik az iskola padjairól léptek be a honvédek közé, 
visszatértek az iskolába s később mint papok, ügyvé
dek, hivatalnokok stb. folytatták élőtöket.

Kosztos Beadó azonban az iskolában erősen 
emlékébe véste volt azon bibliai szavakat: „Az Ur 
gondoskodik az ég madarairól11 és nem tért munká
hoz. Inkább beállott önkénytes bujdosónak. Mint 
csinos legény, szépnek találta az életet. Rájött, hogy 
a munka, már t. i. a kézi, durvává toszi a kezet, a 
szellemi mog mogorvává teszi az embert. Hát keresni
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kezdett egy neki való pályát. Meg is találta. Mert 
hogy megint kitérjek, az ötvenes években az ingyen- 
élőknek jól ment. Nem kellett egyéb, mint valami
képpen — leginkább szégyenlősen — tudtul kellett 
adni a városnak és vidékének, hogy honvéd volt s 
még mindig van oka a rejtőzködésre. Mindenütt 
hazafias karok és terített asztalok várták. Erre a 
pályára lépett Kosztos Bende is és itt művelte ki 
magát a széptevésben. Elegantiával öltözködött és 
mozgott. Csengő érez és pengő czimbalom hangján 
eresztgette el szellemi röppentyűit. Ezen oklevele 
egy ideig jól is szolgált. És ha bár egyszer magába 
szállt volna és leereszkedik a földre, talán ember is 
lehetett volna.

De az idő telt. A szükség az embereket mun
kára szólította. A hazafias karok és asztalok gyérül
tek. Szellemi mécsesének csepp olaját Kosztos Beude 
is fenékig kihasználta s nem töltögetett helyébe újat. 
Mig letűntek a boldog korszak emberi az élet szín
padjáról, Bende is átlépett az agglegényi korba. Át
lépett egy egészen uj világba, mely őt nem értette. 
Úgy nézett ki szurtos ruhájával az uj világban, mint 
árviz hordta iszapos tuskó a tiszta folyó közepén. 
Régi röppentyűit rozsdás hangon rikácsolva, kezét 
alamizsna után nyújtva, még sokáig, sokáig élt 
Kosztos Bende! Egyszer aztáu úgy tűnt le az élet 
színpadáról, hogy még a madár se tudott róla.

Előre gondolom, hogy neheztelsz, amiért neked 
Kosztos Bende történetét mondottaméi. Hisz te szor
galmad által szép állást vivtál ki, takarékos vagy, 
talán túlságosan is, józan életet folytatsz egész a 
spekuláczióig; hogyan juthatnál.hát a Kosztos Bende 
sorsára? No, hát én nem is gondoltam egy perczig 
se, hogy te elszurtosodjál, alamizsnából éljél; mind
azonáltal előttem lebeg valami, amitől szeretnélek 
megóvni. Előttem lebeg az agglegények tipikussága, 
nem csak az élőtök folyása alatt, hanem halálukban is.

A mai kor agglegényeinek más a háztartása,

mint Kosztos Beadóé. Mig Kosztos Bende nem tű rt 
vetélytársakat, addig a mai agglegények összeverőd
nek, együtt kosztoznak vendéglőkben, együtt pajtás
kodnak. Szóval érzik, hogy az ember társas lénynek 
van teremtve, de ferde utakon járnak ők is, az „É n“ 
túlságos szeretető miatt. Azt hiszik, hogy a minden
napi agglegényi összejövetel pótolhatja a természet 
által kijelölt társulást. Nem érzik azt, hogy a terem
tés felséges munkájában minden istenadta lénynek 
részt kell vennie. Nem érzik azt, hogy a teremtés 
gyümölcsét ápolni is kell, hogy ki ne vesszen a csa
lád, nemzetség, nemzet, emberiség. És ily módon 
kőzremunká'uak a mostani erkölcsök züllésén I

Nekik szabadság kell, de anélkül, hogy csele
kedeteik gyümölcsét magukénak ismernék. Vissza 
akarják a társadalom berendezkedését oda fejleszteni, 
ahol a kőkorszakban s azelőtt volt az emberiség, 
amidőn nem kellett semmi rendű újszülöttnek ruha, 
lakás stb. Most meg azt kívánják, hogy szolgálja ki 
az állam. Mintha azért, mert az állam őket kiszol
gálja, nem is kellene viszontszolgálatot tenniük. De 
hiszem, hogy az államoknak is megjö nem sokára az 
ilyen csempészekkel szemben is az esze 1

Kedves öcsém 1 Gondold meg tehát őszi gerje- 
delmed körülményeit, mert hogyha ez se sikerül, 
aztán a tél következik. A tél pedig rideg. Az agg
legény téli élete pedig olyan, mint Kosztos Bendéé 
volt. A régi pajtások eltávolodnak ; úgy állanak ők 
az uj nemzedék közt, mint az alföldi bogáncs hó
fúváskor, komoran, busán.

Az emberek szeretete olyan velők szemben, 
mint a téli nap csillogása csikorgó fagyban Sőt el
múlásuk is tipikus agglegényi, mennyiben még a 
madár se tud róluk. Az ilyen jómódú agglegényekről 
mondotta állítólag egyik nagy jogásza Magyororseág- 
nak : „Úgy éltek, mint kis királyok, úgy haltak meg, 
mint kutyák".

Szeretettel bátyád —r-v<
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az óvekig dúló közjogi küzdelmek m iatt abba
maradt, mielőtt még valamelyes eredményt fel
m utathatott volna. D e egyet elértek a fizetés- 
emelést váró vasutasok. A  legmagasabbau csap
kodó politikai hullámok között is állandóan fel
színen ta r to ttá k  a vasutasok ügyének szeretet
tel való felkarolását, jogos kívánságaiknak a 
maguk és a nemzet érdekében való teljesítését.

H allom , hogy a vasúti munkások több 
helyen gyűlést ta rto ttak , amelyen a kormány
nak velük szemben te tt intézkedéseit tárgyalták. 
A vasúti munkásoknak éppenséggel nem lehet 
okuk most már az elégedetlenségre, mert hety- 
zetük alaposan megjavult s panaszra semmi okuk 
sem lehet. H a mégis elégedetlenek, ez a szo- 
cziálista agitátorok izgatásaira vezethető vissza, 
m ert sok embernek a kenyere, hogy nyugtalan
ságot és elégedetlenséget támasszon meg o tt is, 
ahol nincs rá  ok. *

A z a két törvényjavaslat, melyet Darányi 
földmivelési miniszter beterjesztett, rokouszenves 
fogadtatásra számíthat. Egymillió dolgos ember
nek sorsát javítja , azokét a dolgos munkás em
berekért, a kiknek verítéke árán vau jólét, 
megelégedés és a nemzeti termelésben előhaladás. 
Miuél inkább igyekszik a mezőgazdaság az ipari 
termelés eszközeivel boldogulni: annál jelentősebb 
szerepe lesz a gazdasági cselédnek, a ki az egész 
év gazdasági üzemében állandó munkát talált, a 
ki a gazdaságvitel menetét biztosítja. H a  rend
bontó szellemnek valaha sikerülne a két egy
másra Utalt osztályt, a gazdát és az éves cse
lédet egymástól elliidegiteni, mezőgazdaságunk
nak vissza kellene esni a legexteuzivebb üzembe, 
mint a hogy már represszáliaként emlegetik is 
egyik-másik helyen a gázdák, hogy az elvisel
hetetlen bérmozgalmak az őstermelés régi for
máihoz kényszerítik a gazdát. JÉs hogy ez mit 
jelent és hogy ennek szocziális jelentősége mily 
nagy, csak arra kelt mutatnunk, hogy az inten
zív mezőgazdaság legalább is tizszerte nagyobb 
munkaerővel dolgozik. Mindaddig, a mig szám
bevehető iparunk nem lesz, mezőgazdaságunk 
fejlettsége fogja nyújtani a munkaalkalmakat. 
Nem lehet ránk közömbös, hogy a mezőgazdál
kodás békés haladása biztosíttassák.

