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e l y i  híradó
UDVfíRH EkYM EG YE FÜGGETLEN POLITIKAI LA PJA .

Az „Udvarhelymegyei Jegyzöi-Egylet* hivatalos közlönye. 
Előfizetési árak:

Egész évre 8 kor. fél evre 4 kor. negyed évre 2 korona. 
Egy Bzám ára 16 fii. — Tanítóknak egéBz évre G korona.

Felelős szerkesztő: I t e c s e k  A l a d á 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

Kötelező állami tűzbiztosítás.
Székelyudvarhely, május 24.

A z Udvarhelyi H íradó egyik közelebbi 
számának táviratai közt egy megrendítő híradást 
olvastam. Egy pár sorban, egy jóravaló székely 
község pusztulásáról számol be röviden, ridegen. 
Tűz vo lt; a kár félmillió. Ennyi az egész, s 
rövid pár hét múlva már mi uáluuk is je len t
keznek a tönkrement emberek. Es ez napi ren
den van.

Kisebb vidéki városokban és az ország 
összes községeiben napról-napra látuuk leron
gyolódott, nyomorvert arczu embereket, akiknek 
egész vagyonuk egy kis könyvecske, melyben a 
hatósági engedélyt tartogatják „köuyöradomány- 
gyüjtésre,“ s ha ezeket az alakokat megkérdez
zük, mi ju tta tta  őket erre a keserves kenyérre, 
megdöbbenéssel látjuk, hogy legnagyobb része 
saját gazdája volt, csekély kis vagyonkája egy 
házból, 2 —3 hold földből és néhány marhából 
állott, melyet elnyelt a nagy moloch, a kisgazda 
örökös kisértője: a „ tü z .“

A k it érdekel a kis emberek baja s nem 
átal velük szóba ereszkeni, ha van hozzá egy 
kis élettapasztalata, előbb-utóbb rájön, hogy ez 
a sok szenvedés, ez a sok nyomor mind egy 
közös szülőauyától, a hiányos biztosítási tö r
vényből származik.

M ert az egyébként is szegény kis gazda és 
zsellér örül, ha kis terméséből és csekély ara
tási keresetéből az adót, községi tartozásokat, 
megyei útadót, papi, kántori, harangozói pár

Itáliában.
Mozaikok.

Irta : K o vá cs  Já n o s .
I.

Bocsánatkéréssel kell kezdenem, mikor ilyen 
igénytelen dolgokkal lépek a közönség elé. Én 
ugyanis feljegyzéseimet és éloményeimet a magam 
gyönyörködtetésére akartam fenntartani, de utitársaim 
folytonosan ösztönöztek a publikálásra. Ám ők lássák, 
vájjon nem bánják-e meg e szorgatást ? Esetleg 
amolyan könnyebb indiskrécziókat követhetek el az 
ő rovásukra is s ezért ne haragudjanak. Alkalmat az 
utazásra egy nagyobb római zarándoklat adott; de 
mi ebben is annyira különválva jártunk, csavarog
tunk, hogy nyugodtan fűzhetem eszméimet 5—6 
ember személyéhez. Ez a mi társaságunk: kis részé
ben Mikes gróf és Gondáné, állandóan Dr. Válentsik 
F. feleségével, Soó Gáspár igazgató, Bániéi K. oláh- 
falusi földbirtokos és jó magam. íme az expositio: 
a bandát már ismerik. Kezdődhetik.

*
Pardon 1 Előbb egy kis lovagias ügyet kell el

intéznem : ünneplésen megkövetem sátoros, utszéli és 
egyéb czigányainkat, amiért eddig őket tartottam a 
semmitevés, az üres lárma és tolakodó arczátlanság 
típusainak. Mióta taliánok között forogtam, azóta 
Faraó ivadékai a lázas munka, a nyugodt beszéd és 
alázatos szerénység mogtestesüléseivé magasodtak 
előttem.

Egy füst alatt egy másik fontos kérdést is el
intézhetünk : a trinkgeld kérdését. Mi magyarok emiatt 
szerfölött szoktunk boszankodni, pedig mily elenyésző 
csekélység ezen adónk ! Lám Taliáuországban min
denki nyújtja kezét a baksis után. Az állomásfőnök 
után következik az ellenőr, ki ogy liláért ogyik 
szemét behunyja, hogy a koffernek esik felét lássa; 
a vonatvezető kétségbeejtő udvariassággal szállít be 
kupénkba, de aztán ott is ragad az ajtónál, mig 
valami varázsszerrel tovább nem bűvöljük. Csolnakon 
kikötsz: rögtön ott terem egy jó öreg bácsi, aki

bért, mezőőrt, csordást, kondást, egyszóval egy 
végnélküli hosszú sort végigfizet, úgy hogy alig 
marad neki annyija, amiből családjával szűkö
sen megél. A  rossz gazdasági évtől való félelme 
vissza tartja attól, hogy a tüzbitositással újabb 
terhet vegyou magára, inkább bizik a jó szeren
csében s hagyja biztosítatlanul kis vagyonát, 
melynek pusztulásához elég, hogy a nehéz napi 
munkába menő szülők otthonhagyott gyermeke 
egy szál gyújtóhoz jusson s a hazatérő szülők 
már csak egy élet munkálkodásának és remé
nyének füstölgő romjait találják.

Statisztikai szempontból csupán egy adat, 
egy szám az egész, pedig egy család által az 
örök szeretetnek emelt templom omlott össze, 
egy család lett hajléktalanná, földönfutóvá téve, 
úgy hogy az apa keserű szívvel veheti a vándor
botot és hatósági engedélyt a kezébe s aki eddig 
a maga gazdája volt s szerényen, de becsülete
sen egy családot tarto tt fenn, görnyedt háttal 
járhat idegen küszöbön, naponta szászor elmon
dani, hogy az asszony beteg, a gyerekek éheznek!

A gyakorlati közigazgatásban működő min
den ember tisztában van már azzal, hogy eze
ken a mizériákon csupán egy dolog seg íth e t: 
„a kötelező állami tüzb'ztositás.“

H a az állam kezébe vette a sójövedék, do
hánytermelés és elárusitás, italmérés, lőpor, stb. 
jövedék kezelését, akkor a tűzbiztosítások kézbe
vétele legszentebb kötelességeinek egyike, melyre 
azonkívül rá  sem kellene fizetnie. Vegye át az 
áliam a tüzbiztositást és minden értékes dolgot 
biztosítottnak mondjon ki, készíttessen a sta-

csáklyájával megérinti ezt a vizi alkalmatosságot és 
a sipkáját már oirod alatt tartja. Ha kocsira ültüuk : 
az istenért meg ne álljunk, mert bízvást oda repül 
valami előzékeny donna s az ajtót kinyitva kéri az 
udvariasság árát. És igy tovább . . .

Meg arra kérem minden székely, magyar atyám
fiát, hogy Pokrócz Ádámokról ne beszéljen, ezek e 
bús Magyanhonban nem léteznek. Végül, ha valaki 
a gyorsvonat folyosóján tette meg az utat Budapest
től Héjjasfalváig s meg kellett toldania azzal az őrjítő 
lassiisággal, mellyel Udvarhelyre juthatott: ne nyíl
jék ajka panaszra, avagy zúgolódásra. Még mindig 
nem utazott egy első osztályú talián-kupéban és nem 
élvezhette azt az émelyítő lötyögést, pokoli rázást, 
mely egy pár óra alatt minden porczikáját, minden 
izom részét kihajította helyéből és működési köréből. 
Egyszóval ne keressük párját a magyar vasútnak és 
vasutasnak !

II.
Április 5-ikén indultunk Budapestről Fiumének. 

Ámde gyorsvonatunk afféle régi, kihasznált kocsik
ból állott, ezek pedig vadul rángattak, czibáltak, 
hajigáltak minden irányba. Mi ártatlan tudatlansá
gunkban nem is sejtettük, hogy ez már jó adag előleg 
itáliai éleményeinkből. Azonban a sebesség ellen nem 
lehetett kifogásunk és igy kellő időben értünk a 
Karszt olönyulváoyaihoz. Hát biz’ ez kezdetén nem 
nyújtott valami felemelő látváuyt. Szikla, kopár, 
hegység, nagy bemélyedésekkel, amelyekbeu nohány 
szánalmas boróka tesz kísérletet a megélhetéshez. 
Sikerül is neki. A direktor erősen ránezbaszedett 
homlokkal és felhúzott szemöldökkel keres valamit. 
Végre bevallja, hogy 10 évvel ezelőtt járt itt ős 
akkor pompás fonyves fedte e vidéket. És most?

Nem kell kétségbeesni I Egy fordulónál váratla
nul előbukkan a régen keresett fenyves. Érintetlen 
őserdő, mely a vakmerő geniálitással megépített út
vonalnak minden pontján uj változattal, uj képpel 
lepi meg az utazót. Alját még vastag hó fedte s ez 
a körülmény könnyen elénk varázsolta bérezés szé
kely hazánkat, Dániel K. pláne egészen otthon van 
Olábfaluban.

tisztikai hivatal által kiszámítást, mily legol
csóbb díjtételek mellett volnának biztosíthatók 
az országban található összes dologi javak s 
azután saját közegeivel felbecsültetve rójja ki a 
biztositási dijat s azt a közadók módjára hajtsa be.

Hogy ezen ügyek végső fokon való ellá
tását saját közegeivel, vagy a biztositó társasá
gokkal végezteti-e, az nem főfontosságu kérdés, 
bár a díjtételek nagysága mindenesetre függene 
ettől, hanem a biztosítások fölvételénél az érté
kelést és a Uizkárbecslést föltétlenül vagy állami 
szakközegekkel, vagy pedig járásonként alakí
tandó becslőbizottságokkal kell végeztetnie.

H a ezek figyelembe vételével készül az uj 
tüzbiztositási törvény, úgy kevesebb könyörado- 
máuygyüjtési engedély kiadására lesz szükség, 
de hogy a kis emberek exisztenciája biztosabb 
alapokon fog állani, az elvitázhatatlan.

M ert épen ez a két pont a legérzékenyebb 
a biztosításnál s it t szokott összeütközni a fél 
érdeke a biztositó társaságéval. A  biztositási 
összeg feladása és a kárbecslés. A biztositási 
összeg feladásánál úgy gondolkozik a kisgazdák 
90 százaléka, hogy azért jó a biztosítás, mert 
az ördög nem alszik s hátha meggyül a ház, 
bár sem az apjáé, sem a nagyapjáé nem égett 
le, tehát biztosítja a tényleges érték felére, ne
hogy sok biztositási dijat fizessen utánna.

A kárbecslésnél, mint az a dolog termé
szetéből önként folyik, a kárbecslő tisztviselő a 
társulat pénztárának érdekeit tartja  szem előtt 
s a csekély összegből avulás és egyéb czimeken 
még levonásokat is tesz.

