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□VÁRHELYI HÍRADÓ
U D V A S H E ü YMEGYE FÜGGETLEH POLITIKAI l a p j a .

Ae .Udvarhelymegyei Jegyzöi-Egylet' hivatalos közlönye. 
Előfizetési árak:

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

Hirdetések a legolcsóbban számíttatnak. Nyilttér sora 
50 fillér. Megjelen hetenként egyszer, 6—8 oldalon vasárnap 

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

Gyermeknap Székelyudvarhelyen.
Székely udvarhely, ápril. 26.

A társadalmi jótékonysági intézmények kö
zül a legerossebben az Országos Gyermekvédő 
Liga bontakozott ki, mely alig egy éve, hogy 
megalakult, az oiszág nagy társadalmát is meg
hódította.

A  Liga ereje a gyermekvédelmi törvény
ben vau, abban a gondolatban, melyet oly meg
győzően fejtett Széli Kálmán, az állami gyer
mekvédelem megteremtője, midőu azt mon
dotta : „A legnagyobb súlyt helyezem a tár
sadalmi tényezőkkel, a meglévő gyermekvédő 
egyesületekkel való együttműködésre, mert csak 
igy lehetséges a nagy czél megvalósitása. Azért 
nemcsak hogy nem mellőzöm, hanem szervezem 
e tekintetben az összmüködést, mert ebből merít 
erőt a társadalom, de az állam is.“

A társadalomnak együttműködését az ál
lami gyermekvédelemmel a Liga magának már 
is teljesen lekötötte, mert minden iránybau, 
melyben az állam munkássága a társadalom se
gítő kezére van utalva, máris a Liga kiegészítő 
munkásságával találkozik. De a mint nem lenne 
gyermek védelmi törvényünk Széli Kálmán nél- 
Iriil, úgy a Ligának sem lenne oly hódító az 
útja Edelsheim-Gyulay Lipót gróf nélkül. Az 
ö egész én-je a gyermeké.

A társadalmi nyomor sokféle alakulata 
között a legszáüandóbb a züllésnek induló gyer
mek. Ezt kell legelsősorban megmenteni.

A  beteg, a nyomorék, a hülye gyermek 
kívülük álló okok miatt szenved, nyűge a mun
kástársadalomnak, de nem veszedelmes rá nézve. 
A züllött gyermek a társadalom bűne, melyért 
a társadalomnak kell vezekelnie. Gondoljuk el, 
mennyi szenvedésen kell átesnie annak a sze
gény gyermeknek, mig az erkölcsi romlás útjára 
téved. Mennyi ütést, mennyi üldözést keli ki
állania, hány rideg, hajléktalan éjszaka borul 
rá, hányszor kell szenvednie éhezve, fázva, mig 
lelke átalakult, elveszti tisztaságát, elhomályosul ?

A  züllött gyermekek száma rohamosan sza
porodik. Megdöbbentő adótokkal számol be a 
statisztika

Mi az oka ennek a rohamos emelkedésnek? 
Nem nehéz erre választ adni.

Talán a szülői szeretet hiánya? Téved, 
aki azt hiszi! Inkább a nehéz megélhetési vi
szonyokban kell keresni a baj okát, és főleg 
abban, hogy a társadalom még mindig nem is
merte fel azt a kötelességét, hogy ott, ahol a 
szülő képtelen gyermekéről gondoskodni, ott a 
társadalom vállalja magára a gyermek felnevelését.

Mit tehet az az ártatlau kis gyermek arról, 
hogy apját munkaközben baleset érte? Hogy 
anyja fekvő beteg? Vagy hogy lé té ta  könnyel
műségnek, a pálinka hatásának köszöni?

Nem is ez a kérdés. Hanem az, hogy ha 
már az a szerencsétlen kis jószág it t  van, ak
kor meg kell menteni az életnek, az emberi
ségnek.

Nem szabad megengedni, hogy szánalom 
és könyörületesség h ijján ' egy is elpusztuljon

közülök; meg kell törni azt a közönyt, a mely 
elfordul tőlük; a szeretet melegével le kell ol
vasztani a szivekről azt a jégréteget, a mely 
azokat érzéketlenné teszi a kicsinyek sorsa iránt.

Fel kell ébreszteni a lelkiismeretet, tettekre 
kell birui a felebaráti szeretetet s meg kell 
erősíteni társadalmunkban azt a tudatot, hogy 
mikor az elhagyott gyermeket védi, nem irgal
masságot gyakorol, hanem köteleséget teljesit.

Ennek a ezéluak elérését tűzte ki feladatul 
a gyermekvédelemnek néhány lelkes apostola, 
akik egy nagyszabású gyermekvédelmi alkotáson 
fáradoznak, kik az országos gyermekvédő ligát 
létesítették, s kik annak minél nagyobb kiter
jesztésén működnek. Az országos gyermekvédő 
liga ezéija, hogy a társadalom érdeklődését és 
anyagi támogatását megnyerje a gyermekvédelmi 
eszmének.

A gyermekvédelemnek óriási területe be
ver még parlagon, megmüveletlenül, s bár az 
egyes jótékony egyesületek meg is kezdették 
működésűket, sok helyen azért az, első kapavá
gásnál tovább alig értek.

Látjuk, hogy gyógyíthatatlan beteg avagy 
testi és szellemi fogyatkozásban szenvedő gyer
mekeknek milyen kje hányada áll rendes 
intézeti gondozásban, továbbá a siketuéma és 
vak gyermekek rnilyeu óriási száma van még 
igaz gondozás hijján !

Már ezen igények kielégítése is rengeteg 
összeget emésztene fel, pedig még meg sem 
említettük a gyermek sanatoriumok kérdését; 
hol van még a fázó és éhező gyermekeknek ru
hával és étellel való ellátása?

Legutoljára hagytuk pedig azt, a mi né
zetünk szerint az előbbieknél is fontosabb: a 
szigorúbb nevelést igénylő gyermekek számára 
berendezendő interuátusok kérdését.

Mert az előbb felsorolt intézmények arra 
valók, hogy a védtelen gyermekeket az életnek 
mentség meg, — de nagy kérdés az, hogy en
nél nem fontosabb-e a már megmentett gyer
mekeknek erkölcsös fölnevelése ?

Az országos gyermekvédő liga nem valami 
uj egyesület, amely tagsági dijakat szed, hanem 
az egész társadalomnak, egyeseknek és egyesü
leteknek egy czélra való tömörülése, mely első
sorban egy akkora országos gyermekvédő alapot 
akar teremteni, hogy annak kamatjövedelméből 
a társadalmi gyermekvédelem összes anyagi szük
ségletei fedezhetők legyenek.

Ennek megvalósítására minden évben meg
tartja az úgynevezett gyermeknapot. Ezen a 
napon kereskedők, iparosok, munkások, • lelké
szek, ügyvédek, orvosok, gazdák, tisztviselők, 
katonák, kávéházak, vendéglők, szállodák stb. 
tulajdonosai, szóval mindenféle állása és foglal
kozású egyének önként kötelezik magukat arra, 
hogy ezen a napi bevételüknek tetszés szerinti 
hányadát a gyem ele védő-alap javára befizetik — 
a mi által belépnek a ligába.

Örömmel veszünk mi is tudomást arról, 
hogjr városunk társadalma is megtette már 
az első lépést ezen szép és humánus czél elő

mozdítására akkor, a midőn TJgron Ákos fő
ispán kezdeményezésére a Jótékony Nőegyesület 
közbejöttével a mai napon megalakítja az orszá
gos gyermekvédő liga udvarhelyvármtgyei bizott
ságát, s a főispán terve szerint pünkösd másod 
és harmad napján gyermeknapot rendez Székelyud- 
varheiyen.

A nemes czélra bizonyosan készséggel fog 
filléreivel áldozni közönségünk.

Középbirtokos falás.
— Irta: U g r ó n  Z o l t á n .  —

Fiatfalva, 1907. április 25.

Látszólag lojális hangon, de lázitásnak is 
beillő közlemény jelent meg a Sz.-Udv. f. hó 
11-érői való számában.

Nem az író súlya adja ily szorgos munka
időben kezembe a tollat, hanem az, hogy közle
ményében rokon hangokat hallok arról, mit nem 
egy ide telepitett gazdasági szakközeg penget s 
mely leifogás úgy tetszik, közgazdasági kor
mányzatunkban sem egészen idegen.

Gyermekkorom óta ismerem a székelyföldi 
gazdasági, társadalmi és politikai viszonyokat és 
serdülő korom óta igyekszem látkört szerezni, 
hogy azokba jótékony irányba befolyhassak.

Igen sokszor kifejtettem ide vonatkozó 
nézeteimet, legutóbb épp ezen véllem polemizáló 
czikk megjelenése napján, a „Magyarország" 
hasábjául, ennek daczára inkább esem ismétlésbe, 
sem hogy e közleményben foglalt tévtauok czáfo- 
latlan maradjanak és hogy többet senki se vét
kezhessék a székely kérdés ily elemi részeiben 
tudatlanságból.

A Székelyföldén mindig szűk volt a termő
föld s annak nagy része silány. Általános baj a 
zord kiima, mely a sovány földek termékeit 
zsarolja, a munkaidőt nagyon megrövidíti s az 
állattartást a kosszu teleltetéssel nehézzé teszi. 
Különöseu nehéz volt ily viszouyok közt annak 
az osztálynak dolga, mely birtokának megmivelé- 
sét nem saját kezével végezte, de hazafias köte
lességet teljesített elleuszolgálat nélkül; a köz- 
igazgatásnál, egyházbau stb. reprezentális álláso
kat viselvén ingyen.

Ezek kisbirtoku nemesek, székely primipilu- 
sok voltak, néhány alig középbirtokának nevez
hető primorral.

I t t  nagy birtok, pláné latifundium nem volt; 
gyermekkoromban a fehéregyházi rétet — 180 
k. hold — mint a jó és nagy föld netovábbját 
emlegették, de már ez sem volt a Székelyföldön, 
hanem a segesvári vásárra menve gyönyörködtek 
benne, vagy irigyelték.

Hogy itt ezen osztály a múltban is fenn
tarthatta magát, csak végtelen kevés igényiisége 
és rendkívüli fáradhatatlansága folytán történhe
tett, kihasználván azon előnyöket, melyet a Szé
kelyföld az által nyújtott, hogy beleesett abba 
a közlekedési vonalba, mely keletet összekötötte 
Nagyvárad és Arad irányában az örökös tarto
mányokkal Kővár felé, meg Lengyel- és Porosz- 
országgal.
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Ezen vonalon közlekedők fogyasztása tette 
lehetővé, hogy a birtokos nyers terményeit jól 
értékesíthette, sőt félgyártmányokat is állított 
elé, régálékot jövedelmeztette.

Némi jóléte lévén, foglalkoztatta az iparost 
és napszámmal látta el a minimális birtokunkat.

Jö tt azonban a vasútépítés kora, mely uem 
csak átalakította a forgalmat, hanem innen el
terelte és bedugta a jövedelmi forrásokat. A 
vasúttal annyira elkerülték a Székelyföldet, hogy 
Udvarhelymegyének csak hét km. jutott s az is 
a megyék kikerekitése után kapott részben; 
Marostorda előbb nyolez, azután negyvenegy km. 
vasúttal dicsekedhetett Háromszék és Ősik felett, 
kiknek még a fütytye sem jutott.

Alig elképzelhető pangás állott be ezen 
teljes elszigetelés által miuden nyers terményre, 
a mit a Székelyföldön produkáltak, de letörve 
a belfogyasztást, megnyitva mégis a finomabb 
gyártmányok zsilipjét és lehetővé téve a vigécz- 
inváziót.

Ilj' viszonyok közt a régi keresetágak min
den osztályban megromlottak, uj források nem 
nyíltak, az akkori kormányzat grácziájából csak 
a czivilizáczió árnyéka jutott nekünk.

Megérezte ezt a köznép s ekkor kezdődött 
a romániai kivándorlás, mi csak fokozta a ter
mények elértéktelenedését, de emelte előállítási 
költségét s ez verte adósságba a birtokos', ők 
tartván a papot, tanítót, azok is nyomorra 
jutottak, valamint az alig fizetett közigazgatási 
hivatalnokok, kik mint birtokosok elvesztették 
jövedelműket, melynek pótlásáról senki sem gon
doskodott.

Ezen osztályokat megvádolni, hogy szocziális 
hivatást nem teljesítettek, annyi, mint azt kiváuni, 
hogy a kinek háza ég, a más csűrét oltsa.

Kileuczszáz forint fizetés egy főszolgabíró
nak, kétszázötven—ötszáz egy papnak, százöt
ven—háromszáz egy kántor-tanitónak, fokozódó 
állami és községi adók, öt forintos búza, har- 
mincz foriutos tehén és százötven—kétszázötven 
forintos pár ökör ár a birtokosnak. Ez a közép- 
osztály képe a Székelyföidön a 80—90-es években.

Nem csoda tehát, hogy a szülők reá vetették 
magokat arra, hogy erejök végső megfeszítésé
vel, taníttatás által megszabadítsák fiaikat ezeu 
megélhetést nem nyújtó földtől.