Az egymásra u ta lt osztály tartós békéjét 
van hivatva Darányi törvényjavaslata szolgáiul 
és sajnos, néhol — visszaállítani. Ozélját bizony
nyal el fogja érni, mert a javaslat a jogegyen
lőség fájáról hajtott.

*
Most egy éve, április hó 8-án jelent 

meg a koalicziós kormány kinevezése, ugyané 
hónap 11-ikéu körvonalazta W ekeile a kor
mány elvállalt feladatait. Az országgyűlést 
megnyitó tróubeszéd s a miniszterelnök múlt évi 
május 30-ikáu a képviselőházban elmondott prog- 
rammbeszéde részletesen fejtette ki azokat a 
konkrét czé.'okat, a melyeknek megvalósítására 
a koalicziós kormány vállalkozott.

H ogy mit várhato tt a nemzet a koalicziós 
kormány működésétől, —  mindezekben világosan 
meg van jelölve. S ha ezekkel egybevetjük a 
koalicziós kormány egy évi működését, mely 
idő a la tt a szerves munkától egy képviselővá
lasztás, két költségvetési vita és két delegáczió 
csaknem egy félesztendőt vont el : akkor minden 
elfogulatlan bíráló eldöntheti, vajjou a koalicziós 
kormány egy rövid év a la tt nem haladta e túl 
minden irányban azokat a várakozásokat, me
lyeket megalakulásának körülményei között jog
gal lehetett tevékenységhez fűzni.

B E L F Ö L D .

A  m e g e g y e z é s  küszöbén . Minden jelenség 
arra vall, hogy a két kormány mostani bécsi tanács 
kozása, ha nem is hozza meg a megegyezés végleges 
eredméoyét, de nem marad eredménytelenül. Arról 
értesitnek bennünket, hogy a kiegyezés úgynevezett 
politikai részében körülbelül létrejött az elvi meg
egyezés. Ami hátra van, az csupán annyi, hogy a 
megegyezés főelvének keretébe beleillesszék a rész- 
lot kérdéseket.

Munkásviszonyaink.
SzékclyudvarUely, április 13-

Ugrón Zoltánnak a közgazdasági előadó jelnté- 
séhez fűződő felszólalása kapcsán vármegyénk köz- 
igazgatási bizottsága folyó hó 10-én tartott ülésében 
ismételten foglalkozott a mnnkáskérdéssel, mely a 
székely gazdákra nézve immár válságossá kezd válni. 
Sőt már is az.

Nincs munkás. Egy részét elvelto Amerika, má
sik részét olszedi az Anyaország. Ami kevés itt ma
rad, olyan magas munkabért követel, a minőt a szé
kelyföldi és különösen a legnagyobb szakértelem és 
buzgalom mellett is igen mérsékelten, sőt szűkösen 
fizető udvarhelyvármegyei őstermelés m.-g nem bir. 
Húrom koronás oyári napszám már kevés, ho'ott 
már e mellett is alig hoz a föld valami jövedelmet.

Másutt 4 —5, sőt 6 koronát is ígérnek. Talán 
adnak is. Nálunk az ilyen munkadijazás egyszerűen 
lehetetlen. Kettős okból. Először azért, mert földünk
nek a közepesen alul maradó hozama ilyen munka
bért egyáltalában nem bir meg, másadszor azért, 
mert a mi székely munkásunk erre a munkabérre 
nem tud rá dolgozni. Az ő muka-teljesitése az ős
termelés körében (a gazdák egybehangzó véleménye 
szerint) legjobb esetben is csak a fele az alföldi 
magyar munkás teljesítésének. Ha a székely 4 ko
ronát kap, akkor az alföldi munkásnak a 8 korona 
éppen nem sok. Már pedig 8 koronás főldmives- 
munkás napszám, Magyarországon nincs. És hogy a 
közel jövőben nem is lesz, bizonyság a mellett az a 
tény, hogy a földmives- munkás szövetség kötelékébe 
tartozó munkások kollektiv-szerződés mintáiban is 
csak 5 korona aratási Dapszám van felvéve.

A gazdákra nézve olyan nehéz helyzetet teremtő 
muukás-drágaság, sőt munkáshiány okait vizsgálva, 
úgy találjuk, hogy azok részben általános, részben 
helyi okokra vezethetők vissza.

Általános ok az, bogy a munkás kéz világszerte 
megdrágult. E jelenség okát egyrészt a kapitáliszti- 
kus termeléssel járó fluktuáczióban, másrészt az 
életszükségleti termékek árának felszökkenésében 
kell keresnünk.

A nagyban való termelést, nagy görbét leiró 
hullámzás jellemzi: Egyideig oly nagy a kereslet a 
termelt értékekben, hogy a termelők a legfokozottabb 
termelés és a verseny melleit is igen jelentékeny ha
szonnal sem képesek azt teljesen kielégíteni. A fel
lendülés hatalmas arányokat ölt világszerte. A ter
melők kisználják a kedvező fordulatot, foglalkoztatni 
igyekeznek minden munkás-kezet, mórt mindenik 
után haszon kínálkozik. Egy jó ideig tart a fokozat, 
lázas termelés, mialatt a munka megdrágul s őzzel 
arányban a termelt értékek ára is felmegy ; de ha 
bekövetkezik a fogyasztók szükségleteinek kielégítése, 
az értékek nagyarányú felhalmozása, a fogyasztás 
már nem tart lépést a termeléssel. Bekövetkezik a 
7 sovány esztendő (a leközelebb múlt depresszió át
lag 14 évig, kétszer hét évig tartott). — A kisebb 
ipari existencziák, a kiknek kevés a „kitartásuk", 
elbuknak, a nagyobbak üzemrodukczióval várják a 
jobb időket. A munkások százezrei munka nélkül 
maradnak. Londonban etjij millió körül vau az ál
landó munka nélkül tengődő munkások száma, Ber
linben 150 ezer, Budapesten dO ezer körül. így volt 
még ez előtt 8 évvel. A munkában nagy a kínálat, 
kevés a kereslet. Természetek következméuyül olcsó 
a munkáskéz.

Pár év óta a hullámvonal felfelé görbül, a dep
resszió szünóben van. Ma már — úgy látszik — a 
fellendülés delelő pántjáig ér. Világszerte nagy a 
becse a muukásnak ; de legnagyobb Amerikában, a 
hol a felhalmozott s csak termelés által gyüraölcsöz- 
tethető nagy tőkék s egyóbképen is szerfelett ked
vező termelési és értékesítési viszonyok eddig soha 
nem észlelt magasságú munkabéreket biztosítanak. 
Ez a kivándorlás fokozódásának s.ez által a mun
kabér nagyarányú növekedésének igaz oka. Olyan 
oka, melynek megszüntetése nem áll hatalmunkban^

A munkabér nagymérvű drágulásának másik 
oka, az élet rendkívüli megdrágulása a termelésben 
beállott nagy fellendüléssel okozati viszonyban vau.' 
A fellendülés növeli a népesség számát s különben 
is fokozza fogyasztó képességét. Ámde a föld termő- 
képessége korlátolt. Malthus törvénye látszik érvé
nyesülni. Az élelmezési árukban a kereslet nagyobbá 
válik, mint a kinálat; beáll a drágaság. A munkás 
kénytelen drágábban dolgozni, hogy megélhessen.

