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Pénzügyi válság.
Székelyudvarhely, szept. 20

A  nemzeti küzdelem idejében sokszor hal
lo ttuk  azt az aggodalmat (vágj- fenyegetést ?), 
hogy ha a nemzet ki nem békü.1 uralkodójával 
és A usztriával, hát akkor súlyos pénzügyi vál
ság éri Magyarországot. A külföldi és főleg az 
osztrák tőke visszavonul, a hitelt megszorítja, 
sőt egészen megvonja, járadékpapirjaink és zálog
leveleink —  nagy árfolyam-hanyatlások mellett —  
hazaözöulenek, a sok apró pénzintézet, szövet
kezet megbukik, a tömérdek eladósodott exisz- 
tenczia tönkre megy, óriási társadalmi és gazda
sági krach következik be, stb. stb.

Nos hát megbékültüuk az uralkodóval is, 
A usztriával is. A z áPam rendje helyreállott; 
költségvetés, ujonczjutalék rendben van. K ét 
esztendei adóhátrálék pontosan befolyt, úgy hogy 
a pénz a szó szoros értelmében megtorlódott az 
állampénztárban. A  kormány nagyarányú gaz
dasági akcziót indított meg, ipart fejleszt, be
ruházásokat végez. Mindebből a gazdasági élet 
logikája és törvényei szerint nagy fellendülés
nek, a hitel bővülésének, az anyagi viszonyok 
kouszolidácziójának kellene következnie.

E helyett bekövetkezett mindaz, amivel a 
politikai válság tovább húzódása esetére fenye
gettek. Magyarországon ma olyan súlyos pénz
ügyi válság indult meg, amilyen az 1873-iki krach 
óta nem volt. A  pénz a szó szoros értelmében 
eltűnt, az ország hitelszervezete majdnem tel
jesen fölmondta a szolgálatot. A  pénztárak, itt 
e megyében is cgy-két kivétellel beszüntették

A nők társadalmi állása-
A visszautasított tanítónői pályázók közt, 

mint egy statisztika közli, többszáz nő vesztette 
ismét — legalább egy esztendőre az exisztenezia 
rem ényét; ötszáz képzett okleveles nő — és ez mást 
jelent, mint ugyanannyi elutasított férfiú I

Mert a képzett, müveit férfiú, ha arra kerül a 
sor, a tanítói oklevelet egy esztendőre szekrénybe 
zárja és ideiglenes, más kereset után néz ; egy kis 
igyekvés és szerény igények mellett kaphat mind
egyik egy kis foglalkozást, mig ismét alkalom és 
tér nyilik a pályázatra. Megél valahogy és egy sik 
ambiczió mellett védve van az elzülléstöl, akár árván, 
elhagyottan áll a világban, akár részesül valahonnan 
anyagi segélyben. Sokféle a foglalkozás, amibe bele
kaphat és ami nem dehonestálja.

Hanem a nő, akár leány, akár özvegy asszony, 
akár árva, akár pedig szülői gyámság alatt van, ha 
már egyszer odáig eljutott, hogy a diploma birtoká
ban van, állás nélkül egy szánandó teremtés, a 
Scylla és Charybdis közt vergődő törékeny csónak.

Az 10—12 évi tanulás és a testi és a lelki 
kifejlődés egész pfoczesszusa alatt teljesen kivet
kőzött természetes nőies mivoltából, levetette 
mindazon apró külsőségeket is, melyek a kicsi és 
fejlődő leánygyermek játszi, pajkos vagy szende lel
két oly üdévé tették. A kenyérkoresot előkészítése 
egy könnyen törékeny, de mégis kérget vont a szive 
korül és mi csodálhatjuk ugyan a nők fogékonysá
gát a tudományok terén, de az elragadóan bájos el
fogult leányarczokban, a lebilincselő naívságban nem 
gyönyörködhetünk többé.

Mintha a hajnal káprázatos pírját hirtelen az 
est szürkülete váltotta volna fel.