Arra jó volt a vasút, hogy Budapest köze
lebb legyen, mint régebben volt Nagy-Enyed s 
ott a fiuk közel lássák a pazarlást, mi az állam 
útmutatása szerint folyt és kövessék az apák 
sok felől megapasztott erszénye rovására. Ezen 
általános romlás közepette drága lett a pénz és 
olcsó a birtok, mi minden mezőgazdasági és ipari 
haladás megölője.

Ha némely birtokos daczára ezen mostoha 
viszonyoknak némi tőkéhez jutott, az dőre lett 
volna intenzivitás felé haladjon, mikor aunak az 
értékesítési viszonyok nem adtak jövedelmezősé
get, ellenben szélességben a sok potom áron 
kótyavetyélt birtokból könnyen gyarapodott. 
Iparos, kereskedő vagy honorátior osztály
hoz tartozó tőkés pedig akkor, mikor a Romániai 
vámháboru minden iparunk alól kihúzta a lét
feltételeket, bolond lett volna, ha ipari alapí
tásokon törte volna fejét, mikor a pénzgazdálko
dás legőrültebb módon fizetett.

A takarékpénztárak felállítása által meg 
volt találva a forma, mely az uzsora ódiumát 
elhárítja, mert a szipolyozó egyén, —  kiről 
regényt írhattak volna — pontos takarékpénz
tári igazgatónak neveztetett, ki intézetének érde
két melegen szivén viseli s a Kisfaludy víg
játékéban Nyuzónak nevezett fiskálishoz hasonló, 
az intézet ügyeinél fáradhatatlan buzgalmat ki
fejtő ügyésznek mondották.

Ezen intézetek első dolgai közé tartozik —

(á)

persze tisztelet a kivételeknek — mindenkinek 
hitelét befeketíteni, nehogy másfelé fordulhassa
nak s igy a konkurrencziát kizárják.

Ilyen specziális viszouyok közt, mikor az 
ország más részei is nehéz válságok alatt nyög
tek, csodálkozni lehet, hogy a régi történelmi 
középbirtokos osztály tagjaiból még hírmondónak 
is maradt, de ennek még szemére hányni, hogy 
a köz iránti kötelezettségeket nem mindenben 
teljesítette, a legnagyobb igazságtalanság.

Az a közlemény, mely engem írásra készte
tett egy helyen helyes vágányra jut, mikor a 
népgazdálkodás elhanyagoltságát annak tulajdo
nítja, hogy nem lát kellő példát a nagyobb 
birtokosnál, de ugyanakkor miért nem sorolja 
az állami akczió feladatai közé azok talpraálli- 
tását elősegíteni — érthetővé válik, nem ismerve 
más módot arra, mint „némely agyonterhelt 
birtokos adósságait állam által átvállalni."

Sem hogy a helyes utón maradjon, inkább 
tótágast állat egy igazsággal, mondván „értse 
meg a birtokos középosztály, hogy a nép helyzeté
nek javulása az övét is maga után vonja.

I tt nem látok tisztán, hogy a népet reméli-e 
megnyerni az által, hogy a birtokos osztálylyal 
ellentétbe állítja önzésből, vagy jóhiszemüleg 
vérzik az itt működő állami közegek egyuémelyiké- 
uek védelmében, kiknek szálka a szemében, hogy 
a középbirtokos osztály tekintélyét letörni még 
nem sikerült, daczára, hogy közökben a pénzes 
zacskó, melyből azzal az alürökkel adakoznak, 
raiutha a magokét osztanák és a hála nekik járna.

Hát bizony a mi független középbirtokos 
még van, az adományt nem kér, de viszonyai
nak könnyítését követeli azzal a joggal, de nem 
a végrehajtó közegektől, hogy ő már előre is 
megtette az ellenszolgálatot azou állam érdeké
ben, melynek ők nem urai, hanem ezidőszeriuti 
közegei.

Nem is hiszem, hogy ott fönn az a szűk 
látkör uralkodjék, hogy ezért egy közpénzen 
folytatott akczió kritika jogáról le kelljen mondani.

I t t  van a kívánt diagnózis, mely alapján 
újból megállapítom, hogy a gyógyszerek gerincze 
más nem lehet, mint a vasutak helyes kiépítése, 
a hitelviszonyok javítása és mindent megtenni, 
hogy a középosztály talpra állhasson és a veze
tést a közgazdasági vonatkozásban teljes erejével 
átvehesse, minden közvetítés kizárásával.

Mindezzel szembeu mi történt?
A czikkiró szerint „az állam kormány meg

tette kötelességét". Na hát lássuk, hogy állunk 
a kivételes kezelés 6-ik esztendejében?

Kolozsvár Sepsiszeutgyörgy hoz a régi fuvaro
zás idején 280 kilométer, most vasúttal 364 km.; 
Kolozsvár Marosvásárhelytől régen 80 — 105 km., 
vasúttal 128 km ; Marosvásárhelytől Székely
udvarhely régen 80 -  90 km , vasúttal 235 km ; 
Székelyudvarhely Sepsiszentgyörgyhöz régen 
80 — 85 km., vasúton 211 kilométer. Ennyi, de 
csak úgy, ha a viczinálisokat is tekintetbe 
vesszük, melyeket saját erőnkkel, jobban mondva 
önsanyargatásunkkal építettünk.

Igaz, hogy pár év előtt hozzá kezdettek a 
székely körvasúihoz, de még nincs ma sem 
készen, azonban kérem szeretettel, én tudom, 
hogy a kergés birka körbe jár, de azzal tisztá
ban lehet mindenki, a ki nem kergés, hogy a 
székely érdekeltek az egyenes és rövid össze
köttetést keresik nyugattal, bol terményeiket 
értékesíthetik és uem körutazni akarnak.

Hitelviszonyaink a székely kirendeltség fel
állítása idejében olyanok voltak, hogy 8— 11 % -ért 
lehetett csak pénzt kapui jó hitelű embernek. 
Azóta javultak a viszonyok valamit, a kivándo
roltak pénzéből és az általános gazdasági viszo
uyok javulásából, de leginkább a nemzetiségi 
pénzintézetek konkurrencziája folytán.

Amiképpen nem vádolom az akcziót azzal, 
hogy a viszouyok némely irányban javultak és 
ahhoz hozzá járult, lehetetleu meg nem emlé
keznem, hogy itt léte óta adózunk vérünkkel 
idegeneknek, pénzünkkel belső ellenségeinknek 
és terjeszkednek a nemzetiségek a székely föld 
felé; ki kell hogy emeljem, hogy ennek nem ő 
az oka, mert hisz ez irányban semmit sem tettek.

A pénz azért most is drágább, mint az 
ország bármely részén s ma is egyetlen virágzó 
iparunk a pénzkereskedelem, 2 0 — 30%  juttatva  
legtöbb intézetnél az alaptőkének.

Sok történt azonban a közigazgatási hiva
talnokok, papok és tanítók fizetésének javítása 
körül s hiszem is, hogy az megtenni áldásos 
gyümölcsét.

A középbirtokos osztály érdekében nem 
történt semmi, de nekünk itt a Székelyföldén 
még a gazdasági termények jó értékesítéséből 
befolyó hasznot is igyekszik meg felesiteni 
a kormányzat, a mennyiben az amerikai kiván
dorlás által megtizedelt munkás-osztályunkat, — 
közegeit ezubringereskedtetve —  apasztja.

Nemzeti közép- és nagy birtokos-osztály 
nélkül polyglotte állam feuu nem állhat.

Nem hiszek a jelenlegi népsegitő irány 
sikereibe, de ám emelödjék a népjólét ajándéko
zás által, impregnáltassék elméleti tudással és 
virágozzék fel szakközegek által, négyszer éven
ként meglátogatott mintagazdaság nyomán, — 
de akkor is csak utolérjük a szászokat, kiknél 
a gazdasági haladással lépéstartás, némi széles 
alapokon nyugvó kultúrával, századok óta honos, 
vagy uem előz meg az oláh közismert igénytelen
ségével és szívósságával, — de ez egy nemzeti
ségekkel oly felesen megáldott országban szupre- 
macziánkat nem biztosítja.

Ebben az országban a magyarság hege
móniáját csak az biztosíthatja, ha mentői több 
történelmi tradiczióval, a köz szolgálatából 
százados, vele született érzékkel biró oly egyén 
van, kit államfenntartó kötelesség teljesítésben 
nem békoz a mindennapi kenyérért folytatott 
küzdelem s kellő tekiutélylyel lát el független 
vagyoai állás.

Már úgy is hosszúra nyúlt czikkem végén 
vagyok, csak még legerélyesebben utasítom 
vissza, hogy a közlemény Írója a tagositási és 
erdőkezelési törvény hibáját és a viszonyok nem 
ismeréséből származó végrehajtás által keletke
zett ódiumot egy általános vád a latt jobban a 
birtokosságra hárítsa, —• miért is figyelmébe ajáu- 
lom neki Pálffy Aladár Székelyudvarhelyen meg
jelent kis füzetét „A szentmihályi vértanuk“-at.

B E L F Ö L D .

A  „császár"  e l é !
Székelyudvarhely, április 20.

A hozzánk görcsösen ragaszkodó, vérünket k i
szipolyozó a most folyó válóperünkben is a válást a 
legkétségbeesettebb módon akadályozó bázastársunk: 
Ausztria mindig tudta a módját, hogy a saját bőre 
koczkáztatáaa nélkül, alattomos, ravasz eszközökkel 
hogyan szoríthasson minket sarokba, hogy el ne 
rúghassuk magunktól.

Most, midőn látja, hogy meguntuk, megutáltuk 
nyakuukon hordozni a kolonczot, s látja, hogy mostani 
kormányunkkal már nem lehet úgy suba alatt, a 
régi mód szerint elpaklizni a válás ügyét, amúgy 
zsivány módra, hátulról támad ránk. Szövetkezik a 
hazánkban élő nemzetiségekkel, s azokkal együtt 
akar ellenünk küzdeni.

A bécsi klerikális, antiszemita és keresztény- 
szocziálista körök az utóbbi időben, főleg a kiegye
zési tárgyalások megkezdése óta, mindent elkövetnek, 
hogy a Magyarországon élő nemzetiségeket felbujtsák. 
Most a rámán kulturliga ezégére alatt, de .osztrák 
„baksissal" egy nagyszabású mozgalmat terveznek, 
a melynek czélja az, hogy a román papság a Vaj-
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dák veze'ésével a „császárhoz"(?) forduljon a „bar
bár magyarokkal1' szembon való védelemért. Fő sé
relmüket, látszólag a tanitói törvényjavaslat képezi, 
ezen a czimen hiszik, hogy a Luogerék segítségével 
a császár elé juthatnak.

Fő az, hogy bemutatkozhassanak mint hü tá
maszai a császári hatalomnak, és a kiegyezési tárgyalá
sok körül helyzetét nehezíthessék és kellemetlenked
hessenek a magyar kormánynak. A ravasz osztrákok 
aztán megtalálják a módját annak, hogy az elége
detlenség okát kiszínezve, a magyar nemzetet befe
ketítve, — még a magyar királyt is ellenünk han
golják.

Az osztrákok ilyetén eljárásához hozzá va
gyunk szokva, azért óhajtunk válani tőllük, azért 
akarjuk elzárni a határt is előlük.

Nemzetiségeinket is ismerjük. Jankuk most is 
lennének, ha alkalom kínálkoznék. Ép ezért kell 
eltörölni a nemzetiségi törvényt és a legerélyeseb- 
ben útjába állani a Magyaroszág s a magyarnemzeti 
állam ellen való izgatásoknak.

Börtönbe az izgatókkal I Mert csak ott vannak 
méltó helyen a Vajdák, a külfölddel czimboráló, Ma
gyarország romlására törő izgatok.

Nézzünk végig Európa müveit államain. Meg- 
türné-e bármelyik azt, hogy az ott élő idegen nem
zetiségek egy más állam uralkodójához forduljanak 
panaszaikkal, olyan panaszaikkal, melylyel a nekük 
otthont, megélhetést, kenyeret adó parlamentet és 
kormányát akarják desavuálni ?

Nem tűrné meg és nem tűrhetjük meg mi sem. 
Még a mi specziális viszonyaink mellett sem. Mert 
a magyarországi román papság osztrák segítséggel és 
befolyással az osztrák császárhoz fordul bajainak 
orvoslásáért. A magyar kormány és a magyar király 
megkerülésével teszik ezt s azért égbekiáltó bűn : 
hazaárulást tettük.

A hazaárulás pedig semmivel nem menthető 
és büntetlenül nem hagyható soha! A magyar nem
zet, élén nemzeti kormányával nem is fogja büntet
lenül hagyni a román kulturliga által most szervező, 
és a román papság bevonásával tervbe vett haza
árulást. Az egész parlament, s ha kell az egész 
nemzet fog megmozdulni az ilyen merénylet ellen.

A nemzetiségi képviselők pedig ha nem tart
ják illetékes fórumnak a magyar parlamentet, akkor 
ne csodálkozzanak rajta, ha kiverik onnan.