Már közeledik a pillanat, amelyben tengert kell 
látnunk. Azaz, csak kellene! Á vastag köd és felhő 
elfedik kiváncsi szemeink elől, csak néha villan elé 
egyik-másik része. Tehát inkább csak megsejtjük. 
Megérkezésünkkor már sötét van, hideg eső hull s 
örvendünk, ha jókora taszilágás után hajóra jutha
tunk. Villámnak hívják.

Nobát édes Villám ! ha már reád bíztuk életün
ket, készüljünk a tengeri betegségre. Ez a készület 
nekünk — kik szárazföldön aunyiszor voltunk már 
tengeri betegek — nem járt sok nehézséggel. Kemé
nyen bevacsoráztunk, megfelelő mennyiségű piros 
bort bekebeleztünk és este 11 órakor kajütjeinkbe 
vonultunk vagy aludni, vagy . . .  ? És ime mire jó a 
gyakorlat 1 A mi szükebb társaságunkból csak ketten 
estek bele; de neveket nem említek, mert a gyöngébb 
nem is többes számban képviselve volt. Pedig ke
mény egy éjszakát éltünk át. Maga a kapitány — 
jóllehet már sok vihart látott — a hajópinezérek és 
5 kivételével az összes utasok ott dülöngtek, fetren- 
gettek nemi különbség nélkül, mitsem törődve a 
müveit társaság illemtanácsával. Csupa rom, csupa 
nyögő, kínlódó, tehetetlenül heverő alakok I

Mi pedig elkövettük azt a meggondolatlanságot, 
hogy 3 órakor biztos fekvő helyzetünköt otthagyva, 
megreggeliztünk. Azért neveztem meggondolatlanság
nak, mert nehány perez múlva Daoiel Károly elkez
dett izzadni és ezzel a kiáltással „Kutya meleg van“ 
rohant a fedélzetre. Nemsokára visszatért ugyan és 
rémképeket festett az emberromokról, miken át kellett 
bukdácsolnia, de ismét csak rohant a fentebb említett 
jelszó kíséretében.

Én pedig a velem szembeülő Cserny bácsit már
10—20-szoros alakban láttam s kétségbeesve szám
láltam a perczeket, mikor egészen befellegzik nekem 
is, de azért baj nélkül jutottunk szárazra Ankonában.

Első álom uj ágyban, első booyomás ismeret
len tájakon I Ha minket ez irányit: egyszerűen vissza
fordulunk. Soha annyi zsebmetsző, csirkefogó, mint 
amennyi minket a parton megrohant! Minden koffert
3—4 ember czibált oly éktelen orditozással, högy a 
mi Olcsó Jánosaink kiabálása valóságos altató sutto-
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így azután akárhányszor előfordul az az 
eset, hogy a teljesen leégett épületért biztosítási 
dijban annyit sem kap, amennyiből a szükséges 
faanyagok felét ki tuduá íizetui. Akkor azután 
jön a takarék, váltó, kölcsönös jótállások, ami
ből kieviczkélni rövid az élet.

Ez a két pont volua tehát, mely a kötelező 
biztosítás esetén feltétlenül kell hogy hatósági 
asszisztenczia mellett állapíttassák meg.

Mindez szól természetesen a csekély va
gyonú gazdák és zsellérekről. A jobbmódu gazda 
meg úgy vau, hogy ha megbüntetik is azért, 
mert rossz járlatlevéllel ment a vásárra, — 
többé nem küldi a cselédjét, hanem maga megy 
a községházához a passzust kiállíttatni; ha leég 
a háza vagy a szomszédjáé, akkor biztosítja. 
De már általánybiztositást csak akkor köt, ha 
vagy az asztagja, vagy a takarmánya megég 
És ha ezután kitöri a kaját, akkor még bal
esetbiztosítást is köt, mindjárt utána. De ha a 
vész nem fenyegeti vagy kötelezi rá kegyetlenül, 
akkor nem sokat törődik vele.

Ezt a közönyt kiküszöbölni évtizedek kel
lenének s bár a jobbmódu gazda nem megy 
tönkre, ha egy háza, vagy évi termésének egy 
része a lángok martaléka lesz, mégis, nehogy 
ez a vagyon, mely néha jelentékeny értéket 
képvisel, végleg elpusztuljon, szükséges az állam 
közbelépése, _amely mindenkit kötelezne arra, 
hogy tulajdonát megtartani iparkodjék.

Ez a kérdés más utón, mint a törvény- 
hozás által, meg nem oldható, mert a kormáuy- 
rendeletek enyhíthetik a pusztító vész okozta 
károkat, de gyökeres orvoslást csak gyakorlati 
férfiak bevonásával alkotott üdvös törvény 
hozhat. _ _n i

B E L F Ö L D .

A usztriával szem ben.
Budapest, májas 25.

Ausztria befejezte immár a pótválasztásokit is. 
Nemsokára összeül az osztrák parlament és meg-

gás ezek mellett. Valahogyan azonban kivágtuk 
magunkat. Csak Válentsikék járták meg. Az éjjel 
fáradalmait és egyéb szenvedéseit akarva kipihenni, 
nem jöttek velünk Lorettóba, hanem a délelőttöt egy 
kis nyugvásra szánták. Amint a hordár meghallotta 
„Hotel Roma11 nevet, elkezdett gyorsan inalni, 
Válentsikék utána. Ez a gyalogverseny tartott többet 
félóránál; a taliánnak fizettek 3 lírát, holott kocsi 
elvitte volna két liráért.

A kellemetlenségek tovább tartanak. Az olaj, 
hal és tudj’ Isten még miféle szagokból kondenzált 
büdösség kikerget a kávéházból. hol reggelizni akar
tunk ; ettünk tehát narancsot. És eznapi táplálkozá
sunk ezeken kívül 2, mondd! két főtt tojás volt. 
Nemde szép perspektíva a jövőre ? Sebaj! Lesz ez 
még rosszabbul is ! Egyébiránt bőven kárpótoltak 
Lorettónak vallási és művészi nevezetességei és a 
páratlan kilátás, mely magaslatáról a tengerre 
nyílott.

Útban Lorettó felé 1 A napsugár megcsal, ta 
vasz hirdet, de azért dideregve húzódunk kupénk 
szögletébe. A fák ugyan virágoznak, a vetemény 
dúsan zöldéi, de azért ne bigyjünk neki. Egyedül a 
tulipán fejtette ki teljes szinpompáját s egész nagy 
táblákban integet felénk, csaknem ingerelve a le- 
szakitásra. Maga a község jókora emelkedésen fek
szik, minek következtében többször megállapodunk 
és visszafordulunk egy kis lélekzetvételre. És majd
nem kitörnek a bámulat szavai ajkainkon 1 Négy-öt 
kilométer távolságban a tenger, mely most a béké
nek lilaszinét öltötte magára, csak valahol a látó
határ szélén mutatja sötét-fekete haragos arczulatát; 
másfelől a hegyek oldalaiba épült községek, köz
pontul a hegytetőkre emelt templomokkal.

Dehát felértünk a községbe és az ember mind
járt gondoskodik is róla, hogy illúziónkból kizavarjon. 
A taliánnak apraja-nagyja ott lebzsel nagy piszkosan 
a háza előtt és megkezdi az arczátlan koldulást. 
Egyúttal megtaláljuk a piszkosság magyarázatát i s : 
ruhája minden kimondható és kimondhatlan alakban 
ott lóg az ablakokban és az utczákon átkötözött 
zsinegeken. T. i. mosás után szárítják. Hanem ez is 
csak amolyan vizbeverés lehetett, mert azt a ruhát 
soha szappan nem érintette. A templom elé érve 
ismétlődött az ankonai jelenet, csak más alakban;

kezdi munkáját. Milyen lesz a munka, nem lehet 
tudni. Lehetetlen még tisztán látni azt a helyzetet, 
a melyet az uj osztrák parlament foglal el a saját 
kormányával szemben.

Magyarországra nézve ez egyelőre nem is fon
tos. A mi szemünkben fontos az, hogyan állunk majd 
mi Ausztria parlamentjével szemben ? Hogyan fog 
viselkodni ? Hogyan fogja meghűlni a mauyar viszo
nyokat ? Hogyan fog fellépni a minket is érdeklő 
nemzeti és főképeu gazdasági ügyekben ?

Annyit megállapíthatunk már is, hogy nézeteink 
sok ponton össze fognak ütközni, vagy ellenkezni 
fognak, vagy kevésbbé harmonizálni. Annyit sejthe
tünk, hogy ha nem is ellenséget, de ellenfelet gyak
ran fogunk találni.

A helyzetnek ez a mindinkább kibontakozó 
képe arra int bennünket, hogy szét ne forgácsoljuk, 
hogy tartogassuk erőnket arra az időre, a mikor le 
kell bonyolítani kényes és nehéz függő ügyeinket.

Nem kell harezra, háborúságra gondolni. De 
bizonyos, hogy az ország, az ügy érdeke az, hogy 
az uj osztrák parlamenti rend egységes és erőteljes 
magyar parlamenttel álljon szemben.

Soha nem volt helyén valóbb a magyar politi
kai pártok együttérzéséről beszélni, mint most. A 
magyar politika ez idő szerint szerencsés helyzetben 
van. Az ország nagy dolgairól egyformán gondolko
zik elenyésző töredéktől eltekintve az egész parla
ment.

A koaliczió egyesíti az erőket. De vannak el
lenségek, réseD állanak és igyekeznek éket ütni a 
koalicziós többséget alkotó három rész közé. Ha 
akadna netalán, a ki már hajolni szándékoznék a 
széthúzó igékre, — az osztrákokra kell gondolni, az 
uj osztrák parlamenti helyzetre és meg kell értenie, 
hogy most erősebben kell összefognia a koalicziónak, 
mint valaha. Most el kell csitti tani a szétágazó utakra 
csábitó vágyakat, fékezni kell az ambicziókat, most 
meg kell hódolniok az egyénekünk a nagy egész, az 
ország, a nemzet érdekei előtt.

A magyar politikát irányitó elemek egységes 
és egyöntetű fellépése a legfoutosobb érdeke most az 
országnak.

Egységes és erős koalicziós többség, harmonikus, 
hazafias magyar parlament — és jöhet Ausztria uj 
parlamentje, készen felkészülve, vértezve, együtt 
várja Magyarország.

először is lekapnak tiz körmünkről és sevro-czipőn- 
ket oly fényesre subiczkolják, hogy ez szégyenében 
száz helyütt reped meg; ezután az olvasó és egyéb 
kegyeleti tárgyak árusai rohannak meg, hallatlan 
magas árakat kérve portékáikért és hihetetlen csekély 
értékben alkudva ki.

A jámbor hagyomány szerint Mária házát az 
angyalok Názárethből először Tersatóba, innen pedig 
a nép romlottsága miatt Lorettóba szállították, hol 
felette a kegyelet a mai fényes templomot építette, 
a buzgóság pedig fogadalmi tárgyakkal, drága kincsek
kel valósággal elhalmozta.