Ugyanezen jelenség mutatkozik a nők által — 
utóbbi időben — választott egyéb férfifoglalkozási 
ágaknál is. '

Egy-egy nyilt állásra 500 -8 0 0  nő pályázik és 
a visszautasítottak, az állás nélkül maradó nők 
száma évről-évre emelkedik, mert az iskolák évről-

az uj kölcsönök kiadását s uem kell hozzá semmi 
jóstehetség megjövendölni, hogy ha sürgős segít
ség nem érkezik, Magyarország egész gazdasági 
rendje olyau megrázkódtatást szenved, amelyet 
évekig, talán évtizedekig sem lesz képes kiheverni.

Honnan keletkezett ez a pénzügyi válság?
Az Osztrák-Magyar Bank, Magyarország 

egyetlen pénzforrása, kimondotta az auathémát 
a szövetkezetekre. De hát miféle fináncziális 
belátás kellett ahhoz, azt hinni, hogy a pénz
ügyi válság majd a szövetkezeteknél megáll ? 
A  pénzforgalom olyan mint a láncz, ha egy 
ponton megszakítod, vége a láucznak. H a a 
kisember uem tud fizetni a kisiparosnak, a 
kiskereskedőnek, nem ju t a pénzhez a nagyke
reskedő és a nagyiparos sem. A társadalom 
alsóbb lépcsőzetén bekövetkezett fizetési zavarok 
okvetlenül felfelé terjedő irányzatot vesznek, 
mert a nagy ingó vagyonok, a bankok nagy 
alap- és tartaléktőkéi sem állanak végelemzésben 
egyébből, mint a kisemberek kötelmeiből, ta r
tozásaiból.

Egyszóval, ennek a most megiudult pénz
ügyi válságnak a további fejlődése és vége be
láthatatlan. Enuéllogva szoros kötelessége mind
azoknak, akiket illet, mindent elkövetni, hogy 
a válság tovább harapózásának eleje vétessék. 
Három ilyen tényezőt ismerünk, amelyek siker
rel közbevethetuék m agukat: a kormány, a jegy
bank és a nagy pénzintézetek. De e három 
tényezőnek azután kötelessége is a segítség.

A kormány, úgy látszik, még uem ismerte 
föl a veszedelem nagyságát. A kormánynak

évre nagyobb arányban állítják ki az okleveleket, 
mint aminő arányban az ürosedó állások szaporodnak.

Hol a hiba ?
Mi, férfiak kergettük bele a nőket a férfias 

munka testet sorvasztó és lelket ölő rabigájába, mi 
vagyunk a szép nem, a gyengéd érzelmek, a fino
mabb Ízlés, a szent családi élet és a népek erkölcsi 
nemes életének önző gyilkosai.

A követelők mi férfiak vagyunk, mert többet 
kívánunk attól, akit mi szeretettel magunkévá 
tettünk és akkor, amidőn a mienk, amidőn már csak 
érettünk él.

A nő napraforgó életet él. A véralkotla tör
vény, természetes ösztön, rendeltetés és fenntartási 
motívumok felénk fordítják tekintetét és lelkét. A 
férfi arczának mosolya a napsugár, mely fölé fordul, 
a férfi szeszélye az irány, mely szerint öltözködik 
és a férfi akarata a törvény, mely szerint él.

Divat, hangulat és minden-minden, ami a nő 
életét vágygyal és őrömmel eltölti, az mind ezen 
forgalomban összpontosul: „szeretni és szerettetni.“ 
Házi és családi munkakörének kutforrása, megelége
dett és boldog életének alapmozzanata ez.

Ez a rendeltetése, nem pedig a munka és ke
nyérkereset.

Nem Xantippe tette férjét Sokratessé, — nőm 
Helena alakította férjét Kepplerré, hanem megfor
dítva. A skeptikus bölcs oldalán, ki minden idejét 
és minden gondolatát az elvont, elérhetetlen magas 
fogalmaknak szentelte, miuden asszony, még a uői 
angyal is, Xantippévé vált volna és a zsémbes csilla
gász mellett, ki csak az égi testek misztikus moz
dulatában tudott gyönyörködni, minden feleség Helé
nát követte volna.