Vagy talán ők elitélik a román kulturligának 
és a magyarországi román papságnak Bécscsel való, 
ellenünk irányuló paktálását és az osztrák császárnál 
való denuncziélást?

A Vajdák ténykedése nem azt mutatja.
—s.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, április 26.

A függetlenségi párt értekezletet tartott, 
melyen a kivándorlás ügyéről tanácskozott. Nem 
sokat várunk az ilyen akadémikus jellegű érte
kezlettől, ha valamit méltányolnunk kell, úgy 
magát a jelenséget méltányoljuk, hogy a parla
ment többsége a nemzet testét sorvasztó kiván
dorlásra veti figyelmét.

Mert a kivándorlás dolgát nem lehet szó
beszéddel elintézni. Néhány jószándéku frázis 
mit sem használ. Nem igy kell a dolog végére 
já rn i! A kivándorlás sorvasztja a nemzet testét. 
Nos, a gyökéren kezdve kell a bajt kipu
hatolni.

A  hivatalos jelentés azt mondja, hogy az 
emberek mint lázbetegek, benső kényszertől 
űzetve sietnek el Amerikába. Nos, mi benső 
kényszert csak egyet ismerünk : az éhséget.

Ezt a népet a létért való kínos küzdelem 
űzi, kergeti ki ebből az országból. És a hány 
vidék, annyiféle a kivándorlást előmozdító okok 
tömege. Általánosságban sem ítéletet mondani, 
sem orvosságot keresni nem lehet. Községenkint 
kell felderiteui a bajt, még pedig teljesen pár
tatlan embereknek. Közigazgatási utón beszer
zett adatok, ha némely helyen fednék is az 
igazságot, túlnyomóan mégis csak felületes munka 
jellegével bírnának.

ügy képzeljük a kivándorlás okainak fel
derítését, hogy a kormány lelkiismeretes, nem
zetgazdasági kérdésekben jártas emberekből ex- 
pedicziót szervezzen. Ez járja be a kivándorlás 
által leginkább sújtott vidékeket s községenkint,

Udvarhelyi Híradó. (3)

családról-családra járva hallgassa ki a népet az 
ő temérdek bajáról.

Akárki mit mondjon, a kivándorlást nem 
a nép kapzsisága, pénzvágya növelte nagyra, 
hanem az évtizedek óta felgyülemlett tengernyi 
baj. Kis és nagy bajok sokasága. Könnyű szer
rel orvosolható panaszok és radikális gyógyítást 
igénylő veszedelmek. Nos, ha egyszer a nép ki
sírhatja az ő panaszát, a bizalmat gerjesztő mó
don hozzá közeledő lelkiismeretes emberek előtt, 
akkor megállapítható a kivándorlás diagnózisa. 
Mig valami ilyen formán nem cselekszik a par
lament, a kormáuy, hiábavaló minden szóbeszéd, 
rendelet, hivatalos bölcsesség, mindenuap sivá- 
rabb, néptelenebb lesz a busmagyar ugar.

*

Ide és tova egy évtizede, hogy Magyaror
szág munkásai, iparossegédei, napszámosai, a 
gazdálkodó világ összes alkalmazottjai, az os
torostól kezdve a béresgazdáig, harezba szálltak 
társadalmunkkal.

A mig ez a harcz tisztán és kizárólag a 
kenyérért folyó harcz volt, a társadalom osztat
lan rokonszenvvel kisérte a munkások mozgal
mát. Elvégre mindenkinek van jussa, van joga 
ahhoz, hogy keserves munkája révén mindennap 
jóllakhassék és féligmeddig tisztességesen ruház- 
kodhassék. Ámde újabb időben ez a mozgalom, 
a munkások eme kavarodása oly arányokat öl
tött, hogy tönkremenéssel fenyegeti a társadalmat, 
a nélkül, hogy saját sorsán ezáltal némileg lendí
tene. Mert ha a mozgalom még tovább igy tart, 
ha a harezot nem váltja fel a békés munkásság, 
iparunk, kereskedelmiiuk, nemzetgazdaságunk, 
földmivelésünk, teljesen tönkremegy.

Iparunk, kereskedelmünk a bérharcz súlya 
alatt nyög. Nem merik nagyobb gyárüzembe 
fektetni pénzüket a tőkepénzesek, mert félnek a 
sztrájktól. Életszükségleti czikkeink ára 50— 100 
százalékkal emelkedett rövid tiz év alatt. És 
miért ? Mert a munkabért is annyival emelték. 
A ringek és kartellek is hozzájárulnak a szük
ségleti czikkek megdrágításához: ennek viszont 
a munka megdrágulása az oka. Minek produ
káljanak a gyárak tulproduktumokat drága 
munkabér mellett, a kartellek és ringek védő
bástyái mellett ugyanolyan hasznot eredményez
hetnek.

Maga a munkásember sem boldogul a mel
lett, hogy napi vagy hetibére 50— 100 száza
lékkal emelkedett, mert a saját szükségleteit is 
megdrágította ugyanilyen arányban. Ha ez igy 
tart tovább, válságba kerül az egész középosz
tály, a társadalom amaz osztálya, a mely miuden 
nemzetnek alapköve, pillérje.

*

A nép keresetének fokozása fontos szocziá- 
lis érdek. A megélhetés nehézségei okai annak, 
hogy az elkeseredés szikrája gyakran gyújtja 
lángra a szenvedélyeket, veszélyeztetik a békés 
munkát, a vagyoni és test' jólét romlására tör
nek. Nyugodt, gondtalan élet gyarapítja a nem
zet erejét, szilárdítja hatalmát és biztosítja az 
eredményekb n gazdag jövőt.

A vidéki községek népe főleg mezőgazda
sággal foglalkozik. Mezőgazdasági állam vagyunk 
s munkánk jó részét a föld szolgáltatja. Ha si
ker kiséri a fáradozást, ha az édes anyaföld 
megtermi a kenyeret, szűnik az élet goudja, de 
annál inkább érezzük a sors kezét, ha mosto
hán bánt velünk az idő. Az a baj, hogy túlsá
gosan is szeretjük a földet, abban összepontosít 1 
reménységünk, vágyunk, fáradozásunk. Többet 
követelünk tőle, mint a mennyit adni képes.

Hiba, hogy népünk nehezen tudja megho
nosítani a háziipart. Még nagyobb baj, hogy 
nem számol az eshetőségekkel, melyek kedve
zőtlen aratás esetén kiveszik kezéből a kenye
ret, nem keresi, nem fordítja javára azokat az 
eszközöket, mely ek a mezőgazdaságon kívül ren
delkezésére állanak és anyagi boldogulás útját 
nyitják meg előtte.

Krajczárokból lesz a forint. A mellékkere
set sok könnyet száríthat fel, ha kitartás és 
kellő gondoskodás előzi meg. Sok ínséges esz
tendő nyoma nem volna olyan kétségbeejtő, ha 
népünk minden időben alkalmazkodni tudna az 
önként kínálkozó helyzetekhez.

1907. április 28. 

Drága a piaczunk.
Szókolyudvarhely, április 27.

A drágaság országos, sőt világszerte uralkodó 
csapás az emberek többségére, de — legalább Ma
gyarországon — sehol sem öltött olyan arányokat, 
mint S z é k e l y u d v a r h e l y e n .  Ebben az eldugott 
kis városban az életszükségleti dolgok ára, az utóbbi
4 —5 év alatt megkétszereződött. Élelmi szerek, ruha, 
tüzelő anyag, lakás aránytalanul többe kerül nálunk 
(aranylag és absolute) mint — Budapesten, a konti
nens legdrágább nagyvárosában.

Ez a hallatlan drágaság, mely Ínséggel fenye
geti a „biztos" jövedelmű kis és közép-existencziá- 
kat, mindnyájunk előtt ismeretes. Nem kell tehát 
adatok felsorolásával illusztrálni, mindazonáltal nem 
hallgathatunk el egy pár jellemző tényt.

Nézzük csak 1
A legelső életszükséglet a lakás, jóval drágább 

— aránylag — mint Budapesten. Egy XI. és X. 
osztálybeli kis tisztviselő (és a többi hasonlóképen) 
nem kap olyan lakást Udvarhelyen a lakáspénzéért, 
a minőt Budapesten kap. Feltéve, hogy egyáltalában 
jut részére lakás a stagnáló kis városban, a hol az 
emberek lesik, mikor üresül a számukra valamelyes 
lakásnak nevezett fedett helyiség, hol az idő viszon
tagságai ellen védelmet találnak, vagy találni remél
nek, mert a legtöbb székelyudvarhelyi lakásnak 
olyanok az ablakai és ajtói, hogy a szélnek szabad 
a szobákon át a járása. Jó kályha, jó takaréktüz- 
hely ritka lakásban van. A legtöbb házban holmi, 
kályháknak kinevezett ócskavasak helyettesítik a 
fűtő-eszközt. Helyreállításról, javításról ne is álmodjék 
a szegény pártáj, annál kevésbé hozakodjék vele elő ; 
mert szerető felebarátja, a ki azt hiszi, hogy az ő 
lakása még komiszabb, lesi, mikor üresedik a jobb
nak vélt lakás.

I vóvíz, nohát ez egyszerűen nincs. A város bel
területén levő salétromos kutvizek, melyek csaknem 
félmiliméteres kazánkővel vonják be a hüvelyes főzelé
ket és kövületté változtatják, akkor sem valók em
beri gyomorba, ha nincsenek fertőzve. Pedig ritka 
kútról mondhatjuk ezt ebben a mi disznó-ólas, szeme
tes, trágyaleves városunkban. Ha tehát az ember 
önmagát és családját a hastífusz veszedelmének ki
tenni nem akarja, kénytelen ásványvizet, vagy szeszes 
italt fogyasztani.

Az értelmiség, sőt az egész népesség legfőbb 
élelmi czikke a hús, nem volna szerfelett drága, ha 
hús volna, a mit e néven áruba bocsátanak. Csak
hogy ebben a valamiben éppen a hús a legkevesebb. 
Harmad, negyedrendű az állatállomány, mely levá
gásra kerül és észszerűiden a kimérése. Nincs hus- 
osztályozás. A vékony szegynek, sőt a letisztított 
csoutnak is ugyanaz az ára, mint a vesepecsenyének. 
Egy kiló húsnak (eltekintve a pár dekányi hiánytól) 
az ’/i-e csont. Ez ellen ne is szóljon senki, mert 
ennyi dukál a csontból minden kilóra. A másik ’/4-e 
ehetetlen faggyú, in és czafat. Ha mindezeket a 
járulékokat kiszedi a gazdasszony az u. n. húsból, 
csak akkor látja, hogy az a ’/2 kilő szijjas, tápláló 
nedvekben szegény husocska 1 korona 20 fillérjébe 
kerül, azaz éppen 20 fillérrel többe, mint ‘/a kiló 
kitűnő minőségű hús a fővárosban ; tehát minden kiló 
hús (mórt itt keltőből telik egy) éppen 40 fillérrel 
drágább mint Budapesten.

Így vagyunk a tejjel és tejtermékekkel is. A 
vaj, ha néda kapható drágább, mint a központi vá
sárcsarnokban ; a tejfel i s ; a tehéntúró még egyszer 
olyan áru. A tej olcsóbb — volna, ha a székely 
asszony nem féltené az urak gyomrát a zsíros tej 
veszedelmétől és nem igyekeznék u. n. „uyuzott" 
tejjel (Alfa szeparátorral lefölözött szövetkezeti tej) 
óvni a zsíros tej veszedelmétől az úri gyomrokat.

Zöld főzelék az év 9 hónapjában nincs ; két 
hónapon át megfizethetetlenül drága (50—lOO°/'0-kal 
drágább mint Budapésten), egy hónapon nem sokkal 
drágább mint a fővárosban.

Gyümölcs-bői kevés és gyenge minőségű jut a 
piaczra s az esztendő nagy részében a dió kivételé
vel nincs.

A tűzifa 100—150%-kal drágult 10 év óta. Ma 
szekerenkint véve 60 koronába kerül egy öl fa. Ma
holnap eszkimók módjára, fütotlen fedett helyiségek
ben, bundákba burkolva kell élnünk, a moleg szoba 
luxusáról le kell mondanunk, ha enni is akarunk. 
Egy középrangu tisztviselő-család napi tűzifa szük
séglete 8—9 hónapon napi 2 korona, a mi 480, 540 
koronának felel.
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Aránylag még legjutányosabban hozzájut az 
ember a liszthez és a gyarmat árukhoz.

Az ipari czikkek 30—60%-kal drágábbak mint 
a központon anélkül, hogy minőség tekintetében azok
kal versenyeznének.

De nem részletezem tovább, ügy is tudom, hogy 
tovább részletezi az olvasó, a ki a drágaság terhét 
olyan nehezen hordja. Rátérek a drágaság okaira.