A fellendülés ezen általános okai nagyban érez
tetik hatásukat itt a székelyföldöu is. Nagy a mun
kás-veszteség a kivándorlás által, tehát nagyobb

a munkás-kereslet mint a kinálat. És az itt ma
radt munkások drágábban élnek. Itt is kénytelenek 
drágábban dolgozni.

Az említett általános okok mellett különösök 
is drágítják nálunk a munkás kőzet, a mire Ugroa 
Zoltán rá is mutatott. Ez: a munkás-kivitel az anya
országba. Állami közegek toborzzák a munkásokat 
s foglalják le őket a munkás-tartalék részére 4 kor. 
napszámmal.

Hogy az alföldi és düuántuli uradalmakban a 
lábán ne maradjon a búza, ez elsőrangú nemzeti ér
dek. Ámde az is éppoly fontos nemzeti érdek, hogy 
a székelyföld se maradjon bemunkálatlanul. A 
gazdag alföldi nagy birtokok munkás bajait nem 
a mi szegény vidékünk válságba- döntésével kell 
megszüntetni. Erre a czélra állami eszközökkel köz- 
remunkálni ellenkezik az osztó igazság elvével. Ám 
álljon be a munkás-tartalékba a székely, de ne ál
lami közvetítéssel, hanem maga jószántából s a maga 
lábán. Ebben tökéletes igazsága vau a felszólalónak.

Igazsága még nyilvánvalóbbá válik, ha szám- 
bavesszük azt a körülményt, bogy a dús Alföld job
ban megbirja a nagyobb munkabért, mint a mi sze
gény székelyföldünk és azt a másik körülményt is, 
hogy a 4 koronás székely napszám tényleg drágább, 
mint az 5—6 koronás alföldi magyar munkás nap
száma.

Helyén van tehát olyan intézkedésnek megté
tele, mely az állami közvetítéssel való munkáskivi
telnek gátet vet. — Annyival is inkább helyén van, 
mert egyebet ez idő szerint a munkás bajok enyhíté
sére alig tehetünk. e . j .

h í r e k .

Székelyudvarhely, április 14.

R ák óczi beik tatásáról.
Nagy és nevezetes évfordulókat élünk most. II. 

Rákóczi Ferencz szabadságharczának igen sok és 
nevezetes eseményének 200 évfordulója van. Meg 
kellene ünnepelje ezen napokat minden székely, mert 
bármily küzdelmes is volt nemzetünk történelme a 
mohácsi vész óta, ezek azon napok, melyek legvé
resebben de legszebben tündökölnek a véres könyv
ben. ünzetlenebbül, szebben, odaadóbban nem védte 
senki jogainkat mint Rákóczi, kinek minden gondo
lata a hazája szabadsága és függetlensége volt, a ki
300,000 milliót érő vagyont hagy közprédára nem
zete elleneinek s ő a száműzetés keserű kenyerét eszi.

Most múlt 200 éve, hogy már 1704 julius 5-én 
Gyulafehérváron fejedelemmé választott Rákóczit Ma
rosvásárhelyen Erdély fejedelmi székébe beiktattak. 
Udvarhelyszék főkapitányja Gróf PeJcrtj Lőrincz in
dítványára választották meg fejedelemnek, s a nehéz 
háborús napok miatt csak 1707. ápril 9-én iktatták 
be nagy ünnepségek között. Rákóczi az erdélyi me
gyéket és székely székeket febr. fö én értesítette, 
bogy márcz. 28-ára országgyűlést hiv össze a beik
tatásra. Április 5-én vonult be fényes kíséretével 
radnóti kastélyából. Legelöl az udvarhelyszékiek, 
utánna a marosszőkiek, azután az aranyosszékiek; 
Pekry regemontje 3 kompánia veres kopjás székely 
5 kompánia karabélyos s azután a fejedelem az ud
varával. A fejedelem ezen alkalommal Szabó Fe- 
rencznél volt szállva.

Nem igen lévén terein, hogy részletesen leirjam 
a beiktatás lefolyását csak rövidesen emlékezem meg 
róla, hogy emlékezzünk azon nagy napról, midőn 
Erdélynek utolsó választott fejedelmét óriási lelkese
déssel a fejedelmi székbe ültették.

A fényes ünnepség április 9-én tartatott meg 
Marosvásárhely mellett az úgy nevezett dinyeföldöa, 
melynek végével ökörsütés és fényes mulatságok vol
tak. De különösen érdekes volt Ottlyk György főud- 
varmester találmánya, a mely költséges, de nagyon 
eredeti volt. Az ökőrsütésben italról is gondoskodott 
a dicső fejedelem, hogy hogyan lesz a legalkalmasabb 
arról a főudvarmester nem gondoskodott. A közel 
fekvő ssöllő begyekről csatornákat vezettetett le a 
piuczközepére, s ezen csatornákon folyt a bor a pi- 
acz közepén álló nagy kádakba, a honnan kupákkal, 
kanosokkal, sőt némelyek a süvegeikkel mentettek és 
itták a bort.

Hogy milyen bőkezű volt a fejedelem népével 
szemben az is bizonyltja, hogy ily módon vagyont 
érő bort bocsátott szeretett székely népének mula- 
tására, annál is inkább, mert „vala olyan csatorna 
is melyben az Tokaj városaiból szállított bor folydo- 
gált, a mulatozó székelyek nagy gaudiumára."
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„Vatáuak is pedig olyan sokan, részegek, mint 
még nem láttaték soha."

Dosaillenos marquis a franczia követ bámulat
tal emlékezik meg azon fény és pompáról, melyet 
ezúttal is kifejtett a fejedelem és a nép.

Ezou országgyűlésen hozatott egy 26 csikkből 
álló törvény, melynek elkészítéséért az ítélő mester
ről választott Bartba András az akkori időkhöz mér
ten rengoteg nagy összogot 100 aranyat kapott.

Azután alább-alább hanyatlott a kurucz csillaga 
egészen a mig a majthényi síkon végkép elbukott. 
12000 kurucz tette le a fegyvert s lett hontalan sa
ját hazájában. A mért szeretni merte ezt a rögöt, s 
a miért óhajtotta a szabadságot a szolgaság helyett, 
lett a honi földön idegeu.

A fejedelem február 21-én hagyta el hazáját, 
hogy sóba többé ne lássa . . . .  csak messze idegenbe 
búsuljon utánna . .  .

Röviden irtain o szent napról, do Írtam, hogy 
nyomtalanul el ne repüljön e nagy napok emléke, 
hogy az olvasók szivébe újra visszatérjen a daliás 
idő, midőn mindenkinek egy ideálja volt: a független 
és szabad haza.

Oh mert tart a harcz untalan. Változik a fegy
ver, de nem az ellenség, czélunk és küzdelmünk 
ugyanaz maradt. Szinte 400 esztendő tanított szen
vedni, küzdeui, de nem tudta kiölni szivünkből a sza
badság vágyát.

Bús a tárogató, szomorú a hangja, tompán veri 
vissza a Hargita orma ép mint 200 éve a majthényi 
síkon a mikor a kurucz lerakta a fegyvert. Volt már 
nagypéntekünk olyan-olyan régen, s váljon lessze 
Husvét, lessze feltámadás ? t. j>. a.