De lássuk a mai viszonyokat; előbb azonban 
vessünk egy kis visszapillantást csak a legközelebb 
múlt félszázadra. A múlt század ötvenes, vagy hatva
nas éveire.

Azt az időpontot választom, amelyben a mi 
nemzetünk családi életének kertje megtépázva, ki
fosztva, dísztelenül parlagon bevert. ltjaink nagyobb 
és jobb része a csatatéri közös sirdombok alatt

nem is annyira a segélynyújtás volna a főfel
adata, mint az, hogy a maga morális hatásával 
helyreállítsa az általános bizalmat. Az emberek 
most azt látják, hogy a válság magára van ha
gyatva, senki sem törődik vele. Holott ha a 
kormány erélyeseu kezébe ragadná az orvoslás 
eszközeit, érvényesítené a befolyását úgy a 
jegybanknál, mint a többi nagy pénzintézeteknél, 
megindítaná, szervezné é3 vezetué a mentőak- 
czió t: mindjárt engedne az általános bizalmat
lanság és félénkség, mely a válságnak egyik 
fő okozója.

Hiába a magyar társadalmat még sokáig 
uem lehet abból a betegségből kigyógyitani, 
hogy mindent az államtól, a kormánytól vár. 
Érthető ez a gyöugeség egy olyan országban, 
ahol csak az állam erős, hatalmas és gazdag, 
mig a társadalom gyönge gyámoltalan és szegény. 
És amig ezek a sajnálatos viszonyok meg nem 
változnak, addig minden magyar kormánynak 
kötelessége lesz segítségére sietni a társadalom
nak olyau ügyekben is amelyek talán nem ta r
toznak szorosan a kormányzati teeudők keretébe.

A másik tényező: a jegybank. Ez, úgy 
látszik, most akarja bebizonyítani, hogy meny
nyire uem alkalmas arra, hogy az ország hitel
szervezetének központjául szolgáljon. A  legal- 
kalmatlaoabb időben indította meg a „purifikáló* 
munkáját, akkor, amikor az amerikai nyomás 
folytán az egész európai péuzpiacz helyzete a 
legfeszültebb volt. Most pedig közömbösen szem
léli az általa megindított válság dulásait. Be
burkolózik abba, hogy neki már adóköteles

maradtak el, hajadon leányaink bekötetlen fővel 
siratták az elhullott bajnokok sorsát, Dem a saját 
végzetüket.

Ezrivel maradtak a szivek özvegyen, leányok 
hajadonon. És ha akkor így szólt volna valaki a 
busuló magyarnak, vagy gyászoló özvegynek, küldd 
leányodat valamelyik üzletbe elárusító-nőnek, vagy 
taníttasd gépírásra, könyvvezetésre stb., minő választ 
kapott volna az a merész tanácsadó.

Azok a hajadouok azért férj kezére kerültek 
mind, nem hiszem, hogy csak egygyel is több maradt 
volna pártában, mint amennyi rendes körülmények 
közt természetes okokból marad.

Hja, akkor a férfi férfi volt, a legény omber 
volt, tudta, hogy a munka az élet, az élet pedig 
csak családnak, a társadalomnak, a nemzetnek legyen 
szentelve !

Pedig az akkori állapot is kemény munkára 
kényszeritette az elmét!

A mai ifjúság tagja egy szerényen öltözött nő 
előtt meg nem billenti kalapját, bármi legyen, bárki 
leánya legyen ; ellenben annál élesebb szögre hajlik 
dereka, hu fény és pompa Ömlik le a kicsike vállár
ról és fénylő butonok fiilczimpáiban. Hogy kicsoda, 
□em érdekli.