Az általános drágaság általános okokra vezet
hető vissza; de hogy mi vezetünk a drágaságban 
Erdély összes városai között, sőt talán egész Ma
gyarországon, ennek különleges oka van. E z: a mi 
élhetetlenségünk, melynek hatása alatt védtelenül 
szolgáltatjuk ki magunkat a termelőknek és közvetí
tőknek. Az az, hogy még sem vagyunk teljesen védtele
nek ; mert ime van fogyasztási szövetkezetünk; ver
senyt támasztunk a különben is versenyző s arány
lag legjutányosabban árusító fűszereseknek, rontjuk 
a független polgári existeDcziákat (melyekben igy is 
oly igen szegények vagyunk); de ott, a hol minden 
verseny nélkül vagyunk kiszolgáltatva a kapzsiság
nak, a kis ujjúnkat sem mozdítjuk.

Nincs tűzifa-raktárunk. Valahonuét hozatni 
kellene egy élelmes vállalkozót, a ki csinálna nekünk. 
Az az, hogy talán szövetkezeti alapon is versenyt 
támaszthatnánk és véget vethetnénk annak a ki
zsarolásnak, melyhez hasonló egyetlen más magyar 
várost sem sanyargat.

No de erről más alkalommal szólunk.
%

Tejcsarnokot Székelyudvarhelynek.
Székelyudvarhely, ápril. 27.

A sok mindenféle panasz között, melyet a mai 
szokatlan drágaság idején szegény, gazdag egyaránt 
hangoztat, sűrűn esik szó a városunkban uralkodó 
tejmizeriáról is. Drága a tej, gyakran rossz is, még 
gyakrabban kevés és e nélkülözhetetlen élelmi czikk 
némelykor a jelentős pénzáldozaton felül még való
ságos protekczió felhasználásával szerezhető meg 
csupán.

Természetes és érthető a mai helytelen állapot. 
Könnyű a magyarázata: a termelő nem találja meg 
a fogyasztót, a fogyasztó nem akad a termelőre, mert 
mindegyik csak szükség esetén fordul a piaczi áru
sítás s vétel rossz hirü módjához. Nem ismerik egy
mást, nincs közöttük egy olyan harmadik intézmény, 
mely közvetíti a forgalmat, szavatol a tej jóságáért 
s megvéd az árak felcsigázása ellen, amennyiben 
azokat állandósítja s nagy forgalmánál fogva fentar- 
tani is tudja.

Ez a közvetítő szerv, mely nem csupán keres
kedelmi, hanem a szó legszorosabb értelmében vett 
köztisztasági s közegészségügyi intézmény is, — ez 
a közvetítő szerv a tejcsarnok, mely más városokban 
ugyancsak fényesen bevált s mely kétszeresen szük
séges nekünk, udvarhelyieknek. Szükséges mind a 
termelő, mind a fogyasztó szempontjából.

Nézzünk csak jellemző vonásaiban, miként tör
ténik ez idő szerint nálunk a tejkereskedelem lebo
nyolítása.

A termelő a tejelő állataitól több-kevesebb tisz
tasággal s elővigyázattal nyert tejet maga vagy csa
ládja utján a városba szállítja ; ha van néhány „háza11, 
először ezeket látja el a szokott menynyiséggel, majd 
1—2 órai házalás után megkísérli a sok rázástól, 
hidegtől, melegtől sokat szenvedett maradékot a pi- 
aczon értékesíteni, rendesen azonban kevés eredmény
nyel, mert a piaczi tejben — bizonyára nem teljesen 
alaptalanul — nem nagyon bízik a fogyasztó közön
ség. A vége azután az, hogy fél vagy egész napi 
ácsorgás, időpocsékolás után pár piczulával zsebében 
boszusan s zúgolódva tér vissza falujába, mert az 
idővesztegetés több kárral járt, mint a menynyi an
nak az 1 — 2 kupa tejnek az ára. Sűrűn előfordul 
más részt az is, hogy viszont el sem tudja látói a 
tejszükségletet, mert a fogyasztás emelkedik váratla
nul, vagy a termelés csökkent érezhetően s végered
ményben jogosan panaszkodik, hogy „mikor volna 
tej, akkor a nyakán marad, mikor pedig ára volna 
a tejnek, altkor nincs mit eladnia.“

A fogyasztó sem igen Örülhet a mai állapotnak. 
Aki naponta állandó mennyiségű tejet használ fel, 
az még segíthet a baján úgy, hogy állandó tejest 
tart, aki a házhoz viszi a rendes mennyiséget. De 
még úgy is sűrűn jut zavarba. Vendége érkezik, be
tegség van a családban s még száz más ok követ
keztében több tejre van szüksége. A tejes pedig nem 
tud adni, mert többi vevőjét is el kell látnia. Téli

időben különösen érezhetővé válik a tejhiány. A 
tejtermelés ebben az időszakban amúgy is csökken, 
s még jobban csökkenti az itt annyira szokásos téli 
bornyaztatás. Van-e család 'Udvarhelyen, amelyikkel 
meg ne történt volna már egy néhányszor, hogy reg
gel tej helyett csak ezt a kommünikét kapta teje
sétől : „Nagysága kérem, nincs tej, a tehén megbor- 
nyazottl“ A házi asszony hiába rémül el, a férj 
mégis csak reggeli nélkül, korgó gyomorral indul 
dolgára, a gyerekek pedig . . . .  De jobb erről hall
gatni.

Emellett a fogyasztó sohasem tudja, tiszta, 
egészséges és hamisitatlau-e a tej, melyet még oly 
régi szállítójától is vásárol. Nagy a kisértés, hogy 
1—2 kupával többet adjon el s nagy a veszedelem, 
hogy ha nem tud eleget szállítani, elveszíti a biztos 
vevőt. A szegény termelő igy állandóan Scylla és 
CharibdiB között ingadozik, de a legtöbb esetben az 
összecsapódó szirtek mégis csak a fogyasztó közön
ség gyomrát zúzzák össze, vagy rontják el legalább.

Mindezeket a hiányokat egy csapásra megszün
tetné, a mai tarthatatlan állapotot egykönnyen jóra 
fordítaná a tejcsarnok. Termelő, fogyasztó érdekeit 
egyaránt védve, az egészségügyi követelményeket 
s az árbeli kívánalmakat egyképen szem előtt tartva, 
mindenkor kellő mennyiségű és minőségű tejjel a 
legméltányosabb árban szolgálna a fogyasztóknak, 
az árkülömbségeket az év bizonyos szakai között 
kiegyenlítve, vagy legalább is a legcsekélyebbre 
redukálva.

A termelő a tejcsarnokban havi leszámolás ut
ján készpénzzel fizető vevőt kap bármily mennyiségű 
tejre, nem kell egész napját házalással eltölteni, nem 
kell erre a czélra cselédet tartani, lovát, szekerét 
elfoglalni, hanem a falujabeli termelőkkel egyesülve 
könnyű szerrel s nagy mennyiségben szállíthatja ide 
tejét, az értékesítés csak annyi idejét igényelvén, 
mig azt a tejcsarnoknak átszolgáltatja. [Mindig meg 
lenne a biztos vevője, megkapná érte a legméltányo
sabb árat, a mostanit ál sokszorosan kevesebb időfe- 
csérlés, koczkázat és költségek nélkül.

A fogasztó pedig mindig kap elegendő friss, 
egészséges tejet. Tudja, hogy amit a tejcsarnokban 
vett, az szigorúan megvizsgált, fölözetlen, teljes tej, 
tudja, hogy mennyit vett s mennyiért vette, mig 
most a sokféle nagyságú kupa ( 1 2 —14 liter) kor
szakában próféta mérnök s jó fejszámoló legyen, aki 
megmondja, mibe kerül ma Udvarhelyt egy liter ha
misítatlan, jó tej, amikor az 1 ’2 literes kupáért 22— 
28 fillért kérnek. A tejcsarnok mérsékelné az árakat, 
mert jelentékenyen kisebb költséggel látná el tejjel 
a fogyasztókat és állandósítani tudná ezt az árat, 
mert ugyancsak állandó, vagy évszakok szerint a le
hető legkisebb mértékben különböző áron szerezné 
be ő is a tejet a termelőktől. Jó tejet, egészséges, 
tiszta élelmi czikket szolgáltatna s hogy ez mily fon
tos, csak azokra a családokra hivatkozom, akiknél 
gyermek, vagy — ne adj Isten — beteg van a ház
nál, akiknek élelmi szere, gyógyszere, egyetlen élve
zete csakis a tej, a jó, tiszta, egészséges, tápláló 
tej lehet.

Ideális helyzet a mai sántikáló rendszerrel szem
ben ; Eldorádója minden házi asszonynak, minden 
családnak.

Csekély költséggel, igen kis befektetéssel 4—6 
ezer koronával meglehetne oldani akár részvénytársa 
sági, akár szövetkezeti alapon ezt az égetően szüksé
ges kérdést. A termelőktől kell az első lépésnek ki
indulnia, nekik kell első sorban tömörülniök s ba 
ezt megteszik, akkor fogják látni csak egész terje
delmében az ügy közérdekű voltát, amikor majd lel
kesen fog hozzájuk csatlakozni, vállakózásukat előse
gíteni a sok megkínzott család, a nős férj, gyerme
kekkel biró családapa.

Ne késsünk I Az ügy nem tűr halasztást. Fog
junk hozzá egyesült erővel, hogy mire a villamos 
világítás első lámpája kigyul, már régen ott pom
pázzék valamelyik ház homlokzatán a felírás: „Szé
kelyudvarhelyi Tejcsarnok.a

Mert ez is van legalább annyira szükséges 1
M arschalek Ferencz

Üdvarheiyi Híradó.
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Egy-két nap és bübáj fóut és alant és minde
nütt. A lét öröme, a jelen ünnepe a derűben, mely 
a hetedik szférából lesugároz a buta kis prücsökre, 
mely odújának szélén örül a meleg ragyogásnak. 
Fönt minden kék, az örök vágyakozás színe, melyet 
belénk oltott a kék láthatár (mi lehet azon túl?), 
lent minden zöld, a remény szine. S a mi szín köz
beesik felhőkrózsás peremén, erdők tisztásán, azok 
csak kadencziái ennek a két főmotivumnak, melyek 
együtt a május nagy ballelulájának az áriáját adják.

És az ember mindig megértette és mindig ha
tott az örök emberire az örök természet. Örök em
beri pedig, hogy mikor fenséges derűben ragyog 
a nagy mindenség, s mikor a magasból leáradó langy- 
melegtől zsongani kezd a föld titkos gerjedelme, 
mikor titkos nedvek rügybe szökkentik az ágacská
ban kerengő energiát, mikor tisztán ragyog a sze
münk és pirul az orczánk, akkor örülünk a létnek 
s valamiképpen — különféleképpen olyat igyekszünk 
tenni, hogy szivünk háláját lássa benne az a sejtel
mes istenség, vagy akárminek nevezzük ezt a föl
döntúli erőt.

Böcklin szent ligetének homályában ismeretlen 
rítusnak fehérruhás papjai páronként járulnak az 
áldozati oltár elé, hogy valamiképpen hálát adjanak 
a jelenért, a létért, melynek boldogságát tavaszkor 
érzi legjobban az ősi ember, a pátriárkába ember, a 
föld szülötte, a kinek nincs más gondja, mint örülui 
a létnek. És a rengeteg tisztásán harmatos májusi 
reggelen, melegen tűző nap alatt magyar-eleink hó
fehér lovat áldozunk a napnak, hogy hálát adjanak 
a melegért, melytől függ e földön minden, még a 
papság intézménye is. És az ősidők természetünne
pei mind a gondtalan jelennek az ünnepei valának. 
És még csak nekünk öregebbeknek is valának ily 
ünnepeink, mikor nem rágódtunk a múlton, nem 
töprengtünk a jövőn, nem háborgattak nagy eszmék, 
vágyak, banem élveztük az abszolút jelent. Virágos 
kertben pedig azért jártunk, jázminbokrok alján 
azért heverésztünk, hogy szerelmet valljunk egy 
édes kis leánynak, május elsején.

*
Május elsején, a jelennek ünnepén még a leg

tisztább, legszüzebb fogalom is átvedlik. Vörösbe 
játszik a firmamentum kékje, s a napsugáron nem 
enyhe melegség ereszkedik le a földre, hanem elke
seredés, fölforgató tervek, szervezet s a modern tár
sadalomnak egyéb termékei. Május elsején kimennek 
a zöldbe a munkások és mulatnak. Vagyis azt hi
szik, hogy mulatnak, pedig voltaképp azzal telik el 
az egész nap, hogy egy a fantázi á ltal kifestett jö
vőt összehasonlítanak a jelennel. Május elsején a 
nagy központokban a népek tavasza imigyen néz k i : 
kusza lobogók árnyékában zárt falánxok, rekedt for
radalmi dal, hátul rendőrség, azután alapos berugás.

A jázminbokor most is virul s most is nézném 
elragadtatott szemmel, de nem látom, mert valami 
végzetes hályog nehezedik rá. S e hályagon keresz
tül merő iszonyatnak a képe az, mely előttem elvo
nul, mint egy rettenetes jövendőnek a víziója.

Testi szemeinkkel tehát a jázmint látjuk, de 
lelki szemeinkkel vért, vért látunk. Hazug ez a mai 
május nagyon és csalók.