B eszám oló  a  S z a b a d  L y czeu m ró l.
A székelyudvarhelyi ipari munkások Szabad 

lyczeumának 1906/7. évi működéséről Gycrkes Mihály 
jegyző a következő jelentésben számol b e :

Tisztelt Bizottság! Az a lankadatlan kitartás, 
melylyei a munkásképző bizottság a szabad lyczeurni 
előadások rendezése körül évről-évre tevékenykedik, 
az elmúlt 1906—7. évi cziklusban is igen szép ered- 
ménynyel jutalmazta a bizottság buzgó fáradozását. 
Nem nyilvánul ugyan ennek hatása azonnal és szem
betűnő jelenségekben, de azaz általános érdeklődés, 
nagy előszeretet, melylyei ipari munkás közönségünk 
ezen előadások iránt viseltetik sejtetni engedi, hogy 
cziklusonként a 12 előadásnak meghallgatásával az 
általános ismerete, lelkének nemesbítése, az iparos 
pályának szeretető minden alkalommal, ha csak egy 
szemernyivel is, de gyarapodik. Az a körülmény, 
hogy a letelt cziklus előadásain 100 önkéntesen meg
jelenő hallgatóságnál kevesebb soha sem volt jelen, 
de a létszám 200-an felül akárhányszor emelkedett, 
úgy hogy e cziklusnak összesen 1880 hallgatója volt; 
valamint az előadók ama kedves megjegyzése, hogy 
ilyen figyelmes és melegen érdeklődő hallgatóságnak 
bármikor és a legnagyobb örömmel tartanak előadá
sokat, legjobban bizonyítják, hogy állításom a tények 
konststálása.

Az előadók készséges vállalkozása, a hallgatóság 
soha nem lankadó buzgósága természetes, hogy a bi
zottságba csak lelkesedést önt ez intézmény alapjá
nak megszilárdítására és fokonkénti fejlesztésére. így 
nyert a bizottság a múlt évben is költségeinek fede
zésére az Országos bizottságtól 300 koronát, melyről 
okmányszerűen el is számolt.

A múlt cziklusban előadásokat tartottak 1906. 
deczember 2-án Burger Artbur róm. kath. főgirnu. 
tanár 220 hallgató előtt a „Régi magyar verses köl
tészetről11. Deczembor hó 9-én Spaller József kő- és 
agyagipariskolai tanár „A kisiparosokról11 200 hall
gató előtt. Lukliaub Gyula róm. kath. főgimn. tanár 
pedig deczember 16 án 180 hallgató előtt: „A drót 
nélküli távíróról.“ Nagy Elemér ev. ref. kollégiumi 
tanár 1907. január 6-án 100 hallgató előtt a „Ma
gyar népdalról". Mátéffy Domokos pünzügyi titkár ja
nuár 13-án 120 jelenlévő előtt: „Negyven év a ki
egyezés történetéből szocziális szempontból'1, Tamás 
Albert róm. kath. főgimn. tanár január 20-án 200 
hallgató előtt: „A bolygókról", Hargita Nándor 
szakiskolai igazgató január 27-én 130 hallgató előtt: 
„Egyetmás a képzőművészet, illetve iparművészeiről 
és annak erkölcsi hatása az iparosnál és köznépnél11, 
Dózsa Jakab kir. főrealisk. tanár február 3-án 140 
hallgató előtt: „A hypnosis, suggestio és telepathiá11- 
ról. Biró Sándor ev. ref. koll. tanár február 10 én 
100 hallgató olőtt: „Az érzelmekről11. Németh Albert 
pénzügyi s. titkár február 17-én 100 hallgató elő tt: 
„A javakról"- Szabó Árpád ev. ref. koll. tanár feb
ruár 24-én 170 jelenlevő előtt: „Az emberismeret 
forrásairól". Major Lajos róm. kath. főgimn. tanár 
márcz. hó 3-án 220 hallgató elő tt: „Politikai élet a 
régi rómaiaknál11 czimü tételről.

Bár az előadóknak Solymossy Endre bizottsági 
elnök minden alkalommal kifejezte a hallgatók és 
bizottságunk nevében elismerő köszönetét, ez alka
lommal is azt megismételni mélyen érzett hálánkból 
fakadó kedves kötelesség.

Élvezetes szavalataikkal gyönyörködtették a

hallgatóságot: Szabados János, ki „A Tisza" czimü; 
Kérsnuírhj Mór, ki Petőfinek: „Álmodtam szépen 
gyönyörűt11 czimü ; János Márton, Szávay Gyulának : 

Petőfi kardja11 czimü; Orbán János, Petőfinek „Vér
mező11 czimü; Ifj. Hajh József, Arany Jánosnak: „A 
honvéd öz egye11 czimü; Csergő István, „Coriolán" 
czimü; Csíki Márton, Fejes Istvánnak : „Költői levél 
Pesti Érigyoshez11 czimü; Nagy Sándor, Lámpért 
Gézának: „A magyar ifjúsághoz11 czimü; Boldizsár 
Ferencz, Vörösmartinak: „Szilágyi ésHajmási11 czimü; 
és Bogarast/ Árpád, Bállá Miklósnak: „Kossuth11 
czimü költeményét szavalta.

Érdemük ez iparos ifjaknak, hogy versenyre 
kelve jelentkeztek szavalásra, s igy nemcsak a hall
gatóságnak szereztek gyönyörűséget, de művelték 
önmagukat, s példát adtak ifjú társaiknak is a lel
ket építő munkára.

Az előadások minden alkalommal a Ilymnus 
eléneklésével kezdődtek és a Szózattal fejeződtek be ; 
oz cnekoket állandóan Koronkay Ferencz iparos pol
gártársunk vezette.

A közönségre kellemesen ható zenei számokat 
adtak elő : Kónya János zenekarával, Szemerjai Ká- 
rolyné, Suhajda Jenő és a helybeli Székely Dalegylet.

Meg kell emlékezzem arról a nemes jóakaratról, 
melyben a helybeli két lap az „Udvarhelyi Híradó11 
és a „Sz.-Udvarhely11 törekvésünket állandóan ré
szesítette és támogatta az előadásokról közölt tu 
dósításaikkal.
, Bizottságunk két ülésen ez előadások sorozatát 
es az anyagi ügyeket tárgyalta és intézte el.

Nem késiem, hogy a félig már kitaposott utón 
haladva, intézményünk évről-évre megerősödik és 
fejlődik, mert minden törekvésnek, mely a nép szel
lemi és közgazdasági érdekeinek istápolását munkálja 
fejlődnie kell. Sorakozzék, hát e Szabad Lyczeum 
zászlaja alá városunk minden rendű és rangú polgára, 
mert tanulni és okolni senkinek sem lehet kisebb
ségére, de sok tekintetben szolgálhat előnyére, külö
nösen az ifjúságnak.

E g y  hó k ö z ig a z g a tá s a .

Udvarhelyvármegye közigazgatási bizottsága f. 
hó 10-ikén tartotta folyó havi ülését Dr. Damokos 
Andor alispán elnöklete mellett. Tárgysorozat rendén 
elsőnek Ádám  Albert főjegyző terjesztette elő az 
alispáni jelentést. Eszerint márcz. hóban alispáni 
iktatóra 1021 ügydarab érkezett, melyből 796 drb. 
nyert elintézést. Megemlékezik a jelentés a sorozás
ról, melynek eredményét kielégítőnek mondja. Szokat
lan nagy volt az igazolatlanul távol maradt had- 
kö'elesok száma, amennyiben 60 egyén nem állott 
elő. Jele ez annak, hogy a kivándorlás a kiskorúak 
közt is terjed. — Az árvaszék jelentését Br. Orbán 
János ülnök terjesztette elő. Eszerint az iktatóra 
érkezett 1943 ügydarabból 1285 darabot intéztükéi. 
Gyámság alatt lévők száma 12187, a gondnokoltaké 
159, az ügygondnokotoké 700. Bemutatja az árva- 
szék és a városi árvaszék évuegyedes jolen'ését.