Először lévén olyan helyen, melynek eszméi a 
művészet alkotó géniuszát megihlették: kijelentem, 
hogy csak impressiókat, egyéni benyomásokat közlök, 
legkevésbbé rendszeres eszthetikai ismertetést, avagy 
bírálatot. Ezeket hivatottakra bízom.

A templomba lépve mindjárt meglepnek a hatal
mas gobelinek, de ilyeneket később is nagy számban 
találunk. A főoltár az „ Angyali üvözletet“ ábrázolja, 
de az ismertektől teljesen eltérő felfogással ; Máriát 
nem imádság közben találja az angyal, hanem a leg- 
szabb házi foglalkozásban lepi meg. Mária fon s 
lábánál alszik kedvencz cziczája.

A díszítő művészetben sajátságos vegyületét 
találjuk a pogány és keresztény felfogás küzdelmé
nek. Nagyszámú dombormüvet szemlélünk, melyek
nek felsőteste angyal, alsó felük pedig a görög-római 
pásztoristennek — Pánnak — szőrös kecskelábában 
végződik. A vallási áhitatnak megkapó jele a fő
oltár márvány-párkányán szemlélhető bemélyodés, 
térden állva kúsznak körül és az évszázados csúszás 
mintha megpuhitotta volna a rideg márványt, mély 
barázdákat vésett rajta. Három kapuja pedig még 
Itáliában is csaknem párját ritkítja. A kirándulás 
szonzáczióját egyébiránt az ebéd képezte; jó bór ős 
bűzös ürühus, tehát vissza a főtt tojáshoz, mert ebbe 
a talián sem tud bűzt főzni bele.

III.
Porciunlcula. Assisi.

Kétszer huszonnégy órai utazás után éjféli két 
órakor érkeztünk. Elszállásolásunk a jólelkü apáczák- 
uál történt, végre tehát tiszta ágyneműhez jutottunk.

Politikai jegyzetek.
Bzékelyudvarhely, májas 24.

A magyart elnevezték valamikor jogász- 
nemzetnek és politikai nemzetnek.

A sors kényszerítő hatalma rászorította az 
országot jogainak okos, erős és következetes 
védelmére, s ügyes, szemes, előrelátó és czéltu- 
datos politikára Hogy folytatunk-e ilyen poli
tikát ma és évtizedek ó ta : a jó Isten tudja 1 
A jövő itélőszéke fogja ezt elbírálni.

A szemhatár ma fölötte zavaros, a jövőt 
-sürü homály takarja s aki részes a mai kor 
ádáz küzdelmeiben, alig láthat eléggé tisztán, 
alig Ítélhet eléggé elfogulatlanul arra, hogy 
igazságos, alapos, tárgyilagos bírája legyen az 
eseményeknek. Annyi bizonyos, hogy sokan po
litizálnak és sokat, többet a kelleténél. Normá
lis körülmények között a politizálás kedvező 
tünet, mert a közdolgok iránt való érdeklődést 
tauusitja. Nálunk azonban tömérdek személyes 
vonatkozás és egyéni érdek vegyül bele, mely a 
közélet kárát vallja.

Vannak tiszteletreméltó férfiak, akik min
den egyes kérdésben objektív magasságba emel
kednek, s minden oldalról világos áttekintést 
nyerve, csak azt az egy szempontot mérlegelik, 
hogy valamely intézkedés, terv, vagy javaslat 
menuyiben felel meg az ország egyetemes érde
kének. Ez a lelkiismeretes politikusok csoportja, 
amely könnyelműen és meggondolatlanul egy 
hangot ki nem ejt, alapos tanulmány nélkül 
Ítéletet nem mond. De sokan, nagyon sokan 
pusztán jelszavak után és az érdek ösztönzését 
követve, politizálnak, hivatottak és hivatatlanok 
egyaránt. íme, a horvátok nem merik elfogadni 
a kormány egyedül helyes, egyedül jogos, az 
ország egyetemes érdekéi megóvó javaslatát, 
mert félnek a jelszavaktól, amelyekkel Starcse- 
vicsék dobálódzuak, s amelyekkel egykoron ők 
is dohálództak. És ime, itt van a D arányi köz
érdekű cselédjavaslata, amelyet diskreditálnak 
egyfelől azok a jelszavak, melyeket a szoczális- 
ták adtak ki, a cselédeket izgatván, — más
felől azok a jelszavak, melyek a gazdákat haj
togatják. Ezt a javaslatot sokan el se olvasták, 
mégis mennydörögnek ellene, vagy az egyik, 
vagy a másik jelszó villámával.

Kevesebb politikát, több dolgos kezet, a la 
posabb tudást, érzékenyebb lelkiismeretet, ko
molyabb önzetlenséget kérünk és kívánunk en-

Aludtunk is mint a bunda, még Dániel Károly is — 
ez a mindig 3—4 órakor felkelő és örökké mozgó 
ébresztőóra — szokatlanul későn kezdett mozgolódni 
és elindult. . .  De tartsunk sorrendet 1 

*
Útközben leszakadt egy gomb a nadrágjáról s a 

felvarásboz lü kellett volna. Csakugyan a varrást, 
öltögetést utánozva, addig jelmagyározott egy jámbor 
nővérnek, inig ez fejével intette, hogy érti. És nem 
sokára visszatért egy ménkű nagy kefével. Mit volt 
tenni, mint a nevezett ruhadarabot hütlenül e lpár
tolt részével együtt kezébe adni az apáczának. Ez 
kezdetben nagyot bámult, talán ekkora darabot nem 
is látott, de azért minden rendbe jött.

*
Csiklandó napsugár és harsogó zene ébresztet

tek fel. A Porciunkula-templom környékét már ekkor 
megszámlálhatLn nyüzsgő tömeg töltötte be. Tehát 
valami ünnep és igy pompás alkalom egy kis nép
élet tanulmányozásra — gondolám magamban, ügy 
is volt! Tessék elképzelni nálunk Ur-napját, mikor 
majdnem az egész vármegye katbolikussága beözönlik 
Udvarhelyre; ezt a képet jól megnagyitani és lelki 
szemünk előtt áll a porciunkulai búcsú.

A vidék csakúgy ömlik be körmenetben, egy
házi zászlók alatt, társulati jelvényeikben. Igazán 
színes, tarka kép 1 A zsivaj szinte eltürhetetlen. A 
templom főcsarnokában nevetgélő, csevegő sokaság 
zsibong; ifjú szivek szerelmi ügyeiket intézik el, inig 
a mellékhajókban csaknem eksztázisban vezekelnek 
a bűnösök. Maga a piacz a szenvedélyes játékosok 
kiabálásától visszhangzik, öregje, gyermeke izgatódik 
a „hány uj“-féle játéktól, de akkora lármával, hogy 
mi ott véres verekedést sejtenénk, pedig csupa 
kedéljeskedés. Egész disznót sütnek ropogós pirosra 
és árulják. Természetes, hogy V álentsikné vesz belőle 
s annyira jónak találja, hogy . . . nem eszi meg. A 
maróniárns és szerencseki náló már 10 órakor rekedtre 
ordította magát. Alig 20 lépésre a templomtól a 
circus — olasz nagyítással Circolo Geuerosi — fes
tett lovarnői ugratják sovány gebéiket, a világpol
gárságra jutott kintorna nyeggetése mellett. De talán 
legremekebb a szamarak közbeszóló konczertje; ez 
az Itáliában szerfölött népszerű állat o tt majdnem
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nek a mi bajokkal és zavarokkal küzk ödő sze 
gény országunknak 1

*

Még nincs is együtt az osztrák parlament, 
a külügyminiszter már is kiadta a jelszót: harcz 
Magyarország önállósága elleu! A „Freuden- 
b la tt“-ban jelent meg a harczi riadó! Az a 
czélja, hogy az osztrák parlamentet meghagyja 
közös akczióra az önálló vámterület ellen, az 
önálló jegybank ellen és olyan kvótát követel
jen, mely Magyarország teljes elvérzését jelen
tené. Hogy a közös külügyminiszter e fölhívása 
milyen hatással lesz az osztrák parlamentre, azt 
könnyen elképzelhetjük. Nem kell odaát sok 
biztatás akkor, mikor Magyarország leigázásáról 
van szó, Együtt lesznek a vörösek, feketék és 
fehérek, minden rendelkezésre álló eszközzel el 
fognak követni mindent, amivel czéljaikat elér
hessék. Nekünk tehát kétszeres éberséget kell 
most tanúsítanunk és kétszeresen őrködnünk a 
felett, hogy az újabb osztrák fegyverkezésre való 
felhívás czélhoz ne vezessen. Erős, tántorítha
tatlan összetartásra vau szükségünk, hogy siker
rel vehessük föl a kapzsiságból ellenünk szított 
ellenszenvvel és gonosz akarattal a harezot. Az 
a harcz, melyet nekünk meg kell vívnunk az 
osztrák parlament, kormány és kamarilla ellen, 
az nem egyéb, mint küzdelem a létért. Létünk 
veszélyeztetését látjuk abban, ha nem tudjuk 
fejlődésünk alapjait lerakni; ha iparunk, keres
kedelmünk felvirágoztatásával nem tudjuk népünk 
megélhetését biztosítani. Ezekben látjuk és látja 
minden jóravaló magyar ember az egyedüli 
mentőeszközöket, melyekkel a belső elégületlen- 
séget megszüntethetjük és amelyekkel a lassú 
elvérzésnek: a kivándorlásnak is véget vethe
tünk Újabb merényletre készülnek ellenünk a 
Lajtán túl, sorakozzunk idejekorán, hogy egyet
értő, vállvetett elszántsággal visszaverhessük azt.

*

Ünnepre készül a nemzet. Jövő hónapban 
lesz a k o r o n á z á s  n e g y v e n e d i k  é v f o r 
d u l ó  jubileuma. A király junius elején Buda
pestre érkezik és résztvesz a jubileumi ünnep
ségeken. A  magyar kormány lelkesen tesz meg 
minden előkészületet, hogy az ünnep méltó le
gyen a magyar nemzethez.

Hosszú idő negyven év egy ember életé
ben. Kétszeresen hosszú, ha ez idő alatt koro
nát hord homlokán. A nagy tömegek a királyok 
életéből első sorban a fényt látják meg. Azt

két akkorára nő, mint nálunk. Könnyen elképzelhető 
tehát bögésük hangskálája. A templom másik szögelete 
mellett rögtönzött emelvényen, két olasz szinyori 
mandolin kiséret mellett énekel bús és pikáns 
históriákat. Hanem őszinte meggyőződés és áhitatos- 
ság vajmi kevés !

Önkénytelenül is feltámad lelkemben a gondo
la t: hogyan tudott ez a felületes, látszólag léha nép 
annyi lángelmét, annyi önmegtagadó ászkétát, a jóté
konyságnak annyi lemondó apostolt szülni valamikor 
századok folyamán ?

íme ez a kis pont, honnan egy Szt. Ferencz - 
nek világraszólló alkotása megkezdődött. Ez az alko
tás rövid idő alatt világhódító utat tett s az egész 
emberiség közkincsévé vált. De azért ne képzeljük, 
hogy az olasz nem becsüli meg szentjeit. Ellenkező
leg ! Felváltja őket apró-pénzre és pompásan megél 
utánuk az idegenek zsebéből.