*

A jövő forradalmának szervezői határozottan 
formaérzék nélkül szűkölködnek. Bebel lehet nagy 
ész, de mégis utálatos ember, mert május elsejéből 
kiölte a poézist. Azután meg nem is tud jól számí
tani. A munkások ezentúl minden május elsején el
méletben diadalt ülnek s duzzadnak attól a remény- 
ségtős, hogy „övék lesz a jövő.“ A valóságsan pedig 
kancsalul festett egekbe néznek, kivált ha tényltg 
berúgnak s másnap macskajaj gyötri őket. S ezzel 
meg is elégesznek.

Nem jobb lenne-e, ha a szocziálizmus a kiví
vott diadal után s ennek emlékére ülné meg május 
elsejét s addig hagyná meg annak, a mi eddig volt, 
a gondtalan jelen, a természet ártatlan öröme ün
nepének ?

G y e rm e k n a p  S z é k e ly u d v a rh e ly e n .  Az
országos gyermekvédő liga törekvésének előmozdítása 
czéljából Ugrón Ákos főispán nemes akcziót indított. 
E végett Damokos Andorné Nőegyleti elnökkel ma 
délelőtt 11 órára a vármegyeház kis tanácskozó ter- 

• mébe értekezletet hívtak össze, amikor a Gyermek
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nap megtartása és a részletek megállapitása fogják 
a tanácskozás tárgyát képezni. Az ügygyei lapunk 
első helyén részletesen foglalkozunk.

N em  k a p u n k  csen d örp aran csn ok ságo t. 
Segesvárról Írják: Május 1-ével cseodőrparancsnok- 
ságot állit be Segesváron a kormány. Az uj parancs
nokság élén egy főhadnagy fog állani, a kihez egy 
hadnagyot és megfelelő számú altisztet osztanak be. 
Sajnálattal regisztráljuk e hirt akkor, amidőn a 
szárnyparancsnokság elnyerése végett megyénk alis
pánját illetékes tényezőkkel a tárgyalásokat még a 
múlt év folyamán bevezette.

É p itik  a  v illa m o ste lep et. Bodó Feroncz 
városi mérnök, a Ganz czég egyik mérnökének köz- 
beDjöttével, f. hó 25-ikéo tűzte ki a villamostelep 
helyét a régi, Arpád-utczai malom helyéu. A gépház 
építését a czég Fekete Béni vállalkozónak adta ki, 
ki a szükséges aDyag szállítását már meg is kez
dette, s igy a czég múlt számunkban ismertetett azon 
szerződési kötelezettségének, hogy a villamos müvei 
nov. hóra elkészül, minden bizonyuyal eleget fog tenni.

V iz h a sz n á la ti en g ed é ly ez ések . A brassói 
kultúrmérnöki hivatal által Ugrón Ákos Udvarhely- 
vármegye főispánja, özv. Boros Károlyné, Fá
bián József, Szabó Ferencz vízhasználatának engedé
lyezése, illetve gyakorlatrendezése tárgyában elkészí
te tt tervezetek és szakértői észrevételek f. hó 30-ig a 
városi hivatalnál közszemlére vannak kitéve. A hely
színi tárgyalás a városháznál május 1-én d. u. fél 
3 órakor, illetve 2-ikán d. e. 9 órakor tartatik meg. 
Az érdekeltek észrevételeiket a tárgyaláson előad
hatják.

Ú tép ítk ezés  U d v a rh e ly m eg y éb en . Mint 
megírtuk, a kereskedelemügyi miniszter a Sárd — 
zsákod—szentdemeteri törvhat. közút 8.575—12 928 
km. szakasza kiépítését 171,253 kor. 93 fillér, a 
f.-boldogfalva—f.-rákosi közút 35.007—41.177 km. 
szakasza kiépítését 164,238 kor. 92 fillérrel engedé
lyezte. E munkák kivitelének biztosítására a verseny- 
tárgyalás f. hó 25-ikén. illetve 26-ikán tartatott meg 
Dr. Domokos Andor alispán, Sándor Mózes közig, 
biz. kiküldött, Szobotka Rezső kir. főmérnök és Török 
Zsigmond kir. mérnök közbejöttével. A boldogfalva— 
rákosi közútra három pályázat érkezett be, u. m .: 
Rényi és Rottenstein budapesti mérnökök pályázata, 
kik az engedélyezett összegre 15.5°/u felülfizetést 
kértek ; a Danubius hajó és gépgyár részvénytársa
ságé, mely C3ak vashidakra tett ajánlatot, s. igy 
figyelembe vehető nem v o lt; végül Reisz Mór kolozs
vári fakereskedő és épitk. vállalkozó ajánlata, ki a 
kiirt összegre ll '2 ° /0 felülfizetést kért. A bizottság 
a miniszternél ez utóbbinak megbízását hozzá javas
latba. A sárd—szentdemeteri útra miután ajánlat nem 
tétetett, uj versenytárgyalást hirdetnek.

A  m. á llandó v á la sz tm á n y  tegnap déle
lőtt ülésezett, amikor a holnapi közgyűlés még egy 
néhány tárgyát intézték el. A választmány, az ál- 
lamépitészeti hivatal javaslatára, a megyei útalap 
terhére, egy kőzuzó-gép beszerzését fogja a köz
gyűlésnek ajánlani, amit a törvényhatósági bizott
ság bizonyuyal kézséggel meg fog szavazni.

V á ro si k ö zg y ű lés . Székelyudvarhely város 
képviselőtestülete csütörtök délután, Gotíhárd János 
polgármester elnöklete mellett, rendkívüli közgyűlést 
tartott. Napirend előtt Dr. Mezei Ödön képviselőtes
tületi tag a gátszakadással előállott közegészségügy 
ellenes állapotot tette szóvá, gyors intézkedést kérve. 
Polgármester válaszában a kérdés gyors megoldását 
kilátásba helyezte. Dr. Solymossy Lajos a vár kör
nyékén levő talaj viz rendezését sürgette, mivel az 
a környéken levő kutak vizét fertőzi meg. Szüksé
gesnek tartja az utczai közkutak gyors rend
behozatalát is tűzrendészed szentpontból. Végül az 
ásványvizeknek számozatlan korsóban való szállítását 
kifogásolja, mi által a korsók ma ide, holnap oda 
adatnak be, s igy a ragály egyik helyről, a másikra 
lesz átvive. a  polgármester válaszul adja, hogy a 
viz árok rendezésének megoldása, úgyszintén a köz
kutak használható állapotba való hozása a mérnök
nek kiadatott. Az ásványvizek szállításának ellenőr
zése a rendőrség feladatét képezi, mely bizonyára 
megtalálja a helyes megoldását annak, hogy a fer
tőzés kizárassék. Hlatky Miklós indítványára a tárgy 
sorozati renden eszközölt változtatás után a flomo- 
ródláz eladására vonatkozó szerződés tárgyalását 
vették elé. A másfél órai meddő vita után, az ügyet 
Dr. Nagy Samu indítványára levették napirendről, 
azzal, hogy annak jóváhagyásával egyidejűleg az uj, 
Szabó Ferencz-féle birtok-vásár szerződését is jóvá
hagyni szándékoznak. A szombatfalvi határrészben 
levő dögtér eladásának szerződését, tokintettel, hogy

a kellő többség nem volt meg, újabb, 30 napra ki
tűzendő közgyűlés elé terjesztik jóváhagyás végett. 
Az eladott torülot 306 □  öl és 80 koronáért lett 
nyilvános árverésen eladva. A helybeli izraelita hit
község temtőhely iránt beadott kérésének nem tettek 
eleget, azzal az indokolással, hogy a város közte
metővel bir. Szebeui Pál és neje, továbbá Finkér 
László és fia illetőségét elismerték. A pénztárvizsgá- 
lalokról felvett és előterjesztett jegyzőkönyveket tu
domásul vették. Az állami csemetekort haszonbéri 
szerződését jóváhagyták. A bérlet fejében a város 
évente 18 ezer tölgyfa csemetét kap. A vágóhídi 
trágya 61 koronás haszonbéri szerződését jóváhagy
ták, úgyszintén a barompiaczi trágya 20 koronás 
haszonbéri szerződését is. A régi városházának a 
Polgári körrel kötött 3 éves évi 1500 koronás bérle
tét jóváhagyták. A városi mérnöknek egy irodai he
lyiséget szavazott meg a közgyűlés olyanformán, 
hogy az emeleten levő vámhivatal a földszinten bé
relt helyiségben nyer elhelyezést, mig a mérnök az 
igy megüresedett helyiséget foglalja el. A Szabó 
József-féle teleknek 801 koronával történt haszon
bérbeadását jóváhagyták. A Fejes Áron eltávozásával 
megüresedett iskotaszéki tagsági helyre Hlatky Mik
lóst megválasztották. Az árvái üléseken való részvé
telre megválasztattak: Vajda Ferencz, Daróczi Mik
lós, Kovács Domokos, Molnár Károly, Pap Zakor 
József és Sándor Mózes. Az id. Solymossy Lajos el
halálozásával megüresedett központi vál. tagságra 
Dr. Vas Lajost választották meg. Az esküdtbirósági 
tagok összeírására László Albert és Sándor Igoácz 
küldettek ki. Solymossy István volt állatorvosnak a 
nyugdíj vál. határozata ellen beadott felebbezését 
elutasította a közgyűlés. Treucséu vármegye alispán
jának megkeresésére a Rákóczi-szoborra 20 koronát 
megszavaztak. Végül Solymossy Lajos számvevőnek 
fizetési előleg iránti kérését kedvezően elintézték, 
mire a gyűlés véget ért.

A dom ány a T anszerm úzeum nak. Felké
rettünk a következő sorok közzétételére: Az udvar
helyvármegyei tanitóegylet népiskolai tanszermúzeuma 
részére Révai—Stampfel budapesti könyvkereskedő 
czég kiadásában megjelent 33 kötet különböző nép 
iskolai tankönyvet és egy né;..skolai földrajzi atlaszt; 
— Sándor Mózes, kir. tanácsos, nyug. kir. tanfelü
gyelő, 4 kötet neveléstani m unkát; — Deutsch Ig- 
nácz és fia hatvani czukorgyára a czukorgyártás 
folyamatát szemléletileg feltüntető mintagyüjteményt 
4 üvegben ; — Szcnásy Béla, budapesti papirgyáros, 
a kiadásában megjolent papíripari termékeket (rajz- 
tömbök, vázlattömbök, vázlatkönyvek, rajzfüzetek, 
hangjogyfüzotek, irófüzetek és jegyzőkönyveket) fel
tüntető 73 drbból álló mintagyüjteményt és Rigler 
F. József, budapesti papirnemügyár-részvénytársaság, 
ugyanilyen 98 drbból álló mintagyüjteményt ajándé
kozott. Fogadják az adakozók ezen adományaikért 
a Tanszermúzeum novébeu köszönetemet. Chalupha 
Rezső osztályelnök.

T örvényhatósági k özgyű lés. Udvarhely- 
megye törvényhatósági bizottsága, mint jelentettük, 
folyó évi első rendes közgyűlését holnap, hétfőn, 19 
órakor kezdődőleg tartja.

A  tan itóképzö ügye. A székelykereszturi 
állami tanitóképzö intézetet, tudvalevőleg Apponyi 
Albert kultuszminiszter ő szerinte alkalmasabb vá
rosba akarta áthelyezni. A miniszter ezen szándéka 
Székelykeresztur- és vidékén alapos rémületet keltett,
8 nyomban deputáczióval keresték meg Ugrón Ákos 
főispánt, ki interveniálását megígérte. Ennek ered
ményeképpen, mint arról már részletesen beszámol
tunk, miután a keresztúriak a kívánt helyen és 
nagyságban megajánlották a telket, a miniszter, — 
a főispán szorgalmazására, — a képzöintézet ott ha
gyásába beleegyezett. A miniszter döntése a napok
ban érkezett le, s igy az építkezéshez rövid időn 
belül hozzákezdhetnek.

T anítói gyű lés . Az Udvarhelymegyei Tanitó
egylet Udvarhely járási fiókköre május 2-án délelőtt
9 órakor kezdődőleg, Székelyudvarhelyt, a községi 
iskola II. oszt. termében Gyerkes Mihály elnöklete 
mellett tartja rendes közgyűlését, a melyen a fiók
kör tagjai, valamint az érdeklődő tanügybarátok is 
szívesen láttatnak. A gyűlés tárgysorozata a kővet
kező : 1. Gyakorlati tanítás. 2. Gyűlés megnyitása. 
3. Elnöki előterjesztések. 4. Múlt ülés jegyzőkönyv
vének felolvasása. 5. Előadás: .,Az iskolalátogatások 
tanulmányi szempontból." A kiküldött bizottság elő
adója Molnár Vilmos. 6. Felolvasás. Tartja Rozsondai 
István. 7. Tanítás bírálása. 8. Jelentések (pénztári 
számadás.) 9. Indítványok.

Székelyudvarhely  a  pécsi k iá llításon .
A Pécsen rendezeudő országos kiállítás május 15-ikén 
nyílik meg. Mint értesülünk a kiállítás iparművészeti 
osztályán Székelyudvarhely is képviselve lesz, amenyi- 
bon oda Petrányi Miklós szakiskolai tanár saját 
tervezetü varrottas asztalnemüeket küldött fel. A 
művészi tervezetü asztalnemüek kézimunkáját Simó 
Anna székelykereszturi tanítónő készítette igen si
kerültén.