Timber János tanfelügyelő jelenti, hogy a hó 
folyamán 9 iskolát és a tanítóképzőt látogatta meg. 
Jelentése kapcsán felhozza, hogy a székelykeresztui i 
tanítóképzőbe a román anyanyelvű gör. kel. vallásu 
tanulók a jövőben nem lesznek felvehetők, mert a 
nagyszebeni kouzisztorium által kiküldött hitoktató 
a mostani egyetlen tanulót nem részesíti magyar 
nyelvi hitoktatásban, holott állami képzőben, hol 
minden növendék teljesen bírja a magyar nyelvet, a 
hitoktatás nyelve is magyar. A gör. kel. vallásu, 
román anyanyelvű tanulók kiküszöbölését a mi ma
gyar szellemű nevelésre annyira alkalmas intézeteink
ből károsnak tartaná. Ennek elkerülése végett szük
ségesnek vélné a magyar nemzeti gör. kel. egyház 
szervezését, hogy ezeu egyház lelkészei az ifjakat 
mégfelelelő hitoktatásban részesíthessék. Kérdést 
teszen az iránt, nem látja-e megokoltnak a bizottság, 
hogy a kebli nemzeti egyház szervezése érdekében 
kezdeményező lépések tétessenek ?

Ugrón Zoltán és Sándor Mózes hozzászólása 
után elhatározta a bizottság, hogy a képzőben a 
gör. kol. vallásu tunulok magyar nyelvű hitoktatásá
nak biztosítása végett felír a vallás és közoktatási 
m. kir. minisztériumhoz és megbízza a kir. tan- 
felügyelőt, hogy a jövő havi ülésre készítsen a gör. 
keleti magyar egyház szervozéso tárgyában az or
szággyűléshez felirat-tervezetet, moly további illeté- 
kos eljárás végett áttétetik a vármegyo törvényható
sági bizottságához.

Dániel Lajos indítványára a bizottság rendele
tet adott ki a főszolgabírókhoz, hogy a faiskolák 
kezeléséhez szükséges kellő szánni munkás kiszol
gáltatása végett utasítsák a községi elöljáróságokat. 
Dr. Kovácsy Albert biz. tag. a parajdi áll. iskola 
építése ügyében intéz kérdést a tanfelügyelőhöz, ki 
válaszában ismerteti a miniszternek ide vonatkozó

rendeletét. Kovácsy indítványára, ki ez ügyben a 
minisztérium osztályában interveniált, az iskola gond
noksággal memorandumot terjesztetnek fel, melyben 
az építés halaszthatatlan voltát fogják kifejteni. Sán
dor Mózes biz. tagnak az almást iskola ügyében tör
tént felszólalása után

Slratzinger Emil pü. igazgató tette megjelenté
sét, melyet másik helyen ismertetünk. E jelentéssel 
kapcsolatosan Dr. Kovácsy Albert a tőkekamat ki
vetésére hívta fel a pü. igazgató figyelmét. A fel
szólalást és eredményét másik helyen ismertetjük.

Révffy Zoltán kir. ügyész jelentéséből kitűnt 
hogy a törvényszék és két járásbíróság fogházában 
17 vizsgálati és 111 elitéit fogoly volt. —- Szobotka 
Rezső kir. főmérnök jelenti, hogy úgy az állami, 
mint a törvényhatósági utak kielégítő állapotban 
voltak. A héjjasfalva—csiki állami ut 6 —16 km. 
szakaszán a fásítást folytatólagosan eszközölni fogják. 
Ugrón Zoltán szükségesnek tartja, hogy az utak 
mentén levő árkok kitakarittassanak, mivel azoknak 
most lefolyásuk nincsen. Szobotka főmérnök ez árkok 
elhanyagolását légióként a községekben tapasztalta, 
hol a bejárók alatt, mivel azokat azMUető tulajdono
sok nem szedik fel, meggyül a sár. Ebben szigorral 
el fog járni, egyébként pedig az u árkok kitakarí
tása turnusok szerint történik. Dr. Mezei Ödön 
szükségesnek tartja, hogy a sétatér melletti gátnak 
olyan mértékben való megjavítására lépések tétesse
nek, hogy a malom-árokba legalább annyi viz tere
lődjék, hogy az abba befolyó szenyvizet állandóan 
elvinni tudja, mivel dögletes szagával az egész vidé
ket megfertőzheti. Sándor Mózes pedig a vársánczá- 
nál levő hasonló állapotok rendezését tartja elengedhe
tetlennek. Dr. Damokos Andor alispán indítványára 
az ügyet ő reá bízzák, hogy hatáskörében intézked
jék. — Zonda József főállatorvos jelentéséből ki
tűnt, hogy az állategészségügy kedvező volt.

Dániel Lajos közig, előadó jelentésénél Ugrón 
Zoltán a tenyészbikáknak a szükséges mennyiségben 
való beállítását szorgalmazza, melyben azonban alis
pán indítványára, bevárják az ő általa megtett 
intézkedésekről szóló jelentés előterjesztését. Másik, 
érdekes felszólalása volt Ugrón Zoltánnak a gazda
sági munkások Alföldre való toborzása felett mondott 
kritikája. A bizottság felír alispán indítványára a mi
niszterhez, hogy vizsgálatot indítson, hogy a koronái 
erdóőr minek alapján Ígérte meg a napi 4 korona 
bért. A munkások toborzása s igy a helyi napszám 
árak tulcsigázására érdekes adatot mondott Szobotka 
Rezső főmérnök is. Ugyanis a kavicshalmok szállítá
sát 20 korona átalány mellett adta ki az állam- 
építészeti hivatal. Időközben megindult Oiáhíalü 
vidékén is a munkás szerzés, mire a vállalkozók a 
szállítástól visszaléptek s az ennek következtében 
megtartott árlejtésen a 20 korona ár helyett 44 koro
nát kértek, azon indokolással, hogy a napszámosokat 
Magyarországra szerződtették. Ennek folytán a kavics 
szállítás házilag eszközöltetik. Ide vonatkozólag 
Munkásvisro lyaiok czimeu érdekes czikket közlünk 
mai lapszámunkba.

Áttérve a tárgysorozati poutok tárgyalására, a 
bizottság egyhangúlag elutasította Koucz Árminnak 
a homoródi töltő-, illetve lakóháza ügyében beadott 
felebbezését és záros határidő alatt a kizárólag töltő- 
ház tervét beadni rendelte, ellenesetben az épületet 
tulajdonos költségére lebontatja. A fenyédi közbirtokos
ságnak erdővásárra vonatkozó határozatát, felebbezés 
folytán megsemmisítette a bizottság. A jegyzői és 
körjegyzői székhelyeknek postaügyuökséggel való e l
látása iránt a bizottságiak a miniszterhez intézett 
felterjesztésére adott azon választ, hogy egyelőre 
most 6 uj posta-ügynökséget létesít a miniszter, 
tudomásul vették. A Kökereszt-tér szabályozása 
ügyében szükséges helyszíni bejárást juu. 5-ikére 
tűzték ki. E tér szabályozásához szükséges mintegy 
12 ezer korona költséget a keresk. miniszter, tudva
levőleg magára vállalta. Több m igáutermészetü ügy 
elintézése után az ülés véget ért.

K in e v e z é s . A helybeli Áll. kő- és agyagipari 
szakiskola felügyelőbizottságának felterjesztésére, a 
Juug Cseke Lajos elhunytéval és Diernár Károly 
eltávozásával megüresedett felügyelő bizottsági tag
sági helyekre a kereskedelemügyi miniszter gróf 
Mikes János főesperes-plebéuost és Qotthárd János 
polgármestert nevezte ki.