Délután kirándultunk Assisibe. Ezt a távolsá
got élő bedekkereink gyalog húsz perezre becsülték, 
tehát kocsira ültünk és ott voltunk negyven perez 
alatt. Assisi is magaslaton fekszik, mintegy uralva 
a lábainál elterülő belátbatlan síkságot és a távol
ból eltörpülő begygerinczeket. És minden köve, min
den képe, minden épülete egy nagy és szent léleknek 
emlékét, tetteit dicsőíti. Hármas templomának freskói 
Szt. Ferencz élettörténetét ábrázolják, megnézhetjük 
születési helyét, de azt a fülkét is, amelyben csak 
térdelni lehet, felállani nem. Ide csukta a gyermek- 
ifjút bosszús atyja, mikor szegénységi elhatározásá
hoz erősen ragaszkodott. És az esztétika innen, az 
egyszerű rendalapitónak működési terétől számítja a 
keresztény képző-művészetek újjászületését. Kezdetle
ges kísérletek a legtökéletesebb remekekkel vegyülve 
mutatják a fiatal, de villámgyorsan tovatörtető eszme- 
áramlat útját. Undorító ételek, de kisegít a hazulról 
hozott sonka.

(Folyt köv.)

hiszik, hogy a koronás fők mindig rózsás ágyou 
pihennek. Rózsás ágyon, ahonuáu száműzve min
den tövis. Hej, pedig be sokszor ju t ki királyi 
főknek is a bánat, a fájdalom töviseiből. Nem 
volt még nép, mely oly őszintén vett volna 
részt fejedelme minden bánatában, mint a ma
gyar. Épp úgy részt követel magának akkor is, 
midőn örömuapot készül ünnepelni a király. A 
júniusi ünnepség nem csupán a koronázás negy
venéves jubileumát jelenti, de jelenti egyúttal a 
nemzet és uralkodó közötti kiegyezés örömnap
jának negyvenéves jubileumát is. És midőn a 
kiegyezésre és annak kapcsán megtörtént koro
názásra gondoluuk: lehetetlen, hogy szivünkből 
első sorban ne a kegyeletes, mély hála érzete 
törjön elő, melylyel megdicsőült nagyasszonyunk : 
Erzsébet királyné halhatatlan emlékének örök 
időkre tartozik a magyar, ö  volt az, ki a nem
zet és uralkodó közötti félreértés minden tövi
sét eltüntette és a kiegyezés létrejöttének érde
méből — Deák Ferencz és Andrássy Gyula 
gróf mellett — áz oroszlánrész őt ille ti!

Városunk közegészségügye.
Székelyudvarhely, május 24.

Ez az ügy napirenden van. Napirendre hozta a 
tífusz járvány. És most már — remélhetőleg —. 
nem is fog letűnni, a mig legalább részben kielégítő 
megoldást nem nyer. Ez a megoldás elmaradhatat
lan, mert városunk közegészségi állapota szégyenle
tes és immár elérte a tarthatatlanság határát.

Nem részletezzük a tarthatatlan helyzet tényeit; 
hiszen külömböző alkalmakkor annyiszor felsoroltuk 
már azokat, hogy bizonyára élénk emlékezetükben 
vannak olvasóinknak. Egy kis összefoglalást azon
ban szükségesnek vélünk különösen annak megálla
pítása végett, mikor kell irányulnia a közelebb meg
induló czéltudatos, következetes és folytonosságánál 
feltétlenül hatásos akcziónak.

Első közegészségi tényrzö a tisztaság, a köz 
és magán tisztaság, melyet a törvény hatalmával 
kézbevehető minden eszközzel biztosítani kell.

A köz és magán tisztaság első feltétele az 
okszerű építkezés. Az egymásra halmozott, elegendő 
napsugár és mozgási terület nélkül szűkölködő épü
letek, épület részek között megfelelő tisztaságot fenn
tartani a legjobb akarat mellett sem lehet. Ebből a 
szempontból gondos revízió alá veendők a város épít
kezési szabályrendeletei.

A tisztaság második, szintén igen fontos kö
vetelése a talaj tisztaságának biztosítása. Ezzel 
ugyan meglehetősen meg vagyunk késve, mert ennek 
a régi kulturhelynek talaját századokon át a nem
zedékek hosszú sorozata fertőztette. Annyit azonban 
most is el lehet és el kell érni, hogy nem folytas
suk azt a kulturaellenes, baibárszókást, kíméljük a 
talajt, melyből nőttünk, a földet, melyen lábunkat 
megvetjük, mely gyilkos lehelletével áll bosszút raj
tunk, megfertőzőin. Legyen vége valahára annak a 
kárbozatos szokásnak, hogy személtei „planirozuuk." 
Addig is, a mig a csatornázásnak sorát készithetjük, 
vegyük vizsgálat alá a peczegödröket, a talajt na
gyobb mértékben fertőzőket tömessük be és a tu
lajdonosokat megfelelők építésére kötelezzük, uj há
zak építésénél az építési engedély kiadása beton 
alapozáshoz legyen kötve. Uj házaknál a klozettek 
tőzegszóró készülékkel látandók el, a régi klozettek 
ilyén készülékkel 1—3 évi záros határidő alatt le
gyenek ellátandók.

Trágyát sem a köztereken és közutakon, sem 
a magánházak udvarain nem szabad megtűrni. Min
den gazdának a földjén legyen a trágya telepe. Egy 
szekérnyi trágya már oda szállítandó. A trágya 
ideiglenesen beton-medenezében álljon.

A talajfertőzés megakadályozásának biztosítása 
az istálók és ólak építésénél szem előtt tartandó.

A tisztaság második fontos követelése, hogy 
a ragály csiráival telitett szemétnek felhalmozó
dását sem a közhelyeken, sem a magán házaknál 
ne türjük. A seprő a kultúra kiváló eszköze. Sem
mivel sem alábbvaló, mint a szappau. A szemetet a 
háznál összegyűjteni ne legyen szabad. Nepoutkénti 
elszállításról gondoskodni kell.

A tisztaság után legfontosabb egészségi tényező 
az ivóvíz, a mely — sajnos — Udvarhelyen nincs. 
A fertőzött s különben is meszes és salétromos ta
laj egészséges ivóvizet nem tartalmaz. Az ásványviz- 
ivás luxusát a város lakosságának nagy többsége 
nem engedheti meg magának. (Pedig állandó italul

az ásványvíz sem jó.) Ivó, főző és mosó vizűi forrás, 
vagy szűrt folyóvíz kell. Igenis kell, mert életszük
séglet; a levegő után mindennél elébb való.

A kórház kitűnő forrás vize fölöslegének a kö
zönség rendelkezésére bocsátása az intéző köröket 
minden ékes szónál ékesebben magasztoló bölcs és 
humánus cselekedet; de állandó intézkedésül jelen alak
jában vízszolgáltatás tekintetében nem elegendő. A víz
vezeték és csatornázás ügyéta villamvilágitásmegvaló
sítása után nyomban napirendre kell hozni s nem 
szabad azt addig onnét levenni, a mig meg nem 
valósul. Addig is óvnunk kell minden fertőzéstől a 
télen- nyáron főző, mosó, mosdó vizet, télen kitűnő 
ivóvizet szolgáltató Küküllőt, az égnek azt a nagy 
áldását.

Ki kell takarítanunk a Varga-patakot s nem 
szabad eltűrnünk, hogy abba más szenny kerüljön, 
mint az, a mit a város talaj-viszonyai a csatorná
zásig odautalnak.

Végül ki keli terjedniök az egészségügyi intéz
kedéseknek az élelmi szerekre. Azok minőségére, 
tisztáságára, hamisítatlan voltára.

A közegészségi állapok számuk csak a nép 
következetes nevelésével és gyöngeséget nem ismerő 
erélyes hatósági intézkedésekkel javíthatók.

Az utóbbi bizony sokakat igen érzékenyen fog 
érinteni. Talán az arany szabadság pusztulását is 
siratni fogják majd némelyek. Ez azonban nem fogja 
megtéveszteni s a helyes útról való letérésre bírni 
az intéző köröket. Az egészségügy nem privát do
log még egyéni vonatkozásában sem. Azért, ba más
ként nem lehet, a legerélyesebb eszközökkel kell az 
embereket az egészségügyi rendelkezések betartására 
kényszeríteni.

Mi a legjobb reményeket tápláljuk a jövendőt 
illetőleg. Az ügy, melyet főispánunk a kezébe vett, 
jó kezekben van. Annak sikeréhez nem fér kétség.

H Í R E K .

Székelyudvarhely május 26.

Egyröl-ruásról.
Az ország ipartcstületei a pünkösdi ünnepen 

tanácskozásra gyűltek össze. Bátran nevezhetjük ezt 
a tanácskozást a magyar kisipar kongresszusának, 
mely arra van hivatva, hogy a válságba jutott kis
ipar helyzetéről, megmentéséről, jövőjéről tanácskoz
zék. A magyar kisipar nem akar belenyugodni a mo
dern közgazdasági tudománynak abba a nagyon is 
elterjedt axiómájába, hogy „a kisipar menthetetlen", 
és — igaza van neki. Ez az axióma egyike azoknak 
a tudákos, nagyhangú, de alapjukban véve üres kö
vetkeztetéseknek, amelyeket múló jelenségekből örök- 
érvényüeknek szeretnének levonni a közgazdasági tu 
domány monopoliumosai. Az igazság az, hogy kis
iparra mindig szüksége volt és szüksége is lesz az 
emberiségnek, csakhogy a kisiparnak'Ts, mint min- 
d°nnek a világon, alkalmazkodnia kell a haladó kor
hoz, a viszonyok változásaihoz, az emberiség uj 
szükségleteihez.

Annyi bizonyos, hogy a gyáripar, a XIX. szá
zadnak ez a hirtelen óriássá nőtt gyermeke, hatal
masan megrendítette, 3őt mondhatnók, összezúzta a 
kisipar eddigi alapjait. Hiábavaló volna ennek felis
merése elől elzárkózni, és még hiábavalóbb volna 
arról beszélni és arra törekedni, hogy a kisipar a 
tömegtermelés terén folytassa a versenyt a gyár
iparral. A jó kisiparnak vannak olyan előnyei, ame
lyekkel a nagyipar nem képes a versenyt fölvenui és 
amelyek minden időben biztosítják számára az ipari 
termelés jelentékeny területét. Ezek az előnyök ab
ban állanak, hogy a kisipar gondosabban dolgozik, 
alaposabb munkát végez és az egyéni ízléshez alkal
mazkodni képes.