A  képvi3elöválasztók  névjegyzéke. Ud
varhelymegye közvonti választmánya f. hó 26-ikán 
délelőtt Dr. Domokos Andor alispán elnöklete mel
lett tartott ülésében az összeíró küldöttségek által 
összeállított ideiglenes névjegyzékeket átvizsgálta, 
s azok közszemlére való kitételét elhatározta. E vé
gett a következő hirdetményt bocsátja ki: Udvar
helymegye központi választmányának 1907. április 
hó 26-án 5. sz. alatt hozott határozata folytán ezen
nel közhírré tétetik, hogy a törvényhatóság kebelé
ben alakított: udvarhelyi, homoródi és székelyke 
reszturi választókerületek képviselőválasztóinak ide
iglenes, valamint a kihagyottak névjegyzéke is az 
1899. évi XV. t.-cz. 141. §. értelmében a felszólam
lások és észrevételek megtehetése végett a folyó 
1907. évi május 5-étől 25-éig bezárólag mindenik 
nagyközség házánál és kisközségek körjegyzői irodá
ján ; az összes ideiglenes névjegyzékek második pél
dányai pedig Székelyudvarhelytt az alispáni hivatal
nál (vármegyeház I. emelet 25. ajtó) közszemlére 
lesznek kitéve. A felszólamlásokat és észrevételeket 
illetőleg a következők lesznek szem előtt tartandók:
A felszólamlások benyújtásának határideje 1907. 
május 5—15-ig, az észrevételeké pedig május 16—
25-ig terjed; az ezen túl érkező felszólamlások és 
észrevételelek érdemleges határozat nélkül fognak 
elutasittatni. Az idiglenes névjegyzékek és felszólam- 
lási kérések az I. pont alatt megjelölt napokon d. e.
8 órától déli 12-ig a község házánál, illetőleg a 
körjegyzői irodán, az oda rendelt községi elöljárók 
jelenlétében bárki által megtekinthetők s azok d. u.
2 órától 6 óráig lemásolhatok. A névjegyzék össze
írására vonatkozó minden beadvány bélyegmentes 
és a beadványhoz szükséges hivatalos bizonyítványok, 
kivonatok s más okiratok is bélyeg nélkül adatnak 
ki az érdekeltek kérésére.

K inevezések . A pénzügyminiszter Kabdebó 
József székelyudvarhelyi, Jaeger Nándor székelyke
reszturi adótiszteket, jelenlegi állomáshelyükön való 
meghagyásuk mellett adóhivatali segédekké, Kogler 
Ernő pénzügyi kezelési gyakornokot pénzügyi iroda
tisztté a székelyudvarhelyi pénzügyigazgatósághoz 
nevezte ki.

A  D a leg y le t k özgyű lése . A helybeli Szé
kely Dalegylet í. évi közgyűlését május hó 5-én d. 
u. 3 órakor tartja a Polgári önk. nagytermében, 
melyre az érdeklődőket ez utón is tisztelettel meg
hívja az elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés. 3. Számvizsgáló bizt. jelentése.
4. Tisztujitás.

M ájusi á jta tosság . Május havában minden 
nap este órakor a r. kath. plébánia templom
ban májusi ájtatosság lesz, a következő programmal: 
1. Mária ének. 2. 10 perczes szt. beszéd. 3. Mária 
litánia a Mária-oltárnál. 4. Áldás a Szentséggel.

M éhtenyésztési tanfolyam ok. A m. kir.
földmivotésügyi Miuiezterium által Marosvásárhelyen 
a tanítás czéljainak megfelelően berendezett minta
méhesben az Erdély részi méhtenyésztők számára 
az 1907. évi nyarán 3 hetes időszaki tanfolyamok 
fognak tartatni és pedig: május 27-től junius 15-ig 
földmives kisgazdák, junius 30-tól julius 20-ig lel
készek és végül julius 21-töl augusztus 10-ig bezá
rólag néptanítók részére. Czéljuk ezen tanfolyamok
nak, hogy az azokon részt vevők a méhtenyésztés 
gyakorlati, elméleti ismereteit és a kaptár készítést 
elsajátítsák, hogy az eddigi szokástól eltérően ok
szerűen és biztos kézzel űzhessék a mezőgazdaság 
ezen jól jövedelmező mellékágát. Egy egy tanfolyamra 
20—20 hallgató vétetik fel s ellátási segélyképen a 
lelkészek, tanítók naponkint és személyenkint 2'50 
koronát, a földmives kisgazdák P50 koronát kapnak. 
Ezenkívül a távolabbról jövő hallgatók az útikölt
ségre is nyernek segélyt. A részt venni szándékozók 
felhivatnak, hogy bélyegmentes kérésüket a Székely- 
földi miniszteri kirendeltséghez czimczve, a kisgazdák 
községi elöljáróságuk ajánlásával, mig a lelkészek 
és tanítók felettes hatóságuk utján közvetlenül a 
miniszteri kirendeltséghez Marosvásárhelyre mielőbb 
nyújtsák be.

K ivonat a  m egyei hiv. lapból. Veszettség 
(kutyák között) Székelyudvarhely városban megszűnt, 
a zárlat feloldatott. — Lépfeue (szarvasmarha állo
mányban) Székelyudvarhely városban megszűnt, az 
udvarzárlat feloldatott.
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U dvarhelyiek hangversenye Segesvárit.
A segesvári „Tulipánkert Egyesület1* egy szegény 
gyermek ipari kiképzésére alapított „Rákóczi-Batt
hyány ösztöndíj alapu javára május hó 4-én a város
háza nagytermében lárgysorsjátékkal és műsorral 
egybekötött jótékouyczélu estélyt rendez. Fővédnökök: 
Gróf Batthyány Laios és neje Andrássy Iloua grófnő. 
Védnökök: özv. báró Kemény Béláué, Dr. Issekutz 
Győzöné, Kovácsy Albertné, Dr. Kovácsy Albertné, 
Kulin Imréné, özv. Ugrón Jánosné, Apáthy Péter, 
Dr. Boros György, Horváth Károly, Dr. Issekutz 
Győző, Kenessey Béla, Dr. Kovácsy Albert, Gróf 
Mikes János. Az estély műsora: 1. „A tulipán11 czimü 
költeményét előadja Szemlér Ferencz főgimnáziumi 
tanár. 2. Chopin : a) Nocturno, D ob dur; b) Ballada, 
As dur; c) Tarantella. Zongorán előadja Dobó Zol 
táuné. 3. Szabad előadást tart Rass Károly főgim
náziumi tanár. 4. B. Godard: a) Reczitation; b) 
Adagio non Tropo ; c) Canzonetta; d) Allegro Motto. 
Hegedűn előadja Dr. Domokos Andor, Udvarbelymo- 
gye alispánja; zongorán kiséri Dobó Zoltánná. 5 
Szaval: Böjté Irma. 6. „A vig özvegy11 czimü ope
rettből a Vilja dal-t énekli Sándor Iluska, zogorán 
kiséri Sándor Ella. 7. Záró beszéd. Tartja dr. Török 
Ferencz orszgy. képviselő. 8. Liszt: XV. Rhapsodia. 
Zongorán előadja Dobó Zoltánná. 9. Sorsjáték. — 
Helyárak: Oldalszék és I—III. sor 2 kor. IV—Vili 
sor 1 kor. öO fill., a többi sorok és oldalpad 1 kor. 
20 fill. Földszinti állóhely 80 fill. Karzati üllőholy 
80 fill., állóhely 40 fill. Gyermekjegy 40 fill. Kezdete 
este 8 órakor.

A helybeli unitárius egyházközség harang 
alapja javára az egynázi elöljáróság az alábbi ke
gyes adományokat vette és hálás köszönettel nyug
tázza: László Mariska és Gotthárd Juliska gy.-ivén : 
Gotthárd Jánosné 10 K., Ilyés Miklós 5 K., Dolluy 
Róbertné, Özv. Sándor Dénesné Graffius Róza, Do- 
rosné, Gyarmaty Ferenczné, Orbán Gergely, Özv. 
Csehély Adolfné, Dr. Szöllösi Ödön, Dr. Váró Géza, 
Dr. Solymossy Lajosáé, Göllner Béláné, Zimni Fe
rencz, Emberyné, Szobotkáné, Leichtner Gyula, Tö
rök, Tamás Albertné, özv. Biró Sándorné, Jánossy 
P., Dózsáné, Mihály Jánosné, Mántó Miklósné, Mik
lósi Károlyné, Szabó Nándorné, N. N., Petrányi 
Miklós, Máté Eliz, Zonda Józsefné, N. N., Tompa 
Árpádné, Molnár Károlyné, Paál Sándorné, érszalaczi 
Kovács Domokos 2—2 K. Nevelicsné, Bálint György- 
né, Nagy Irma Félegyházi Antalné, Kiss Dániáé, 
Szabó Andrásné, Varga Árpádné, Kasse.yné, Marti- 
novitsné, K&bdebó Józsefné, Bogácsi Mariska, Bo- 
korné, Szibiánné, Orbán Gergely, Daróczi Jánosné, 
Péterffy Istvánná, N. N.-né, N. N., N. N., Márk 
Albertné, Lukácsfy Teréz, Burnász Mariska, Bur- 
gerné, Spanyár Pál, Dézsy Balázs 1 — 1 K. Sárközi 
Gyula, Katona Miklós, Ferentziné 60—60 F. Sna- 
pekné, Sándor József 50—50 f Együtt 108. K. 80 f. 
Az I. közlemény összege 144 K. 20 f. E közlemény 
összege 108 K. 80 f. Összesen 253 K.

A székelyföld i vasu tak  ü gye a keresk. 
kam arában. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara imént tartott közgyűlésében, a székely- 
földi vasút hálózat tervezetének összeállítására ki
küldött bizottság elnöke beterjesztette a bizottság 
javaslatát. E szerint a bizottság a következő vasút
vonalak felvételét javasolja a tervezetbe illeszteni:

1. Maros-Kecze—Aranyos Gyéres között össze
kötő vonal a székely körvasúiba, mint elsőrangú vonal.

2. Marosvásárhely—Nyárád völgye és alkalmas 
helyen kapcsolat létesítése a Kisküküllővölgyi vasút 
felső részével, mint helyi érdekű vonal.

3. Marosvásárhely—Székelyudvarhely elsőrangú 
vonal, esetleg Segesvár felé is.

4. Marosvásárhely—Mezőméhes -  Kolozsvár helyi 
érdekű és Burgóprundtól a határon át kapcsolat 
Dornovatránál a bukovinai vasúttal, mint elsőrangú 
vonal.

5. Toplicza— Borszék—Tölgyes, vagy Ditró— 
Tölgyes—Borszék, elsőrangú vonal.

6. Székelyudvarhely—Csíkszereda másodrangu
vonal.

7. Székelyudvarhely—Sepsiszentgyörgy első
rangú vonal.

8. Sepsiszentgyörgy—Magyarbodza elsőrangú 
vonal.

9. Ágostonfalva—Málnás helyi érdekű vonal.
10. Kézdivásárhely—Bercczk—Soós mező helyi 

érdekű vonal.
11. Kézdivásárhely—Nngykászon helyi érdekű

vonal.
12. Homoród-Kőhalomtól a Ilomoródvölgyén föl 

Oláhfaluig helyi érdekű vonal.
A bizottság egyenként is részletesen megindo

kolja a javaslatot és jelenti végül a következőket: 
A bizottság a közgazdasági érdekek mérlegelése mellett 
a magyar nemzeti szempontokra is kötelességből ki •

folyólag súlyt helyezett. Mert úgy vélekedett, hogy 
ez kiváló alkalom arra, hogy azok a súlyos mulasz
tások, melyek a múltban a székelységgel szemben 
elkövettettek, a jövőben helyro fognak pótoltatni s 
mert úgy van meggyőződve, hogy a jelenlegi hazafias 
kormány tisztán látja a helyzetet s el van határozva, 
hogy a közgazdasági kultúra eszközeivel elsőnek a 
Székelyföldét látja el.