E sk ü v ő . Kanwcsay Mihály vármegyei fölevél- 
táruok, tartalékos honvéd-hadnagy, f. hó 20 ikán 
tartja esküvőjét 0  becsén Gébell Elvirával, tiébell 
Ernő óbecsei földbirtokos leányával.
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üzletvezető, ki az udvarhelymegyoi tejszövetkezetek 
megalakítása körül szép érdemeket szerzett, eljegyezte 
lléger Teréz kisasszonyt Berhidáról.

E g y  csöndes évforduló. Április 11-ikét, 
amely napot az 1848-iki törvéuyek szentesítésének 
emlékezetére nemzeti ünneppé nyilvánított a tör
vényhozás, a szokott módon ülte meg, azaz hogy 
nem ülte meg Székelyudvarhely városban a hivatalos 
világ. Egy két állami épületen trikolort lengeteta tava
szi hideg szélben talán nem isdolgoztak, egyébként künn 
a polgárság csak úgy végezte dolgát, mint más kö
zönséges napon. Nemzeti kurmányuüknak bizonyára 
lesz gondja rá, hogy a 48-as vívmányok igazi napja: 
márczius 15-ike nyilváníttassák - nemzeti üuneppé, 
mert ez a nap vaa a magyar nemzet szivében ki
törölhetetlen betűkkel beírva s nem a mondva csi
nált ünnep.

A dófizetés m árczius hóban. A közig, bi
zottság f. havi ülésén Sírattinger Emil pü. igazgató 
jelentésében beszámolt a márcz. hóban teljesített 
adófizetésekről, összehasonlítást téve a múlt év ha- 
sonidőszakában történt fizetésekkel. Eszerint egyenes
adóban befolyt 40,547 K. (a múlt év hason idősza
kánál 33,717 korral több), hadmentességi díjban 
863 K. (-+- 833 K.), bólyegdij és jogilletékben 15,900
K. (-+- 9872 K.), fogyasztási és italadóban 47,850 
K. (— 10,112 K.), dohányjövedékben 38,078 K. 
(-f- 14,772 K.). Vagyis összesen befolyt 143 ezer 
238 korona.

K inevezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Biró István all. főreáliskolai h. tanárt, ugyanazon 
intézethez rendes tanárrá kinevezte.

A  színi évad. Mint jelentettük, Heves Béla, 
az I ső erdélyrészi szinkerület igazgatója színtársu
latával f. hó 17 ikén, szerdán kezdi meg előadásai 
sorozatát a Budapest-szálló szintermében, amidőn 
A tolvaj Bernsteiu A. társadalmi színmüvében mutat
kozik be a csaknem teljesen uj erőkből álló színtár
sulat. A társulat működő személyzetének névsora a 
következők: Hők: Bállá Mariska operette szubrette 
és népszínmű énekesnő, Honti Elma coloratur éne
kesnő, Sándor Júlia hősnő, Ilalassyné operette ko
mika, Halassy Mariska drámai szende és Daiva, 
Erdélyi Irma társalgási színésznő, Fiiredy Ilonka 
másodéoekesné. Borcsay Józsefné anyaszinésznő, 
Márkovicsné, Biranyaiué, Horváthné, Rónay Irnréné, 
Utassy Alfonza, Csengeri Böske, Pásztor Margit, 
Nagy Erzsi kar és segédszinésznök. Férfiak: Peterdy 
Sándor hős és jellem szinész, Halassy Béla apa és 
jellem komikus, Baranyai Ferenc/, operette tenor, 
Ferenc/y József népszínmű és operette bariton, Gonda 
Elemér énekes bonvivant, Rónay Imre operette buff >, 
Ladányi Imre hős szorelmes, Dunay Árpád komikus, 
Asszonyi László énekes bonvivant, Sípos Zoltán sihe- 
der komikus, Somogyi Károly burleszk komikus, Ács 
József lyrai szerelmes, Markovits Henrik, Horváth 
Gyula, Ligethy Gyula, Márkus József, Varga Sándor, 
Derenghy István. — Az előleges jelentésben a követ
kező darabok vannak felsorolva, melyek az egy 
hónapig tartó szezonban színrekerülnek. — Ope
rettek: Rab Mátyás, Cserkesz leány, Szép Ilonka, 
Drótostót, Fatinicza, Szép Heléna, Hoffmann meséi, 
Koldus gróf, János vitéz, Sogun, Görög rabszolga, 
Gerolsteini, Tüske rózsa. Vígjáték és színmüvek: 
Tolvaj Asszony, Kis fészek, Ileidelbergi diák-élet, 
Vesselényi, Rákóczi fia, Lengyelzsidó, Jalamcai biró, 
Luczifer, Tökéletes feleség, Fanyar gyümölcs, Trilby. 
Népszínművek: Flórika szerelme, Piros bugyelláris, 
Tóth leány, Ipám uram, Helyre asszony, Harang. — 
A bérletek gyűjtését Ladányi Imre titkár eszközli, ki 
evégett tegnap ide érkezett. Napi jegyek Sterha Ödön 
dohány nagytözsdéjében válthatók. A kiváló jó erők
ből szervezett társulatot a közönség meleg pártfo
gásába ajánljuk.

A  tökekam atad ó kirovása. A vármegyei 
közig, bizottságnak szerdai ülésén Dr. Kovácsy Al
bert országgyűlési képviselő igen fontos, a megye 
közönségét közelről érintő körülményre hívta fel a 
péozügyigazgató figyelmét, annak orvoslását kérve. 
Ugyanis, ha egy kereskedő, vagy iparos számlái kö
vetelését per utján kapja meg, e körülményről a 
pénzügy igazgatóság tudomást vesz, — s noha az 
illető kereskedő vagy iparos e követelése után már 
megfizette a maga jövedelmi adóját, — az illetőt 
tőkekamat adóval rójja meg, bár az nem hogy ka
matot kapna pénze után, de a pereskedési eljárás
sal arra a legtöbb esetben ráfizet. A közönség jó- 
lésze e megterhelésre nem számit, s igy nem vet 
ügyet, ha váljon megtérült követelése törölve lesz-e 
minden egyes esetben a pénzügyigazgatóságnál, mi

nek folytán évől-évre m°grovatik nehezen megkapott 
követelése után tökekamatadóval, amely igy sem 
nem igazságos, de sem nem méltányos. Van a dolog
nak azonban egyéb háttere is, az t. i., hogy a mi
dőn az illető fél tudatára jön, hogy ő éveken keresz
tül méltánytalanul ráfizetett jogos követelésére, ak
kor egész eljárást kell bevezetnie a törlés irányában, 
amelyet, mint a paragrafusok labirintusában járatlan, 
ahhoz értő emberre kell bíznia, ami időbe és 
pénzbe kerül. E tarthatatlan állapotot Kovácsy a 
pénzügyigazgató különös figyelmébe ajánlotta, kikér
vén intézkedését, melylyel lekötelezi a tnogye közön
ségét. Stratzinger Emil pü. igazgató készséggel be
ismerte az interpelláczióra adott válaszában a gya
korlat tarthatatlan voltát és megígérte, hogy min
dent el fog követni, hogy a felebbezések számát 
csökkentse. A pénzügyigazgató válaszát a bizottság 
nagy megnyugvással fogadta.

A  m egyei állandó választm án y tegnap 
délelőtt Dr. Damokos Andor alispán elnöklete mellett 
ülést tartott, melyen a folyó hóban tartandó köz
gyűlés elé terjesztendő számadásokat vizsgálták felül.