Mire kell tehát törekedni a mi kisiparunknak, 
ha jövőjét megakarja menteni ? Arra, hogy Ízléses, 
gondos, alapos munkára legyen képes. Természetes, 
hogy ezt csak megfeleld képzettség mellett lehet el
érni. Amikor tehát kisiparunk megmentéséről, jövő 
sorsának biztosításáról van szó, a legnagyobb súlyt 
az iparosképzésre kell fektetnünk. A hazai kisipar
nak is mindinkább meg kell közelítenie a müipar 
színvonalát, úgy, mint azt a külföldön megközelíti, 
mert enélkül a vámsorompó sem nyújthat neki ele
gendő védelmet.

Nagyon helyes az, ha kisiparosaink a szövet
kezés eszméjének hódolnak, és egyesült erővel gépe
ket szereznek be maguknak és ezzel megszerzik az
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olcsó termelés föltételeit. Ezzel a módszerrel meg 
lehet menteni a kisiparost, de nem lehet megmen
teni a kisipart. Mert ezzel az a kisipari szövetkezet 
belép a nagyipar birodalmába ; a szövetkezeti műhely 
nem egyéb gyárnál, a szövetkezeti termelés nem 
egyéb gyári termelésnél. A fejlődés ezen irányának 
óriási szocziális jelentősége van, mert ezzel egy lé
péssel közelebb juthatunk ama nagy kérdések meg
oldásához, amelyet a tőke és a muuka közötti érdek- 
ellentétek rejtenek magukban. De ezek a kérdések, 
amelyek megoldásához ilyen utón talán közelebb le
het jutni, nem a kisipar kérdései. A szövetkezés á l
tal tágul, módosul és átalakul a nagyipar birodalma, 
de a kisipar nagy kérdése megoldatlanul marad. 
EDnek megoldásához csak ez az egy ut vezet: gon
dosan ki kell képezni iparosainkat.

Ipari oktatásunknak az eddiginél sokkal na
gyobb arányokat kell ölteoi és intenzivebbé kell 
válnia. Töltse meg iparosainkat az az öntudat, hogy 
jó iparossá csakis müveit ember lehet, aki ügyessége, 
ízlést: révén igen sokkal hozzájárul a nemzeti vagyon 
szaporodásához. A magyar nemzet mindig nagyon 
sokra becsülte azt a gazdasági és nemzeti erőt, a 
mely kisiparunkban rejlett, de amilyen sajnálattal 
látta hanyatlását, éppen olyan gonddal kell igyekez
nie, hogy az ismét a talpára álljon és megerősödjék. 
Hiszen éppen ez a kisipar az, mely a gyárak nem
zetközi jellegű, sablonszerű tömegtermelésével szem
ben a legtöbb nemzeti jelleget képes megőrizni. Ezért 
kérünk nagyszabású és nemzeti iráuyu iparosképzést, 
mert csak ez által tudjuk megmenteni azt a nagy 
nemzeti erőt, mely már-már veszendőbe ment.

Űrnapja. Űrnapját a város katholikus közön
sége a következő sorrend mellett ünnepli: A hely
beli rom. kath. plébánia templomban 6, 7, 8 és 9 
órakor fognak csöndes misék mondatni. Ha az idő
járás kedvező \  11 órakor a Deák téren tábori 
misét mond Dr. Lányi József felszentelt püspök, ezt 
követi a szent beszéd, melyet Fuchs Gusztáv szent
lélek plébános tart. Ezután ünnepélyes körmenet. 
Az oltár-egylet tagjai felkéretnek, hogy '/» 10 óra
kor az irgalmas nővérek zárdájában gyülekezzenek, 
hogy onnan testületileg vonuljanak ki. Kívánatos, 
hogy minden oltár-egyleti tag a körmenetben égő 
gyertyát vagy fáklyát vigyen Este '/i 1 órakor 
májusi ájtatosság, melyen a szentbeszédet Szentiványi 
Károly országgy. képviselő, a magyarországi kath. 
egyesületek orsz. szövetségének igazgatója tartja. Este 
8 órakor Szent Antal estély lesz a „Budapest11 szálloda 
nagytermében.

Esküvő. Császár László kir. törvényszéki 
jegyző f. hó 21-én tartotta esküvőjét Flórián Ilonka 
kisasszonnyal, Oklándon.

Szent A ntal-estély. A f. hó 30 ikán, Űr
napján tartandó Szent Antal estély iránt városszerte 
nagy az érdeklődés és méltán, mivel az estély mű
sora egy monstre hangversenyével vetekedik. Az 
estélyen, mint megírtuk Szentiványi Károly, a kiváló 
szónok, ki múltkori itt léte alatt magas szárnyalásu, 
kedves beszédeivel teljesen meghóditotta a közönsé
get, szintén részt vesz, amennyiben ott szabadelőadást 
tart. Egyébiránt a műsor minden egyes pontját a 
rendezőség Ízlésesen választotta meg s igy a közön
ségnek élvezetes estélyre van kilátása. Jegyek még 
előre válthatók Székely Dénes könyvkereskedésében.

A  M uzeum -egy le t választmánya ma délelőtt 
11 órakor a megyeház kistermében Ugrón Ákos fő
ispán-elnök vezetése mellett ülést tart.

Kossuth Ferencz a szék ely  iparért. Buda
pestről jelenti tudósítónk: A kereskedelemügyi mi
nisztérium állandóan foglalkozik a székelyföld ipa
rának fejlesztésével. Legújabban Kossuth Ferencz 
kereskedelemügyi miniszter a székely inasügy rendezé
sével és a kisipar fejlesztésével foglalkozik. A székely 
inasügy ellátásának baja eddig az volt, hogy az ina
sokat a székelyföldön kivül eső városokbau és olyan 
iparágakban helyezték el, amelyek a székelyföld 
viszonyai következtében ott sem alappal, sem fejlő
dési képességgel nem bírtak, úgy, hogy a kiképzett 
fiatal iparosok otthon megélni nem tudván, más vi
dék, sőt a külföld iparát és közgazdasági megerő
södését szolgálták. Ezen segíteni kíván a rendelet, 
amikor pályázatot hirdet a székelyföldi iparosok kö
zött inastartásra s ennek fejében a pályázó jóravaló 
iparosok mühelyberendezéseinek megfelelő kiegészí
tését Ígéri. Felvette azonkívül a miniszter a székely
föld egyes vidékén egészen hiányzó vagy fejlesztésre 
szoruló iparágakat is, amelyek meghonosítását arra 
alkalmas iparossegédek letelepítése által kívánja el
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érni s o czélból már az 1907. évben tiz mintamü- 
helynek pályázat utján való engodélyezését határozta 
ei. A pályázatnál elsősorban a leghosszabb gyakor
latot, a legkiválóbb tehetséget, és azt veszik figye
lőmbe, hogy az illető pályázó székely és lehetőleg a 
letelepítendő vidékre való illetőségű legyen. A mű
helyek berendezése után, melyekhez megfelelő nyers
anyagkészlet is fog járulni, kiállítást rendeznek a 
székelyföldi iparmuzoumban. Megfelelő oredmény 
esetén a pályázatok a következő években megismé
teltetnek. Ugyancsak most értesítette a miniszter az 
erdővidéki bányaegyletet is, hogy az Erdővidéken 
tervezett szerszámgyár létesítéséhez 140 ezer korona 
államsegélyt és adómentességet helyezett kilátásba 
és a folyamatban levő kisipari segélyezésre is ki
váló gondot fordít és előnyben részesíti a székely- 
földi kisipart.

A lak ítsu k  újra a D a legy le te t. A Dal
egylet ideigl. vezetősége a következő felhívást teszi 
közzé:

Míg a  zászló rougiiBsan long, 
Ájultunkon m indig dal zong, 
á lig  a  székelj szívó dobog.
Addig jo lvényünk fenn lobog !

A fenti magasztos jelige alatt tömörült lelkes 
csapatunk lobogónk alá ezelőtt húsz évvel, az édes 
magyar dal ápolására és közéletünk szolgálatára s 
hogy missiójának megfelelt, azt bebizonyította 
1892-ben Budapesten és 1894-ben a magyar tenger
parton, Fiúméban tartott országos dalárveisenyen, 
mindkét helyről második dijat, 1—1 ezüst babér 
koszorút hozva. Úgy, de akkor a jelszavunk nem a 
rang, de a hang voltl Azóta magunkra maradtunk, 
miudeuki elhagyott, kivéve vezérféríiaink egynehányát, 
kik ha kellett szívesen általi sorompóba Dalegyletünk 
érdekében és fáradhatatlan elnökünk, Dr. Ráczkövi 
Samu jelszavának „mogfogyva bár, de törve nem" 
lelkes buzdításával sikerült a fenti két útból származó 
több mint 1800 kor. adósságot lefizetni.

Ez a lelkes csapat most a helyett, hogy meg
ünnepelné húsz évi fennállását, a feloszlatás szélén 
áll. Ne engedjük e z t! Felhívjuk énekelni tudó és 
szerető lelkes közönségünket, hogy sorakozzék lobo
gónk alá, mert első sorban a régiek megerősítésére 
uj tagokra van szükség s ne engedjék, hogy akkor, 
a midőn megtisztult az anyagi gondoktól, koszorús 
Dalegyletünk a feloszlatásnak legyen kitéve! Kik át
hatva magasztos hivatásuk által, működő tagokká 
óhajtanak lenni, kérjük ezen szándékukat alólirott- 
nak értésére hozni szíveskedjenek. Ifj. Szemcrjay 
Károly, a Székely Dalegylet ideiglenes elnöke.

H alálozás. Néhai Nagler Frigyes, nagyenyedi 
postahivatali főnök neje, második férje után özv. 
Greger Jakabné, született Landmann Ida, életének 
67-ik évében, f. hó 23-ikán, hosszas szenvedés után 
elhunyt Alsósófalván. A megboldogultban Ifj. Péter 
Károly alsósófalvi ref. pap, esperes, anyósát gyászolja. 
Temetése ma délután lesz Alsósófalván.

T ennisz-pálya bérbeadás. A Korcsolya 
egylet 20-ikán délelőtt tartotta tavaszi rendes köz
gyűlését, Dr. Domokos Andor alispán elnöklete mellett. 
Tudomásulvették Molnár Károly egyl. pénztárnok 
jelentését s eredménydus működéséért neki jegyző- 
könyvi köszönetét szavaztak. A tennisz pályák bérlete 
felöl határozott ezután a gyűlés. Ugyanis a sétatéren 
az egylet két tennisz-grundot építtetett, a melyeket 
a folyó év délutánjaira egy-egy nagyobb társaság 
bérelt 200—200 koronával, mig a délelőtti órák bérlet 
árait a gyűlés havi 15 kor.-ban, az egyes órák dijait 
1 koronában állapította meg, oly formán, hogy telje
sen a bérlőre bízza a tagok számának megállapítását. 
A bérlet eszközlésével Dobó Zoltán egyl. gazda bíza
tott meg, tehát az érdeklődök ő hozzá forduljanak.