Sziliházi hét-
Színészeink a szezon második hetét, szombaton, 

folyó hó 21-éu újdonsággal, a Rab Mátyás czimü 
daljátékkal kezdették meg. A darabot Rajna Ferencz 
irta; zenéjét Czobor Károly szerzé. A darab concep- 
tióját és szellemét a loghatározottabban el kell Ítél
nünk a nemzeti kegyelet szempontjából. Minden nem: 
zet a legféltékenyebben őrzi a maga kiváló történelmi 
alakjainak emlékét és nem engedi meg azoknak 
profanizálását s nimbusuknak durva módon való el- 
homályosítását. Ily szempontból véve, valóságos 
sacrilegiumnak kell a Rab Mátyást minősítenünk, 
azon okból, mivel Mátyás királyt, akit a nemzet 
kegyelete magasabb piedesztálra helyezett, a szerző 
onnan egyszerűen lerántotta és nevetséges operett 
figurává lesülyesztette. Szegény Mátyás, milyen üres- 
fejű és léhagondolkozásu társaságba került Ő a szerző 
felfogásának világításában. S mi több, szerző azzal 
az eredeti ötletével áll elő, hogy Mátyás csak azért 
fogadta el a magyar trónt, hogy Eysik Paer Paltiel, 
a prágai izraelita hitközség elöljárója el ne veszítse 
azt a nagy összeget, melyet ő, Mátyás váltságdíja 
főjében a német császárnak előlegképpen fizetett. 
Heves igazgatót természetesen nem érheti azért gánci, 
hogy ezen uj, sajnos, törtéuoti érzékünket bántó 
operett bemutatásával a közönségnek kedveskedni 
akart. A darab, mint operett máskülönben elég jó 
és nem nélkülözi a mulattató részleteket sem. Persze 
anachronismus számba megy az, hogy Mátyás korá
ban modernkori budapesti kávéházi viczczeken mulat 
környezete. Kár, hogy a szerző nem élt akkor; szá
zadokkal előzte volna meg korát. Az operett zenéje 
jóllehet kölc8önvételt mutat a Sulamith-, Bob herezeg- 
s más operettekből is — szép és melodikus Az 
előadás sikerült és egybevágó volt. A czimszerepet 
Balta Mariska játszotta a nála megszokott bravour- 
ral, felruházva azt játékának és énekének mindeu 
szeretetreméltóságával. llonty Elmáról (Gita) nem 
lehet a szép, modulációkban gazdag, coluraturá- 
jában biztos énekét elvitatni. Füredy Hona 
(Mindi) nem rendelkezik ugyan terjedelmes és 
erőteljes hanggal, de nagyon kellemes és érzés
teli az. Erdélyi Irma (Pécsi Gerö) kedves meg
jelenésű és játéka temperamentumos. A férfi szerep
lők közül kivált Rónai Imre (Czódik), aki alakítá
sának közvetetlenségével és pajkos mókáival mind
végig derültséget keltett. Baranyai F. (Gabiről) 
csengő terjedelmes hangjával, nemkülönben ügyes 
játékával tetszést aratott; Somogiji K. (Eysik) jó 
alak volt; Asszonyt László (Futár) első felléptével 
kedvező prognostikoura jogosít.

Vasárnap délután lleidelbergi diákélet színmü
vet adták zónaelőádásban, igen sikerültén. — Este 
Lehár gyönyörű muzsikáju operettéje, a Vig özvegy 
volt műsoron. A darabnak, ellentétben a múltkori 
előadással, határozottan szép sikere volt, a telt 
ház mindvégig jól mulatott, ami a kitűnő ensemble- 
nek is tulajdoni tható. Bállá Mariska temperamen
tumos játékával zajos sikert aratott. Az ö kedves, 
mesterkéletlen egyéniségéhez jól illett a Hanua öz
vegy szerepe; hangja tisztán c;engett, a lírai ré
szekben pedig elragadó volt. Jó partnere volt Asz- 
szonyi László (Daniid), ki kellemes baritonjával, 
mely ez este egy kissé fátyolozott volt ugyan, játé
kával sikert ért el. Rónay Mirkó bírója, Somogyi 
K. Nyegusa igen kedves volt. llonty Elma és B a
ranyai F. énekszámaikkal jogosan arattak tapsot.

Hélfőn Rákosi Viktor énekes színmüve Rákóczi 
fia ment, lanyha érdeklődés mellett A drámaírókat 
régóta próbálgatják ráterelni a Itákóczi-korszakra, 
minek következtében létre jött is egy pár ilyen 
irányú színmű, amiket azonban egy közős vonás 
jellemez, az, hogy valamennyi kikerüli a kor
szak főhősét, magát Rákóczit. Az első nagy oka en
nek talán az, hogy Rákócziról még a hozzáméltó 
nagy történelmi munka is hiányzik. Hisz Thaly is 
csak ezután rakja össze összehordott becses anyagját. 
A Rákóczi hazahozatala alkalmából irt darab is ki
kerülte a nagy fejedelmet, noha a hazafias érzést 
igyekszik szolgálni. A darab egyes részletei bra
vúrral vanu tk megírva, s igy a hatás is csak rész
letes. Az előjáték és az első felvonás a legjobb a 
darabban s itt a közönséget el is ragad.a. A hatás 
esett a második és különösen a harmadik felvonás
ban, mert a lélektani hiányosságok itt szaporodtak. 
Drámának hibás, de mint a nemzeti érzések és nó
ták finánszirozása ügyes. Romantikája s hazafiassága 
hat. Rákóczi Józsefet Ladányi játszotta igen jó ala
kítással ; művészi játékot produkált Somogyi az öreg 
koldusban. A többi szereplőknek csak részletek ju 
tottak ; Halassy Mariska Mária szerepét érzéssel 
szavalta, Peterdy, Ács, Ferenczy, Gonda, Rónay jó 
összjátékot nyújtottak.

Kedden A drótostót, ez a bájos zenéjü operette 
volt műsoron. Rónai Pfeffarkonja igen kedves volt, 
azonban az utolsó felvonásban izlfsteleuségig túlzott.

Bulla Mariska Zsuzsikája szeretetreméltó volt; ének
számaival nyilt szineu ismételten tapsot aratott. B a
ranyai mint Jankó, Ferenczy mint Milos szép éne- 
kot produkáltak, második folvonásbeli kettősükkel 
nagy hatást értek el. Somogyi Günthere kedves volt, 
mig Füredy Ilona a Miczi szerepében ért sikert el, 
nőlia játékában a routin, a fesztelenség hiányzott. 
A darabot jó gyors tempóban vitték, az énekszámok 
valamennyié sikerült, mi Huber karmester különös 
érdeme.

Szerdán, április hó 24-én Beer D ihére és 
Guillemand „A kis fészek“ czimü 3 felvonásos bohóza
tát adták. A bohózat erősen él az alsó komikum 
eszközeivel. Qui proquakkal, félreértésekkel, helyze
tek kiszinezéséve), a bonyodalom elég ügyes szövésé
vel és a pikantéria fűszerének felhasználásival igyek
szik a komikumot Kiaknázni és a házas életben a 
női nem részéről annak az elvnek jogosultságát iga
zolni : Ha a férjem megcsal, én is megcsalom (Halassy 
Mariska) Antoniette folyton résen áll a tekintetben, 
hogy férje Raverdy (Rónai) mikor csalja meg őt, 
hogy a kellő pillanatban ő is megcsalhassa férjét a 
már készen létben tartott udvarlójával, de miután a 
férjuramnak nem kedvez a helyzet a hűtlenség el
követésére, az asszony sem gyakorolhatja a fogat 
fogért, szemet szemért elvét. Áz előadás kellő tempó
ban, egészében és részleteiben egybevágóan pergett 
le. Különös dicséret illeti ügyes játékukért Halassy 
Mariskát, Erdélyi Irmát, Somogyi K., Rónai I., La
dányi I. és Baranyai Ferenczet.

Csütörtökön, Suppé Ferencznek „Boccaccio" ez. 
nagy operettje ment. Egyike azon szép régi operettek
nek, a melyeknek varázsa az idők folyamán sem 
veszített elevenségéből, a melyeknek gyönyörű zenéje, 
kerekded meséje mindig frissen hat. Az elég nagy 
számú közönség lankadatlan tetszéssel kisérte az élénk 
operett kifogástalan előadását. A siker oroszlánrésze 
feltétlenül Bállá Mariskát illeti meg, aki Boccacciót 
adta finom diskréczióval és a mellett mégis tüzesen, 
temperamentummal; a kosztümjei stílszerűek és szépek 
voltak. Éneke és jatéka harmóniában olvadtak össze. 
llonty Emma nagyon szépen énekelt, de egyéb tekin
tetben nélltülöztük a kellő illúzió keltést. Kitűnő 
volt Halassyné (Peronella) alakítása s folytonos de
rültségben tartotta a közönséget. Halassy Mariska 
(Izabella), Füredy Ilona (Beatrice) kisebb szerepüket 
jól töltötték be. Rokonszenves megjelenésű, játéká
ban és énekében egyaránt kielégítő volt Asszonyi 
László, mint Leonetto; szint, melegséget és tempera
mentumot vitt bele szerepébe Ferenczy J. (Pietro), 
szép bariton hangja is győzelmesen érvényesült, Rónai 
Imre (Skaldza), Baranyai (Lotheringi) és Halassy 
(Lambertucsio) különösen közös jelenetükben sikeres 
összjátékukkal derült hangulatot keltettek és tapsot 
arattak.

Pénteken megismételték Rab Mátyást zónaelő
adás keretében, mig tegnap este az Otthon ment, a 
melyben a társulat uj hősnője, Halassy Vanda m utat
kozott be.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  április 27.

(Érk. d. u. 5 6.)
A vasúti beruházásokat megszavazták.

A képviselőház mai ülésén N  á v a y Laj'os 
elnököl. Folytatják a vasúti beruházásokat.

S z t  e r é n y i  József állam titkár kijeuti, 
hogy a kereskedelmi miniszter a vasutépitési 
politika terén olyan újítást kíván életbe lép- 
tetui, mely szerint magánvasutak építését meg
szünteti. Helyette közforgalmat szolgáló állam 
vasutak fognak épülni. Első lépés ebben a ba
latoni vasút. A miniszter beleviszi te jes befo
lyását a vasúti tarifa politikába

Elismeri, hogy a vasút igazgatóságnál bajok 
vannak. Ezeken csak decentralisáció fog segíteni. 
Hivatalnoki kar csökkentése és fizetésük emelése.

Személyzet igényeinek kielégítésére szol
gálnak majd május elején beterjesztendő fizetés 
rendezésről és szolgálati pragmatikáról szoló 
törvény javaslatok.

Majd részletesen foglalkozik a felhangzott 
beszédekkel. Törvényjavaslatot elfogadásra ajánlja.

S o m o g y i  Aladár, S z ú n y o g h  Mihály 
félre értett szavaiknak helyre igazítása után, a 
Ház a javaslatot úgy általánosságban, mint 
részleteibe elfogadta.

Szünet után apróbb javaslatok kerültek 
tárgyalásra.

Testvérgyilkos.
Kézdivásárhelyről táviratozzák: Szabó 

György gazdag birtokos bosszúból ma agyon
lőtte testvérét, Szabó Istvánt.

Gyilkost, ki önként jelentkezett, letartóz
tatták.

Kiadja: becsek D. Fia könyvnyomdája
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Könnyen megszoHhatóK, rágásra jól használhatót 
Darabja k Koronától fölfelé. Jótállás mellett Kí- 
szittetneK. Ugyanott foghúzáson. togtöméseK. Vala
mint minden egyéb, a fogászat Körébe tartozó 
munKáKat Végzet Minden munKámért jótállást Vál
lalón. A műterem Árpád-utcza 10. sz. alatt Van.

Dr. Kovács Géza, orvos.

1 Védjegy: „ H o r g o n y ! *

A Liiiiment Capsici comp., J
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjÓDak bizonyult haziszor, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és mcyhűlések-
..... . nél, bedörzsölés koppon használva. ••••••••
Figyelmeztetés.# Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csuk olyan 
üveget fogadjunk cl, mely a „Horgony** véd
jegygyei és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K—.80,
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, B u d a p est.
Dr Richter gyógyszertára az „A rany o ro szlá n h o z " ,

Prágában.
E lisabe tha trasse  5 oen. f t  i  

Mindennapi szétküldés. *

191—1907. vgh.

Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX

t. -cz. 102. §-a értelmiben ezennel közhírré teszi, 
hogy a budapesti VI. kér. kir. járásbíróságnak 1906. 
évi Sp. V. 1789/14. számú végzése következtében 
dr. Takács Sándor ügyvéd által képviselt Klein Vil
mos javára Válencsik és Günther utóda ellen 202 
K s jár erejéig 1906. évi márczius hó 18-án foga
natosított kielégítési végrehajtás ulján le- és felül
foglalt és 700 koronára becsült következő ingóságok,
u. m .: pénztartály, papirüzleti áruk és berendezések 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a székely udvarhelyi kir. járás
bíróság 1907. évi V. 109/2. számú végzése folytán 
202 korona tőkekövetelés, ennek 1906. évi február 
hó 9. napjá-tól járó 5°/0 kamatai, és eddig ösz- 
szesen 91 K 35 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Székelyudvarhelyen Válencsik és 
Günther utóda üzletében leendő megtartására 1907. 
évi május hó 10-ik napjának d. u. 3 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a

legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Ameunyibeu az elárverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfóglaltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volmi, ezen árverés az 1881. évi. LX. 
t.-cz. 120. §. értelmébeu ezek javára is elrendeltetik.

Székelyudvarhely, 1907. évi április hó 20 án.
I V a g y  L a j o s ,
kir. végrehajtó.

JCaszotibírtieadás.
A helybeli közbirtokosság! tanács 
a Szabó Ferencz-féle, 2 0 0  h o ld  

területű

P í r  nagyszegi birtokot
t .  é .  m ájus 5-éu d. e 9 órakor, a 
városi tanácsnál tartandó árverésen 
1907- évi deczember 31-ig terjedő időre 
haszonbérbe adja . A feltételek 
a birtokosság elnökénél megtekinthetők. 