A z Unitárius tem plom  építés költségeire 
az egyházközség elöljárósága .a következő kegyes
adományokat vette és hálás köszönettel nyugtázza: 
A magyarországi unitárius egyház 1000 K., Az ud- 
varhelymegyi takarékpénztár 100 K., A zálog kölcsön 
intézet 40 K., Az agrár takarékpénztár helybeli 
fiókja 25 K., A szőcs társulat, Ambrus Pál, Szőcs 
József 10—10 K., Sebesi János 22 K., Becsek Ala
dár 2 K., Egy társaság 1 K., Vajda Lajos fakeres
kedő 30 K. Fazakas Lajos gy.-ivén : Fazakas Lajos, 
Nagy Jenő 2—2 K., Bartalis József, Fazakas Péter
1—1 K. Együtt 6 kor. Szentannai Sámuel 50 k or. 
Az I—LIV. közlemény összege 14035 K. 11 fill E 
közlemény összege 1306 K. Összesen 15,341 k. 11 fill.

A  V adász-társaság; ma délelőtt 11 órakor 
a megyeház kistermében rendkívüli közgyűlést tart.

H alálozások . Dr. Solymossy István baróti 
orvost és nejét súlyos csapás érte. Kedves kis leányukat 
Sárikát, életének 5-ik évében f. hó 4-ikén kiragadta 
a halál a  szerető szülök gondosan ápoló kezei közül. 
Sem az orvosi tudomány, sem a szülői szeretet nem 
menthete meg a jó kis lányt — megölte a gyerme
kek rém e: a vörlieny és roncsoló toroklob. A szülők 
fájdalmát enyhítse az ismerősök ősziute részvéte.

Geisler Lajos, volt 48-as honvéd-hadnagy, életé
nek 78-ik évében, f. hó 9-ikén végelgyengülés követ
keztében jobblétre szenderült. A megboldogultban e 
városnak egy tipikus alakja szállt sírba, kit a gyön
géd nem iránt táplált hódoló tisztelet tett széles 
körben ismeretté. Az elhunytat közadakozás utján 
temették el, melyre Karácsony János 98 kor. 36 
fillért gyűjtött.

K ivonat a  m egyei hiv. lapból. Voszettség 
fellépett szórványosan Iíarácsonfalva község lóállomá- 
nyábau. — Kápolnásíalvi Péter Mihály Imre az 1903. 
évi április hó 22-én 34. sz. a. kiállított munkás
igazolványát elveszítette. — Elveszett április 3-án 
a délutáni órákban Székelyudvarhely városban Szom
batfalva és a Szenttamási kitérő közötti útvonalon, 
a Szenttamás községet és határát feltüntető 3 drb 
rajz. A megtaláló a rajzokat a székelyudvarhelyi fő 
szolgabirói hivatalhoz adja be. — Pál Bertalanná 
Balázs Eliza, székelyszenttamási okleveles szülésznő, 
a marosvásárhelyi szülész intézettől 1905. deczember 
19 érői kiállított szülésznői oklevelét elveszítette.

Adom ány a Tanszer-m uzeum nak. A
következő sorok közlésére kérettünk föl. Az udvar
helyvármegyei tanitóegylet népiskolai tanszermúzeuma 
részére, az orsz. m. hír. technológiai ipar múzeum 
igazgatósága hat (6) kötet könyvet, továbbá a Lám 
pel R. és Franklin budapesti részvénytársulat az uj 
tanterv és utasítás alapján készült és a társult 
kiadásában megjelent 68 kötet népiskolai különböző 
tankönyvet, 22 drb fali olvasó-táblát a Kozma—Em 
ber-féle hangutánzó (hangoztató) ABC-hez, 17 drb 
fali olvasó táblát a Kozma —Ember féle fouomimikai 
ABC-hez és 10 drb Sztankó-féle táblát a népiskolai 
énektanításhoz, összesen 80 kor. értékben adományo
zott. Végül a Sztankó-féle falitáblák vászonra húzásá
nak költségeire Rozsonday István, székelymagyarósi 
evang. reform, tanító ur szives buzgalmából az ottani 
tejszövetkezet tíz (10) kor. készpénzt adományozott. 
Fogadják az adakozók ezen adományaikért a T an 
szermúzeum nevében köszönetemet. Chalupka Rezső, 
osztályeluők.

K öszönet nyilvánítás. Felkérettiink a követ
kező sorok közlésére: Szeretett jó atyánk, Id. Ungh- 
váry Lajos elhunyta alkalmából, családunk és drága 
halottunk iránt tanúsított szives részvétért, a nagy 
számban megjelent közönségnek ez utón is hálás 
köszönetét mondunk. Az elhunyt gyermekei.
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TÖRVÉNYSZÉK.
A m arosvásárhelyi eskü dtb iróság  f. hó

4-ikén tarto tt főtárgyalasa alkalmával mondott Ítéle
te t Ifj. Dániel Lajos joghallgató ügyében, ki, tudva
levőleg, egy vidéki mulatságból kifolyólag, egy nyílt
téri közleményben súlyos sértésekkel illette Gálffy 
Kálmán főszolgabírót. Az esküdtszék Ifj. Dániel La
jost a Gá'fl'y Kálmáu sérelmére elkövetett kétrend
beli becsületsértés vétségében bűnösnek mondta ki, 
mely után a bíróság, főmagánvádló azon kérésére, 
hogy a vádlottat csak egyhén büntesse és mellőzze 
a fogházbüntetést, vádlottat 160 korona pénzbünte
tésre Ítélte és elmarasztalta az eljárási költségek 
hordozásában.

TÁVIRATOK.
UiMlapest, április 13.

(Érk. d. u. 5 6.
Országgyűlés.

Képviselőházban J u s t h  Gyula elnökö .
S o m o g y i  A ladár a naplóbiráló bizottság 

előadója ismerteti a bizottság jelentését, Vajda 
Sándor naplóhamisitási ügyben. Figyelmezteti a 
Házat, hogy a nemzetiségiek szokása meghami
sítani naplót. Szkicsák is Petrovics is gyaláza
tosán meghamisították a naplót. (Zaj).

M i h á 1 y i Tivadar tiltakozik mintha összes 
nemzetiségiek hamisítanak Daplót. Hozzájárul, 
hogy a versek a uaplóból kitöröltessenek, de 
jegyzőkönyvi megrovásnál tovább menni nem lehet.

U g r ó n  Gábor szerint a nemzetiségiek azzal, 
hogy ők hallották mikor Vajda a verseket fel
olvasta, azt bizonyítják, hogy mindannyian 
czinkostársai Vajdának. (Ellentmondás nemzeti
ségiek közt). M a n i u  Gyula, Mihályi indítványát 
elfogadja. V l á d  Aurél tiltakozik miutha V aj
dának czinkostársa volna. (Návay Lajos és M a r 
k o s  Gyula rövid felszólalásai u fán, a Ház 
elfogadta naplóbiráló bizottság jelentését.

Azután áttértek a nem állami tanítók fize
tésrendezése tárgyalására.

Lengyel Zoltán ügye.
Budapesti vizsgálóbíró ma tudatta Lengyel 

Zoltánnal, hogy levéltitok megsértése és sajtó 
utján való közlése miatt ellene folyamatba te tt 
két rendbeli búuügyben ügyésznek vizsgálat iránti 
indítványát elutasítja, eljárást megszünteti. H a t 
rendbeli rágalmázás vádja vétségéért rendeli el 
a vizsgálatot.

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája

J Í Y I L T T B B .
Folyó év m&rcz. 28-án „Sz. Udv.“ ez. lap 25-ik számá

ban, A „kerületi betegsegélyező pénztárunk közgyűlése* czimen 
egy czikk jelent meg, a melyre alolirottak a következőkben 
válaszolunk.

A czikk nem felel meg a valóságnak; különösen azon 
állítása, hogy „oly meggondolatlan vádak és alaptalan állítások 
hangzottak el, a mit egyetlen felszólaló sem tudott igazolni,* 
ez merő „hazugság,* mert tudtuk és tudjuk igazolni.