N épm ivelési eg y le t. Megírtuk, hogy a köz
ségi Iskola szék elhatározta, hogy Székelyudvarhelyen 
Népmivelési-egyletet létesít s ezen egylet alapszabály
tervezetének elkészítését egy bizottságnak adta ki. E 
bizottság Dr. Solymossy Lajos kir. igazgató elnöklete 
mellett 23-ikán délután megállapította az alapszabályo
kat s azt egy közelebbről összehívandó iskolaszéki 
ülés elé terjeszti azon javaslattal, hogy a taggyüjtrs 
nyomban megkezdessék.

M ajális Székelykereszturon . A székely- 
keresztúri uuitárius gimnázium ifjúsága junius hó 
1-én (szombaton) az intézet nagytermében „kirán
dulási alapja" gyarapítására zártkörű majálist ren
dez. A majális védői: Vargyasi Dániel Lajos, fel
ügyelő gondnok, Sándor János, gimn. igazgató, dr. 
Jankovich Pál, felügyelő gondnok, elnök: Lőrinczy 
Géza, gimn. tanár.
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M agyar m unkás nem  m eh et R om á
niába. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter 
arról értesítette a marosvásárhelyi székelyföldi ki- 
rendeltséget, hogy a román kormány mengtiltotta, 
hogy Romániában ebben az évben gazdasági munkák 
teljesítésére külföldi munkásokat alkalmazzanak. Mi
vel a határszéli s különösen a székely vármegyék
ből csaknem harminczezer munkás megy át évenként 
Romániába gazdasági munka keresésére, a minisz
ter utasitotta a székelyföldi kirendeltséget, hogy a 
határszéli vármegyékben tegyék közhírré, hogy a 
munkások a fölösleges költség elkerülése végett Ro
mániába gazdasági munka keresésére útra ne kelje
nek, mert a határon nem bocsátják át őket. E ti
lalom következtében a keresetnélküli munkások a 
törvényhatósági munkás közvetítő utján kapnak al
kalmazást.

A kivándorlás ellen . Audrássy Gyula gróf 
belügymiuiszter valamennyi törvényhatósághoz kör
rendeletét intézett, a mely intézkedik ama vissza
élés ellen, hogy egyes kivándorolni szándékozó szü
lők, kik itthon hagyandó tizenöt éven alul levő gyer
mekeik gondozását biztosítani kötelesek volnának, 
a törvény e rendelését oly képpen igyekeznek kiját
szani, hogy gyermekeiket az útleveleikbe, mint ve
lük együtt kivándorló utitársaikat jegyeztetik be, 
azonban gondozásuk kellő biztosítása nélkül itthon 
hagyják. Elrendeli a miniszter, hogy a rendőrható
ságok mindama kivándorlókat, kik az útlevelükbe 
bejegyzett tizenöt éven alul levő kiskorú gyermekeik 
nélkül utaznak, tartóztassák föl és lakóhelyükre 
visszautasítsák, a tőlük bevonandó útleveleiket pe
dig a visszautasítás okának megjelölésével az azo
kat kiállított hatóságokhoz küldjék meg.

P ap  v á la sztá s. Gyergyószárhegyen f. hó 
23-án volt a plébános választás, mely alkalommal 
első helyen Péterffy Lőrincz székelyszenttamási plé
bánost jelölték. Valószínű, hogy ezen választás a 
felsőbb jóváhagyást is megnyerni, s mi bár örven
dünk Péterffy előhaladásáu, nagyon sajnálnók távo
zását a lelkes 48-as érzelmű embernek, aki a nem
zeti küzdelemben is kivette méltó osztályrészét.

T ornaverseny. A folyó évi országos torna
versenyt Egerben tartják meg. A versenyen Székely
udvarhely város középiskolái közül a református 
kollégium ifjúsága vesz részt, kik közül 31, Kovács 
Dániel és Szabó András tanárok vezetése melleti, 
23 án Egerbe utazott.

É pítik  a v illam os m üvet. A városi villa
mos telep építését, mint jeleztük, megkezdették. A 
munkálatok, felmérések megejtése, illetve vezetése 
végett a Gancz ezég Zachara Lajos mérnököt kül
dötte ki, ki e czélból a napokban ide érkezett. Az 
építési irodát a Kossuth-utcza 56. szám alá helyez
ték el, hol Zachara mérnök, illetve megbízottjai 
készséggel adoak a közönségnek a villamos világítás 
berendezésére nézve felvilágosítást, sőt felvételeket és 
a terveket is gratis elkészítik.

H angverseny. Dobóné tanítványaival hang
versenyét 1-ről az ugyanaz napra kitűzött ref. koll. 
majálisra tekintettel, junius hó 2-ára, vasárnapra 
halasztotta. Az estély végleges műsora következő: 
1. Maráth Aranka zongorán, Chováu „Magyar hangu
lat képek". 2. Bagossy Olga, zongorán, Ráfi: 
„Tupromtu Valse". 3. Molnár Géza, hegedűn, Rhode: 
„Göncért". 4. Bagó Mariska, zongorán, a) Teusen : 
„Irrlichter", b) Horváth Géza: „Magyar ábránd".
5. Demény Irénke, ének, a) Schubert: „A vándor", 
b) Lányi Ernő: 2 müdal. 6. Gonda Tibor, zongo
rán, Szendy „Aphorizmák". 7. Voilh Mariska, ének, 
a) A bt: „Veled", b) Lányi E . : „Magyar dalok". 8. 
Doros György, zongora, a) Chopin: „Tanulmány", 
cis moll, b) Grieg: „Au den Frühling", .c) Grieg: 
„Ich liebe Dich." 9. Mendelssohn: „Tr'o" D. moll, 
I. és II. tétel. Előadják: hegedű: Molnár Géza, 
zongora : Molnár Margit, gordonka : Dobó Zoltán. 10. 
Báró Orbán Jánosné, ének, Gauuad : „Faust" operájá
ból az ékszer ária. 11. Mozart: D moll verseny, 2 
zongorán. Előadják: Molnár Margit, Kassay Irén.

K irándulás a C sioserbe. Pünkösd harmad 
napján fényesen sikerült majálissal egybekötött ki
rándulást rendezett a Zakor vendéglő „Értsünk 
egyet" asztaltársasága. Már a kora délelőtti órákban 
kivonult társaság tagjain kivül városunk előkelőségei 
közül mintegy 50 —60-on vettek részt a kellemes 
erdei mulatságom A kirándulás rendezésében, illetve 
sikerében főérdeme Soó Gáspárnak, Dr. Ivovácsy 
Albertnek, Csillag Józsefnek és Szebeni Autalnak 
van. A társaság az egész napot a zöldben töltötte, 
s csak öreg este kerültek haza émelkedett hangu
latban.
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J u n iá lis . A református kollégium ifjúsága ál

tal juuius hó 1-én, szombaton, rendezendő nyári 
tánczmulatság iránt általános az érdeklődés, s éppen 
ebből következtetve, úgy jó kedv, mint az anyagia
kat illetőleg méltán fog sorakozni a koll. ifjúság ál
tal eddig reudezett fényes sikerű mulatságokhoz. A 
mulatság a Koronkay-féle kertben lesz és 7 órakor 
kezdődik.

F e lv é t e l  a  k ő - és a g y a g ip a r i sza k 
is k o lá b a . Czél: négy éves tanfolyam alatt a tanuló
kat gyakorlat ilagképzett, elméletileg müveit iparosokká 
nevelni. Rendes tanulóul felvétetnek a) akik legalább 
2 középiskolai, vagy 6 népiskolai osztályt végeztek, 
esetleg a tanoncziskolát 3 éven át jó sikerrel Iá o- 
gatták ; b) akik 12 éves kort elértek és ép, egész
séges, kifejlett testalkattal birnak. A felvételi folya
modványhoz csatolandók : a) keresztlevél, b) iskolai 
bizonyítvány, c) az apa vagy gyám kötelező nyilat
kozata arról, hogy a felvett ifjú a szakiskola IV. 
évfolyamát teljesén bevégzi, d) orvosi- ét ujraoltási 
bizonyítvány. A tanítás teljesen dijmeutes. Műhely 
biztositék czimen 6 korona az intézet pénztárába 
fizetendő. Szegény sorsú, de jó magaviseletli és szor
galmas tanulók egész vagy fél ösztöndíjban részesül
nek, ha szegénységüket hite'esen igazolják. Az inté
zettel kapcsolatosan internátus és konviktus áll fenn, 
amelyben a nem ösztöndijjas tanulók ez idő szerint 
egy hóra 19 koronát fizetnek. A felvételi, illetőleg 
ösztöndíj iránti kérvények az intézet felügyelő bizott
ságához czimezve, legkésőbb f. évi augusztus 10-ig 
az igazgatósághoz nyújtandók be. Egyébben az iskola 
évi értesítője nyújt tájékozást, amelyet az intézet 
igazgatósága készséggel küld meg kívánatra az 
érdeklődőknek.

A  t i f u s z - já r v á n y ,  múlt számunkban kifeje
zett reményünknek megfelelöleg, nem terjedt; a hé
ten egy betegülési eset sem fordult elő. A kórházban 
ápolás a llatt fcau 9, a városnál be van jelentve 11 
tífusz beteg, /összesen 20. A tiszta, jó ivóvíz, a gon
dos kezelés éis a nagy tisztogatás eredménye tehát 
megállapitbatíó.

K iv o n /a  t  a  m. hiv . lap b ó l. Szentegyházas- 
falvi Balázs/Lajosnak Karácsoufalván 620 — 907. sz. 
a. egy drb -ft éves fekete szőrű heréit lováról (hom
loka hódos)} kiállított marhalevele elveszett. — Az 
abásfalvi bfítárról elveszett Gergely Mózes tulajdo
nát képező/4 drb 5 hónapos sertése, 2 árián, me
lyet most lieréltetett és 2 drb gője. — Szenteházas- 
falvi Mártofn Izraelnek a községi legelőről egy drb 
5 éves pinos kancza és egy 5 éves szürke kaocza 
lova elvesí/ett. — Nagygalambfalva község vizentuli 
határrészép tilos területen legelve, egy 6 éves, fehér 
szőrű, csákó szarvú fejős tehént a a mezőőrök fel
fogtak. A tehén farán „F“ bélyegző van rásütve. — 
Mester Lajos liitfalvi lakosnál május hó 1-je óta 
egy 7—8 hetüs sertés van felfogva. — Szentléleki 
Lakatos Menyhért juh sergében 1 drb fehér fejő juh 
került, melynek tulajdonosa nem került. — Csekefal- 
ván április 30-án 1 dtb 1 éves szürke kos felfoga
tott ; jegye: jobb füle el van vágva, jobb szarva- 
hegye el van csapva. — Szentegyházasfalvi id. Gál 
György a czekendi régi országúton 2 fekete bárányt 
talált f hó 14-én éjjel 11 órakor. Tulajdonosa 8 
nap alatt átveheti, a mennyiben tulajdonos nem je
lentkeznék, f. év május hó 30-án d. u. 2 órakor el 
fognak adatni. — Zetelaka községben f hó 9-én 2 
drb 1 jévet töltött pej szőrű méncfikó fogatott fel, 
egyiknek a homlokán egy kis csillag van.