Székelyudvarhely, 1907. április 26.
KozbirtoKossági tanács.

482—1907. vb. sz.

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
az oklándi kir. járásbíróságnak 1907. évi Egy. 2/2. 
sz. végzése következtében dr. Ferenczi Gábor ügyvéd 
által képviselt Ifj Benke István karácsonyfalvi la
kos javára, Hollaoder Mór oklándi lakos ellen 2000 
K. s jár. erejéig 1907. évi április bó 5-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 1637 korona 32 fillérre becsült következő ingó
ságok, u. m .: szalona, 1 ló, 1 szekér, széna, pálin
kák, borok, pezsgő, ágynemű és házibutorok, üzleti 
felszerelés nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1907. évi V. 119/2. számú végzése folytán 2000 K. 
tőkekövetelés és eddig összesen 62 koronában biróilag 
már megállapított költségek erejéig, Oklándon, alpe
resnél leendő eszközlésére 1397. május hó 3-ik napjá
nak d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintott ingóságok az 
1881. évi LX. t. ez. 107. és 108. § ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek, szükség esetén becsáron alul is el fog adatni.

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

Kelt Oklándon, 1907. április hó 21-én.
P o l l f t k  I g n á c / ,  kir. bírósági végrehajtó.

T é l i  m e n e t  r e n d .
É r v é n y e s  1 0 0 6 .  o l i t ó b c r  l - l ö l

V.-v.
8511

Gy.-v. Sz -V. V.-v.
8513

V.-v.
8514

Gy.-v. Sz -V. V.-v.
8512

700 234 ind. Székely-Udvarhely érk. / \ 133 6io
716 250 Bikafalva 114 60i
728 303 Bögöz 101 548
747 328 N,-Galambfalva 12“ 532
805 347 Bethíalva 12*4 502
815 3&8 Székely-keresztur 12«« 457
832 41 *. Ujszékely 1137 427
8*6 431 érk. Héj ja8 falva ind. 1122 412

245 927 Brassó 209 800
840 529 532 434 ind. Iléjjasfalva érk. 1104 11*4 403 342
9*’ 5» 927 503 Segesvár ind. 1034 1100 340 310

65o UW érk. K,-Kapus ind. 947 213
1266 N,-Szeben 104

656 11“ ind. K,-Kapus érk. 943 158
865 2 iá érk. Kocsárd ind. 762 1054

537 M.-Vásárhely 1030 116
í)00 307 ind. Kocsárd érk. * 760 10*2
H60 . 521 Kolozsvár 556 833
232 1034 Nagy-Várad 2* 342

| 760 720 ^  erk Budapest ind. 915 830
—

MUHLE VILMOS
cs. él kir. udvari szállító

T E K E l S V  Á H
M ag-, N övén y-, R zsa - és 
F a -N a g y te n y sz e te k .r n r ^

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

=  V I L Á G K I V I T E L ! -----

A  e g jo b b  m a g v ak  kei;ti mezei
veteményezósre

(ilülile iuagvui jóaúgbuD elérhetők, de ebben i'olűlniulhutatlauok.)

A  l é g  n e m e s e b b  g y  ti m f j l c s - ,  d i s z  és s o r f á k
(Mülile fái többször átü ltetettük , jól iskolázottak, m indenütt jól éa biztoaan gyarapodnak)

A  legszeb b  fenyöfólék , d íszcserjék , rózsák  stb.
(MQhlo tűlevelűi mind tólállóuk, disz-én kuszóoaorjéi, valamint rózsái a  legszebb virágunk.)
Postacsomagok magvakkal 5 k. felöli értékben bárhová bérmuotve Küldetitek.
Mühle kertészeti kézikönyvei dilettánsok számára a legjobbak, megren

delésekhez ingyen csatoltatuak.
Dusán illusztrált föárjegyzék n ^ T J o S S S í r  u "

é

> M agyar G azdák V á sá rcsa rn o k  E llá tó  a  
S z ö v e tk e z e té n e k  S z .-u d v a r h e ly i F iókja

Kossuth £ajos-ntcza 27. sz alatt.

A m. Kir. szőlőtelepeKen termelt
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tan
folyam által kezelt s a m. kir. főldmivelésügyi 
miniszter támogatásával létesített b o r -  
é r t é k e s í t é s i  o s z t á l y á b a n  ~  

úgy palaczk, mint hordó

s a m K
l e g o l c s ó b b a n  k a p h a t ó k .

VetőmagVaH
a m. kir. vetómagvizsgáló állomás által tel
jesen arankamentesnek talált vörös lóhere  
és luczerna m ag, bükköny, legkitűnőbb 
dupaj zab, kenderm ag, lencse, stb., 
legjobb csiraképessépükről szavatolva, leg- 

jutányosabb áron kaphatók.

Sfabcl és ÍJetmer 0
budapesti gépgyáros 

egyedüli magyar 1313011 különle

gessége

gabonakeverékek osztályozására, egyedül itt
kaphatók.

Törökbuza és 
répavetőgépek

Kél Vagy három soros, mely a széKely talaj- 
ViszonyoKnaK nagyon megfelel, Valamint enneK 
Kapálására és töltögetésére legjobban beVáll

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

------- kapható, r -...

Xühttc mezőgazdasági gép
gyára Mosonban

bizományi gépraktárán a követ
kező gépek kaphatók: -

BoronáK Kostán
Auél Váltó- és forgató eKéK, 

jYiosoni és hungária drill Vetőgép 
Járgányod *  Csépló'KésziitéKeK 

Bapid Kézi darálógép 
TöröKbuzafejló'K *  BépaVágóK 

KonKolyozóK. stb. gépeK.
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Kargita-ligcti „XamiUa“-forrás

A HárpátoK gyöngye!
Természetes ösviíny- 
z i  gyógy borviz! zz:
Főraktár Székelyudvarhelyt:

Haáb és Heitz czégnél
Kapható uiég:

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
Gyarniathy Ákos, Tamás Balázs, 
Bagó Gyula, Szentpétery Gergely 
Márk Testvérek, Fernengel Fri
gyes, Zárug Antal kereskedésé
ben 8 fillérért, valamint minden 
vendéglőben és étteremben.

_ n _  A Kárpáton gyöngye! ■
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Szerves anyagoktól mentes! r
i Szakvélemények

az „Esterházy (o p a c “-ról.
1111 a -

A magy. kir. műegyetem borászati labora
tóriuma által hivatalosan megejtett és általunk 
tudomásul vett vizsgálatok alapján az

Esterházy cognacot
betegeinknél alkalmaztuk éB azt sikeresen hasz. 
nálva mint kitűnő minőségűt és a fracia cog- 
nacokkai vetekedőt legjobban ajánlhatjuk.

Dr. Tauffer Vilmos Dr. Kétly Károly

I

egyetemi tanár.
Dr. Stiller Bertalan

egyetemi tanár.
vf. Réczey Imre
<Dgyetemi tanár.
Dr. Pertik Ottó
egyetemi tanár.

egyetemi tanár.
Dr. Ángyán Béla
egyetemi tanár.
Dr. Poór Imre

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

Az ESTERHÁZY C0GNA0 minden elő 
kelő fűszer- és csemegekereskedésben 
= = = = =  kapható.

nélkül ne együnk levest.
, \ v i l i i n y  c s e p p  e l v g e m l ü l

É p ü let-ü vegezés!

Kérem oWassa
el!

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

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

jelentéktelen olcsó árak mellett lesznek kiszol
gálva Füszero8ztályorabau — molyét a leguagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely ii<ztaság és rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden füszer-czikkben nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok.

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

Szentpétery G ergely,
Szénelyudvarhelyi.

Utazó kofferek !

Bares-, Borsz î-
Szalon petróleum 1

Xíszotti-Viz raktár.

B  A  k i  B u d a p e s t r e  j ö n ,  i d e  m e g y !  H
bű r IMP
IfiÜio Á M O R  Ü a v e b A z

p.»•o
l>5a (ezelőtt Beliczay) a-

B u d a p e s t ,  N a g y m e z ő - u t c z a  7. sz. *1

fai
Tulajdonos: K A N C Z L E It C T fll.A . 

N a p o n ta  T O L L  Á R P Á D  és

<r<<
T O L L  K Á R O L Y  teljes zenekara

:0
>> h a n g v e r s e n y e z . wV

P
M iu d e u  I d e g e n  n é z z e  m e g !

■ J

szép ir<** gyors munkást, ki lehftőleg 
A T  irodákban volt alkalmazva vagy ke- 

g jk  (L l | U | | U  l a  resked lmi ismeretekkel bír s lehető- 
^  lég németül is tud, írásbeli ajánlko-
zás alapján — melyben fizetési igénye közlendő — a z o n n a li 
b e lé p é s re  elfogad K o n c z  Á rm in  gyógyszerész Helyt 
WfT Gyakorlattal biró K i s a s s z o n y t  elfogad Í r ó n ő n e k ,

Védjegy:
Kék mezőben két kulcs. ‘1

Icgmcgbizhatőbb gyártmány!
A

1!
C O G N A C

DISTILLER1E FRANCHISE MODÉLE 
P R O M O N T O R .

Kizárólagos clárusitás jYiárk TesWíreKnfl.
Kívánatra próba mintaüveg.

L m J

Kot VásároljtinK megbízhatóbb magVaKat?

Káposzta Braui.schweigi, téli fehér, óriás nagy. rövidt orzsáju, lapos, besavanyi- 
tásra a legjobb faj.

A hírneves Erfurti

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

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

mán szélküldetnek.

Márk Testvérek
Székelyudvarhelyen.

■ H l

T O R O K  szerencséje Ö R Ö K
az a szerencse, mely bankházunknak kedvez Rö id idő alatt 30 

JC v i l i  I l i i  l l l l l c l t / c t l / l c t l l  m i l l ió  k o ro n ő m i l  tö b b  u y e r e m é i
n i t g y r u b e c s ü l t  T e v ő i n k n e k  :

ke& , : aa9y 6 0 0 . 0 0 0  koronr ,e fr a cvroer nyt 4 0 0 . 0 0 0

i j e r e n ié -u y  t f i z e t tü n k  k i
ezek között a két legnagyobb nyereményt, éa pedig: 
inás főnyereményt J  | |  A  | |  koronás
a legnagyobb « S F  S F  WW főnyereményt,

továbbá 6 á 100 0 0 0 , 3 á 9 0 .0 0 0 , 3 á 8 0 .0 0 0 ,  3 á 70  0 0 0 , 4 á 0 0 ,0 0 0 ,  több 
5 0 ,0 0 0 , 4 0 ,0 0 0 , 3 0 .0 0 0 , 2 5 ,0 0 0  2 .0 0 0 , 1 .000, 5 0 0  koronás és egyéb nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb osztalysorsj vtékában vegyen részt és 
rtndeljeu nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 20-ik uj magyar osztálysorsjátékban

1 2 5 .0 0 0  sorsjegyre 6 2 .5 0 0
bata’mas összeget sorsolnak ki — Legnagyobb nyeremény esetleg

pénznyeremeny 
jut és összesen !6  millió 4 57 .000  Korona

É L O O O ,
topábbá 1 jutalom 600 000, 1 nyeremény 400 000. t á 200 000, 2 á 100 000. 2 á 90 000, 2 á 80 000, 2 á 70 000 
2 á 60 000, 1 á 50 000, 3 it 40.000, 3 á 30 000 6 á 25 000, 9 á 20 000, 13 & 15 000, 44 á 10 OOJ korona éa még
sok egyéb nyeremény.
A h é t  melyik n a p j a  bir önre nézve különös je le n tő s é g g e l  .7 Rendeljen nálunk oly sorsjegy számot, mely azon nap 

mellé van jegyezve, amelyen különös eseményeknek volt részese
V ásárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtöki P é n te k S zo m b a t

6123 3 2 4 0 5 92 7 9 9 1 2 3 0 4 8 6 2 5 2 3 7 4 0 7 9 3 4 8 1

Az 1. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
’/s eredeti sorsjegy frt —'75 vagy K 1'50 '/i eredeti sorsjegy frt l 50 vagy 3 korona 
’/, eredeti sorsjegy frt 3-— vagy K 6 '— '/, eredeti sorsjegy frt 6 — vagy 12 korona 

A Borsjegyekét utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megren- 
dőléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi m ájus hó 5 -ig , ~
hozzánk bizalommal beküldeni, miután szerencse-sorsjegyeink igen keresettek és gyorsan elfogynak.

Sürgönyeim: Törökék, Budap'st. I t t l l l k l l f l7 .  I t .  T .  B u d a p e s t e n .  Sürgönyeim : Törökék. Budapest
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték Üzlete.

Föárudánk osztalysorsjáték-üzletci:
Központ: S z e i - v i t a - t ó r  3 / a .  I. fiók: V á c z i - k ö r u t  -4 /a -

saját palotánkban.
II. fiók : T e r é z - k ö r n t  4 6 ( a .  111. fiók : M u z e u i u - k ü r u t  11,' a .