Éi hogy „kimerítő tárgyilagos választ* adott az elnök, 
— ezen feltevéseit a czikk iró nem tudjuk, hogy honnan 
vehetto — mert egyetlen felszólító sem kapott „kimerittő tár
gyilagos* választ, sőt az egyes sérelmekről még tudni sem 
akart az elnök, a mi fényes bizonyítékul szolgai, hogy a midőn 
bebizonyítottuk, hogy az eluök ur a functiójának nem tett ele
get „ismerje el a hibáját és ne tévedjen,* — válasza teljesen 
zavart volt sőt mondhatjuk, hogy nem bírta magát kifejezni.

Úgy latszik azon czikk szerzője ideg rohamokban szen
ed és ezáltal tévedni kellett. Alánljuk melegen az idegkura 

pontos használatát.
L a t\g y e i  J ó z s e f  B o m h é r  S á n d o r
czipész rouukás. czipész munkás.

Udvarhelyvármegye szókelyudvarhelyi járás
__ ________főszolgabirája._________________

Szám 8 8 7 - 1 9 0 7 .  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 X X . t. ez. 3. 
§-ában előirt képesítésüket igazoló okmányokkal 
felszerelt folyamodványukat hozzám á p r l l l a
20-rtn d . u. 4  óráig adják be.

Székelyudvarhely, 1907. április hó 4- 
D euie ter, főszolgabíró.

ki a füszer szakmábaa tel- 
jes jártassággal bir, fuc- 

fiz e té s  é s  te lje s  e llá tá s  m e lle t t  felvétetik S z e l i  
G é z a  kereskedésében S z é k e ly k e r e s z t u r t .____ _
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p  M agyar G azdák V á sá rcsa rn o k  E llá tó  
S z ö v e tk e ze tén ek  S z .-u d v a r h e ly i .F iókja

Kossuth Eajos-utcza 27. sz alatt.

A m. Kif ■ szőlőtelepeHen Ürmeit
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tan 
folyam által kezeltaa in. kir. fóldmivelésügyi 
miniszter támogatásával létesifott b o r -  
é r t é k e s i t é w i  o s z t á l y á b a n  ~  

úgy palaczk, mint hordó

U 'g o lcsó h lia ii I tu p liü ló l i .

VctőmagVaH i

a m. kir. vetómagvizsgáló állomás által tel
jesen arankamentesnek talált vörös lóhere  
és luezerna m ag, bükköny, legkitűnőbb 
dupaj zab, kenderm ag, lencse, *th., 
legjobb csiraképessépiikről szavatolva, lóg 

jutányosabb áron kaphatók.

Stábéi és £snncr
budapesti gépgyáros 

egyedüli magyar n p o K különle

gessege

gabonakeverékek osztályozására, egyedül itt

T ö r ö k b u z a  é s  
r é p a v e t ő g é p e k

Rél Vagy három soros, m«ly a székely talaj- 
ViszonyoRnaR nagyon megfelel. Valamint enneR 
Kapálására és tSltögcUsére legjobban bevált 

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

------- kapható. -------

mezőgazdasági gép
gyára £3&> Mosonban

bizományi gépraktárán a követ
kező gépek kaphatók: -

BoronáK Rostált
Aczál Váltó- és forgató eRéK, 

jViosoni és Hungária drill Vetögép 
Járgányon, *  CséplöljészüléHeis 

Rapid Rézi darálógép 
Törönbuzafejtön *  RépaVágón 

KonRolyozóK, stb. gépen.

—

Udvarhelyi Híradó. 15. szám

Sz.

Hirdetmény.
Székely udvarhely város tanácsa köz

hírré teszi, miszerint a sétatéri pavil
o n t folyó évi április hó J 7-én d. e. 10 
órakor a városi tanács nagytermében 
megtartandó nyilvános árverevéseu bérbe 
adja. Ifalmérési engedély van.

Székolyudvarhely város tanácsa, 1907. 
április 11.

Gotthárd János,
polgármester.

1

Szakvélemények

az „€sterházy (og«ac“ -ról.
A mogy. kir. műegyetem borászati labora

tóriuma által hivata'osau megejtett és általunk 
tudomásul vett vizsgálatok alapján az

Esterházy cognacot
betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresen basz. 
uálva mint kitűnő minőségűt és a fracia cog- 
nacokkal vetekedőt legjobban ajánlhatjuk.

Dr. Tauffer Vilmos
egyetemi tanar.

I

Dr. Stiller Bertalan
egyetemi tanár.
í*. Réczey Imre

egyetemi taaár .
Dr. Pertik Ottó
egyetemi tanár.

Dr Kétly Károly
egyetemi tanár.

Dr Ángyán Béla
egyetemi tanár.
Dr. Poór Imre

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

Az ESTERHÁZY COGNAC minden elő
kelő fűszer- és csnmsgekereskedésben 
= = = = =  kapható. = = = = =

A  ki Budapestre jön, ide megy

N A G Y  , 
K Á V É H Á Z

(ezelőtt Beliczay)
Budapest, Nagymező -ute/n 7. sz.

Tulajdonos: K A V f Z I.K It GYULA.
N aponta  TOLL Á R P Á D  és 

TOLL K Á R O LY  teljes zenekara 
h a n g v e r s e n y e z .

Minden idegen nézze meg!

Kfrcm
É p ü let-ü v eg ezés!

olvassa
(I!

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét 
felhívni a mai kor igényeinek megfelelóleg berende
zett kereskedésemre, hol

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

jelentéktelen olcsó árak mellett lesznek kiszol
gálva. Ftlszerosztályomban — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely tisztaság és rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden füszer-czikkben nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok.

A Ifgjobb kávék, rizsek, lisztek, a legjobb mi
nőségű rumok és likőrök, teák és szalon-ezukorkák, 
teasütemények nagy raktára

Szentpétery G ergely,
Szé <ely udvarhelyt.

Utazó kofferek ! Szalon petróleum !

Ram-, RorszíRi-, Kászoni-tfiz raktár.

r Védjegy:
Kék mezőben két kulcs.

Eegmegbizhatébb gyártm ány!

SCHL0SSER-GERM A1M C- ' 
C O G N A C

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

Kizárólagos elárusitás jYiárK TeslVórcRnél.
Kívánatra próba mintaüveg. J

Eladó fürdőteleK- I i o u i o r ó d f ü r d ő i  272QöJ 
nagyságú, közvetlen a iürdö 

; felső végén fekvő telkemet e l 
a d o m .  (83(5. tkjk. Kápoluásfalvi 1. r. 2773/6. a kaszáló, III. f. 
orotas és 2. r. 2773/3. b/I. kaszáló gödrös. Bővebb felvilágosí
tással szívesen szolgál Y á n k y  K d l u i d n n é .

nélkü l ne egy ü n k  levest.
S eliá iiy  csepp  e le g e u d ö !

M VásárotjmiH megbizbatóbb magVaHat ?
k';

I N ' 0 ,

A

/ "  h  n

J m i -  ' \ M

w  f f e i f i
M u V  V , d l

\\i -iXW  ./-7//
v- / V í M J M

é a M n p f
mvv7 ,̂VX;.®iV.\íl.4i t w L .1 :

Káposzta Iiraunsehwoigi, téli fehér, óriás nagy, rövidt orzsáju, lapos, besavanyi 
tásra a legjobb faj.

A hiruevesjEifurti

vetemény és 
v i rágmagvak
megérkeztek ez idényre.

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

mán szélküldetoek.

Márk Testvérek
Szókelyudvarhelyen.