A  D a le g y le t  k ö z g y ű lé s e . A helybeli Szé
kely Dalegylet közgyűlését második összehívásra f. 
bó 13 -án tartotta meg, lanyha érdeklődés mellett. 
Tárgysorozat rendén az elnökség az egylet feloszlatá
sát hozta javaslatba, azon okból, hogy a jelenlegi 
viszonyok között a felelősséget tovább nem vállalhassa. 
A jelenlevő tagok hozzászólása után Szabó András 
alejnök indítványára közgyűlés úgy határozott, hogy 
kiküldött egy 9 tagú ideiglenes igazgató választ
mányt, melynek tagjai lettek : Ifj. Szemerjay Károly 
elnöklete a la t t: Nagy János, Benedek Géza, Koronhai 
Ferencz, Kassai József, Botor Gergely, Uermann 
Ottó, Olajos Dezső és Biró János, rá ruházva úgy 
az erkölcsi, mint az anyagi felelősséget és kötelességévé 
tette, hogy legkésőbb julius hó 1-éig hívjon össze 
egy rendkívüli közgyűlést és tegyen kimerítő jelen
tést, ha vájjon megtalálta-e a módot a Dalegylet 
továbbra való fenntartására.

V izsg a ren d  a  k ath . főg im názium ban .
Junius 3., 4., 5. és 6-án szóbeli érettségi vizsgálat,
6-ikán a magánvizsgálat Írásbeli része, 7-én a ma
gánvizsgálatok szóbeli része, 9 én délután 4 órától 
a tornából az egész ifjúságnak, 14 én az I. II. és III. 
o. a vallástanból. 15-én a IV. V. VI. és VII. 0. a 
vallástanból, 17-én a I. 0. a magyar- és latinnyelv
ből, a II. 0. a földrajz és természetrajzból, a III. 0. 
a számtanból és rajzoló geometriából. 18-án a IV. 
o. a magyar-, latin- és németnyelvből, az V. 0. a 
számtanból és természetrajzból, a VI. 0. a magyar
ból, történelemből és görögpótló tárgyakból, 19 én 
a VII. 0. a természettanból és számtanból, az I. 0.

a földrajzból- és természetrajzból, a II. 0. a magyar- 
és latinnyelvből. 20 án a III. 0, a magyar , latin- 
és németnyelvből, a IV. 0. a természetrajzból és tör
ténelemből, az V. 0. a latin-, német- és györögnyelv- 
ből. 21-éu a VI. 0. latin-, német- és görögnyelvből, 
a VII. 0. a történelemből, magyarból, görögpótlóból 
és egészségtanból, az I. 0. számtanból és rajzoló 
geometriából. 22 én a II. 0. számtanból és rajzoló 
geometriából, a III. 0. a történelemből és fö'drajzból, 
a IV. 0. rajz, geometriából és számtanból. 24-én a
V. 0. magyarból, történelemből és görögpótlóból, a
VI. 0. a természetrajzból és számtanból, a VII. 0. a 
görög-, latin- és németnyelvből. 29-én reggel 8 óra
kor hálaadó isteni tisztelet és évzáró ünnepély. A 
vizsgálatokra, valamint a tanévet bezáró ünnepélyre 
a szülőket és tanügybarátokat tisztelettel meghívja 
az igazgatóság

A  helyb eli unitárius egy h á zk ö zség  ha
rang alapja javára az egyházi elöljáróság az alábbi 
kegyes adományokat vette és hálás köszönettel nyug
tázza : Máthé Rózsika gy.-ivén : Özv, Becsek Dáuielné, 
Darvay Dániel, Tamás Balázsné. Persián János, Rös- 
ler és Gábor, Máthé Dániel, Zengliczky Károlyné, 
Máthé Rózsika 2—2 kor., Nagy KálmáDné, Özv. 
Györffy Fereoczné, Szakács Imréné, özv. Szakács 
Imrédé, Özv. Gábor Albertné, Bucfi Lajosné, Szabó 
Józsefné, Farkas Endréné, Füstös Imréné, Csató és 
Kun, Olvashatatlan, Drágomán. Heitz Vilmos, Nagy 
Miklós, Cendőr Pálné, Lukácsffy Lajosné, Rudolf 
Józsefné, Vallerstein Jakabné, Barkóczy Albert, 
Bodrogi Györgyné, Szabó Ábel, Zombori György, 
Szentes Árpád, Szakáts Vilma, Lájber János, Szen
tes Mártonná 1—I kor. Szász Ferenczné, Jakab 
Gáspárné, Jakabos Györgyné, Péter Józsefné, Riemer 
Gusztáv, Mohácsi Józsefné 60—60 fill, Szakács Jó
zsefné, Vajda Dezső, Szabó Ödönné, Halmágyi Júlia, 
Mocsi Gizella, Rether Emma, Iionnerth Jánosné, 
Részeg Péter, Csorna Sándorné, Táján Gyuláné 40— 
40 fill. N. N., Pál Károlyné 30—30 fill. Ifj. Szabó 
Ferencz 20 fill. Együtt 50 kor. Lukácsi János gy.- 
ivén : Dorner Béla 5 kor. Persián János, dr. Vas 
Lu]os, Ember János, Barabás Jenő 2—2 kor. Br. 
Orbánná, Gyerkesné, Simon János, Zöld János, Szent- 
pétery Károly, Kovács Gézán í, Szabó Ferencz, Ta
más Iguácz, Mazieger Lászlóné, Zakariás István, 
Pillich Lajos, Szakács Vilma, Lukácsi János 1—1 
kor. N. N., Losdorfer Emil, Péter Gergely 50—50 
fill. Kókay József 40 fill. Radó Lotti 30 fill. Sza
kács Józsefné. N. N., Özv. Farkas Istvánná 20—20 
fill. Együtt 28 kor. 80 fill. Az I—III. közlemény 
összege 353 kor. 20 fill. E közlemény összege 78 
kor. 80 fill. Összesen 432 tor.

KÖZGAZDASÁG.
V éd ek ezés a száj- és köröm fájás ellen.

A Udvarhely vármegye alispánja, a földm miniszter
nek most kiadott azon rendelete szerint, hogy 
Romániában és annak határmeuti községeiben is a 
ragadós száj- és körömfájás a hasított körmü állatok 
között nagy elterjedésre jutott, s igy nincs kizárva 
annak lehetősége, hogy ezen ragályos állati betegség 
Udvarhelyvármegye területére is be ne hurczoltassék, 
körrendeletét bocsátott ki a községi elöljáróságokhoz 
a vármegye kedvező állategészségügyi állapotának 
fenntartása, az állatforgalom és az állatvásári kor
látozások kikerülhetése és a netán fellépő ' ragadós 
állati betegség gyors elfojtása a gazdaközönség jól 
felfogott érdekében. Körrendeletében rendeli, hogy az 
ezen vármegyéhez tartozó községek erdei és mezei 
legelőjére idegen vármegyékből állandó iegeltetésre 
hajtott és hajtandó marhák csak szabályszerűen ki
állított marhalevél mellett vétessenek fel, mely 
marhalevélben annak igazolása is rajta legyen, hogy 
a legeltetésre elhajtott és a marhalevélre jegyzett 
állatokat az elhajtás előtt állatorvos megvizsgálta és 
azokat egészségeseknek találta. Ezen marhalevelek a 
legelőt adó község elöljáróságának a legelés tartama 
alatt letétbe helyezendők. Arra is figyelmeztetendök 
a községek, hogy e vármegyéből idegen vármegyébe 
állandó legeltetésre elhajtani szándékolt állatokról a 
fentihez hasonló módra kiállított marhalevelet vigye
nek, magukkal. Miután arról győződött meg, hogy a 
vármegye területén az állatkuruzslás, illetve egyes 
laikus egyének által az állatok gyógykezelése nagyon 
lábra kapott, ami főleg a ragadós betegségek uralgása 
eseteiben úgy a gazdaközönségre, mint az állategész
ségügyre fölötte veszélyes és hátrányos: ennek meg
szüntetése érdekében elrendeli, hogy a gazdaközönség 
figyelmeztessék, hogy az ily laikus egyének által való 
állataik gyógykezeltetésétől óvakodjék, ha az I. fokú 
hatósághoz ily álhtkuruzslókat feljelentenek, azokkal 
szemben a megtorlást illetve a legszigorúbban járjon 
e l ; különösen felhívja figyelmét Székelyudvarboly 
rendőrkapitányságának, melynek területén Sükő és 
Décsfalván lakó egyes laikus egyének rendes, állato
kat gyógykezelő, rendelő napokat tartanak.

TÁVIRATOK.
J iiH la p e H t, május 25.

(Érk. d. u. 5 ó.)

Országgyűlés.
A képviselöház mai ülésén J  u s t  h Gyula 

elnökölt. Jegyző felolvasta interpcllácziós köny
vet, mely feltűnés kelt, miután hét interpelláczió 
van bejegyezve.

Ezután folytatják a cselédtörvény általános 
tárgyalását.

N a g y  György javaslatnak előterjesztését 
nem találja időszerűnek, mert a nemzet a kép
viselőháztól most más feladatok megoldását várja. 
Hibáztatja, hogy a javaslat intézkedései nagy- 
birtokosok javára szolgáluak. Általánosságban 
elfogadja javaslatot, de részleteknél lesznek mó
dosításai.

B ú z a  Barna elfogadja a javaslatot, melyet 
helyesnek és üdvösnek talál, majd polemizál 
azokkal, kik szerint a javaslat a demokrata 
függetlenségi elvekkel ellenkezik. A ki javasla
tot ellenzi, úgy mond, nem hive és nem barátja 
a cselédeknek. Javaslatot elfogadja.

B r ö d y Ernő személyes felszólalása és 
Bú z a  Barna viszonválasza utáu FI 0 d z s a Álilán 
beszélt a javaslat ellen, kérve D a r á n y i  mi
niszter, hogy úgy a földmivelésügyi minisztérium, 
mint a koaliczió renoméja érdekében vonja 
vissza a javaslatot.

Azután H e l l e b r o n t  Géza bizonyltja, 
hogy a szocziálisták elégedetlenségének nincs 
alapja Javaslatot elfogadja.

Elitéit erdö-panamista.
A dévai törvényszék, mint nekünk távira

tozzék, napok óta foglalkozott Székely Jenő 
petrillai körjegyző büupörével, ki az ottani 
szenzácziós erdöpauamáuak az értelmi szer
zője volt.

A törvényszék Székelyt több rendbeli 
csalás és okirathamisitásért négy évi fegyházra 
Ítélte.

Kiadja: Becsek Ü. Fia könyvnyomdája

3íyilttép.x
N y i l a t k o z a t .

A „Sz.-Udv.“ ez. lap 40. számában Itáduly Ferencz jog
hallgató ur, Kolozsvári lakos altul „minden kommentár nélkül" 
uyilatkozatilag közzé tett „Jegyzőkönyvére adom az alábbi 
feleletet.

Én, Ráduly Ferencz urat 1907. Hl. 13-án 51 kor. szigor
lati dij elküldése mellett felkértem, hogy III. 20-ra szigorlatra 
Iegyeztessen elő- Levelemre választ, — dac/ára, hogy távirati 
értesítésre is küldtem pénzt, — III. 17-ig sem kaptam. Ekkor 
táviratilag kérdeztem, mi van ügyemmel; erre III. 18-án érte
sít, hogy ó csak a 17-diki távirati felszólításom után ment 18-án 
jelentkeztetni, — holott még február 18-án kelt levelében őmaga 
ajánlkozott, hogy a szigorlati dij vétele után, azonual jelent
keztet és a „dékán válaszáról rögtön4* értesít. Természetesen a 
111. 18-iki jelentkeztetésemkor 20-ra terminust nem kaphatott, 
így 111. 18-éu táviratilag újból felkértem, hogy ha már előbbi 
leveleim alapján a jelentkeztetést elmulasztotta, legalább ápril 
4-ére szigorlatra jegyeztessen elő. E r re  ugyanezeu nap — ///. 19-én  
—  k e lt  t á v i r a t i  v á la s z á b a n  é r t e s í t e t t :  „N e g y e d ik é n  s z ig o r la to z o l 
Én, tekintettel arra, hogy a III. 13-án kelt felkérésemet nem 
teljesítette, mostani értesítése utáu, saját megnyugtatásomra, le
velet írtam Dr. Kosutáuy Iguácz jogtudományi dókán urnák, 
hogy lettem-e tényleg ápril 4-re szigorlatra jelentkeztetve; mire 
részben ő, részben az általa meghatalmazott irodavezetője, 
Szatmáry ur, 1907. III. 2 1 - ik i d á tu m m a l, te h á t  3  n a p p a l R ádu ly  
F e re n c z  u r  t á v i r a t i  é r te s í té s e  u tá n , e zen  v á la s z t k ü ld t e :  „A  
na g y s . D óká n  u r  m e g h a g y á s á b ó l é r te s í te m , h ogy  a z  ünnep u tá n i 
n a p o k ra  e lő  s e n k i á l t a l  sem  je g y e z te te t t .  Kvár, 1901. 111. 21. 
ifj. Szatmary 8. k. E lő je g y z é s  n e m  e s z k ö z ö lte t ik ,  c s a k is  a  d i j- 
le f iz e té s  m e l le t t  te rm in u s  tű z h e tő . D éká n, s . k . "  Végül megjegy
zem, hogy dr. Kosutány Ignácz Dékáu urnák 111. 25 én kelt 
levele szerint csak 111. 22-éu jelentkeztetett engem szigorlatra 
Ráduly Ferencz ur.

Mindezekből világos, hogy én Ráuduly Ferencz urat 
azzal, hogy a rábízott és készségesen elvállalt fontos megbízást 
„uem teljesítette a megkövetelhető korrekt módon", n e m  „ t e l 
je s e n  a la p ta la n u l" és „á r ta t la n u l“  rá g a lm a z ta m  m eg,

Lyon körülmények között segédeimet nem nevezhettem 
meg és a kért fegyvorcs elégtételt jogosan tagadtam meg. Ál
lításom minden részét, mely eljáiásom korrektségét igazolja, 
hiteles okiratokkal igazolom.

Székelyudvarhely, 1907. május 26-áu.
D r. K ru s n ic z k y  E lek.
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V * ~  M E G H Í V Á S .

Az 1898. XXIII. t.-cz. alapján alakult Országos 
Központi Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó

Székelyudvarhelyi
ipari és gazdasági Hitelszövetkezet

mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja

1907. évi junins hó 9-én, kelló' száuiu tag meg nem 
jelenése esetén junins hó 16-án <1. n. il órakor a 

hitelszövetkezet helyiségében

r e n d e s  k ö z g y ű l é s t
tart,

melyre a tagok az alapszabályok 35. § a értelmében 
meghivatnak.

r  N a p i r c u d :  -rao
üzleteredményről szóló jelentések tár-1. Múlt évi 

gyaláaa.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény 

megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. A tiszta jövedelemmel való rendelkezés.
5. Az igazgatóság 3 tagjának választása.
6. Netaláni indítványok.

1905. évi deczember hó 3l-én a tagok száma 
793, üzletrészeinek száma pedig 1091 volt; az év 
folyamán belépett 26 tag 26 üzletrésszel, kilépett 
125 tag 225 üzletrészszel tehát maradt 1906. év vé
gén 694 tag, 892 üzletrészszel.

A felügyelő-bizottság által megvizsgált évi mér
leg a szövetkezet helyiségében kifüggesztetett és 
mindenki által megtekinthető.

Kelt Székelyudvarhelyen, 1907. május hó 24.
Az igazgatóság.

— m a — i n w

L Szalr vélemények

az „ f e t e h á z y  C e g # K “ -? í l .

— —  m  — g— — Í j
A magy. kir. műegyetem borászati labora

tóriuma által hivatalosan megejtett és általunk 
tudomásul vett vizsgálatok alapján az

Esterházy cognacot
betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresen hasz
nálva mint kitűnő minőségűt és a fracia cog- 
nacokkal vetekedöt legjobban ajánlhatjuk.

Dr. Tauffer Vilmos Dr. Kétly Károly
egyetemi tanar. egyetemi tanár.

Dr. Stiller Bertalan 
egyetemi tanár.
it. Réczey Imre
®gyetemi tanar.
Dr. Pertik Ottó
egyetemi tanár.

Dr. Ángyán Béla
egyetemi tanar.
Dr. Poór Imre

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

I Az ESTERHÁZY jCOGNAG minden elő 
kelő fűszer- és csemegekereskedésben 

kapható.

nék ü l ne együ n k  levest.
H e l i á n y  c s e p p  e l e g e n d ő t

Sirolin
Emeli az étvágyai és a testsúlyt, megszün
teti a köhögést, váladékot, éjjeli Izzidáat.

É p ü le t-ü v e g e z é s !

Kérem

o l v a s s a
e l!

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

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

jelentéktelen olcsó árak mellett lesznek kiszol
gálva. Fü8zerosztályoraban — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely thztaság és reud tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden füszcr-czikkbeu nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok.

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

S zen tp é te ry  G erg e ly ,
Székelyudvarhelyt.

Utazó kofferek 1 Szalon petróleum !

Barfls-, Borszéki-, Kászotti-Viz raktár.

„ K r is tá ly "  gőzmoso-gysr
és Vcgytisztitó-ittlézd Kolozsvár.

Elvállal vegyileg tisztitaui női és 
férfi ruhaneműket, mos, vasal feliér- 
nemüeketa legszebb kivitelben, gyor
san és előnyös árak ellenében. Szé- 
kelyudvarlielyeu képviselve: Szen- 
kovits János u tóda uri-divat keres
kedő által, bol árjegyzékek is kapha
tók. Csomagolás és szállítás a kép

viselet által díjtalan

r Védjegy:
Kék mezőbeu két kulcs. " 1

Icpegbizhafebb gyártmány!
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C O G - M A C
DISTILLERIE FRANCHISE MODÉLE 

P E O S I O N T O R .

Kizárólagos elárusiiás jYiárK Testvéreknél.
Kívánatra próba miutaüveg,I
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Kristály tiszta
Jíargila-ligeli „KamiUa“-forrás

fl KjrpátoK gyöngye!
Természetes ásvány
in :  gyógy bor v í z  ! z z

Főraktár Székelyudvarhelyt:

Haáb és Heitz czégnél
K a p h a tó  m é g :

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
Gyarmathy Ákos, Tamás Balázs, 
Bagó Gyula, Szentpétery Gergely 
Márk Testvérek, Fernengel F ri
gyes, Zárug Antal kereskedésé
ben 8 f illé ré rt, valamint minden 
vendéglőben és étteremben.
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Védjogy: „ H o r g o n y ig

A  L in im e n t .  B a p s i c i  c o ft ip .,  
a Horgony-Pam-Ex|)el

p ó tlék a  \
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 óv óta legjobb fájdalomcsillapíijó szőrnek 
bizonyult köszvónynél, csúznál és mejjhülcsek-
........ nél, bedörzsölés koppén használva. ........
F igyelm cztetés.4 Silány hamisítványuk miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csák olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony” vód- 
jogygyel és a Richter czógjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben lí  —-.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden‘gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: TörökÍJózsef 

gyógyszerésznél, B u d a p e s t .
D L R ic lite r Q yógyszertá ra  az „ A r a n y  o r o s z lá n h o z " ,

P r á g á b a n .
E l i s a b e t b s t r a s a e  5 neu . 

Mindennapi szétküldés.
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O v d i l s v l i i l a ,  é l ő s ö v é n y .
M i

Bármely talajban gyorsan fejlődik, sűrű, uagy töviseivel 
embernek és bármely aliatuak elJeut&U, kitart 70H-80 
évig, nevelhető oly sűrűn, hogy apró csirke, ma'acz^stb 
sem mehet á t; ez a legolcsóbb örökös átbatlau kerítés. 
Főelönye még az is, hogy egész május középéig á leg
jobb eredménnyel ültethetők, mert a csemeték lelátva 
jeges pinezébeu tartatunk. Ezer darab 1 2  korona, ren
desen ültetve 50 méter berité>hez elég Nyomtatott ülte
tési és kezelési képes utasítást minden rendeléshez adok,
A kinek élökerités nem felel meg, szállíthatok s o d r o i i y -  
s z o v e t e t ,  a legtökéletesebb gyártmányt, oicsón iuO 

150 é9 200 cm. szó eset.
S z ő l ő  miudeu

'haznak leguzvrüb dísze, egy 
gyüjteméuy 8 fajból 20 tó, 
egy tő 2—300 fartőt terem.
Szőlőol tviinyöli «
táblás iUetések és hiányok pót- □  

Jósára, GO legkiválóbb bor és cstmege-laj, szigoiuau vuloga- g  
tott, tökéletes forradásu és fajtiszta dusgyöke: ü példau) ok fl
Delaware sima vessző, miudeu szál megfukad> ^  
csak az a legnemesebb faj, melyből én 18 év alatt 40 hol- 
dat ültettem, 35 hektót terem holdmkéut, bora édes, erős. 
oltani, permetezni uem kési és kezeléséhez stmrni tudo
mány sem kell ezért ellensége sok tudoniftmos szőlőin tézÓ

! Bővebb leírást és k é p e s  á r j e g y z é k e t  tanulságos 
(tartalommal es mindenhez teljes tájékoztatóval ingyen 

és bermentve küld:

NAGY GÁBOR szoiönayybirtokos Nayy-KágyH.
L e v e l e z é s  n i m l e n  n y e l v e n .

150 és 200

g E B T  í
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Tüdőbetegségek, hurutok, szam ár
köhögés, skrofulozis. Influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy, értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ B o eh e“  e re d e ti  ca o m a g o lá st.

F. HoflTnann-La Roche & Co. Basel (Stájc)