Egy nő, ki a házban saját tűzhelye körül 
végzi kötelességét — egy leány, ki anyjának segít
ségére működik és nem jelenhet meg a déli korzon, 
figyelemre sem méltó, hamupipőke, a kályha mögött 
a helyo.

Elírt, zsur, autoturf, sport, nyaralás, klimatikus 
és teugeri fürdő, ezek az angolos rövidséggel folyta
tott társalgás mottói.

Hol marad ezen mai társaság mögött a hajdani 
fehér kötényos, rövid ujju, ingvállas, pozsgás arczu 
magyar leány ? És hol marad ezek mögött a mai 
polgárleány, aki hogy mégis ocsuként ki no rostól- 
tassék a beteg társadalom lyukas szitáján, tanul, 
dolgozik, görnyed és elhalványul.

Kiért tanul? Miért tanul ? Hogy leány marad
jon ? Az sem nem czélja, sem nem rendeltetése.
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jegyei vannak, holott, abból rá nézve semmi kár 
vagy veszedelem nem hárul. Példátlan, hogy 
másfélmilliárdra rugó érczkészlete mellett — 
melyet különben csakis Magyarország valuta
rendezési törekvéseinek köszönhet — kicsinyes
kedik és mindig akkor szorítja meg a hitelt, 
amikor arra a leguagyobb szükség van. A jegy
banktól tahát sokat nem várhatunk; minden 
attól függ, hogy akar-e és tud-e a magyar kor
mány a, bauk intézőségére befolyást gyakorolni 
oly irányban, hogy a segitőakczióból a bank is 
kivegye a maga részét.

Nagy pénzintézeteink, sajnos, alig egyebek 
a jegybank és a bécsi péuzpiacz függelékeinél. 
Önálló, magyar pénzügyi politikát sohasem mer
tek vagy tudtak csinálni. Különös előszeretettel 
művelik a nagy üzleteket, amelyekben koczkázat 
nélkül egyszerre sokat lehet nyerni.

De az ország mindennapi gazdasági életé
nek bajaival szemben nagyon is hajlaudók az 
elzárkózásra. Rájuk még inkább áll az, ami a 
jegybankra: a kormánynak leuue a feladata őket 
a közömbösségükből és rideg elzárkozottságuk- 
ból fölrázni és a segitöakczióba belevinni.

A fődolog az, hogy a kormány haladék
talanul és teljes erővel iuditsa meg ezt a segitő- 
akcziót. Vesse latba telyes morális tekintélyét 
és a pénzvilágra való egész befolyását, hogy ez 
a fojtogatás, mely most a magyar társadalom 
gyöngébb elemei ellen rendszeresen folyik, meg
szűnjék. Lássa meg a társadalom, hogy nagy 
bajában nincs magára hagyatva. A  dolog nagyon 
sürgős, mert most még talán elejét lehet venni 
a nagyobb bajnak; egy vagy két hét múlva 
már alighanem késő lesz. r .

B E L F Ö L D .

A z állam i tisz tv ise lők  és a korm ány
A minap tartott minisztertanács foglalkozott az ál
lami tisztviselőknek Szegeden, szeptember 22-én és
23-án tartandó kongreszusával is. A minisztertanács 
kimondta, hogy mindazoknak a tisztviselőknek, a

Miért dolgozik, miért görnyed? Hogy férj
hez ne mehessen ? Ez nem exisztencziája, nem is 
szándéka.

Miért halaványul ? Talán a 1 8 -2 0 —22—24 
éves leánynak fiziológiája?

Ez a nőemanczipácziónak előrebocsátott sötét 
árnyéka, a romlásnak induló patriarkális társadalmi 
élet kiszáradt talaja és ha ez igy tart, nem messze 
azon időszak, amelyben férfi és nő pályát és szere
pet cserél.

A nőemanczipáczió mai állapota nem emanczi- 
páczió, hanem kényszer a meg nem illető muDka 
és gondok felvételére, inkább rabláncz az etikai 
szép fejlődésének rovására.

Pirulva szemléljük ezeknek a kis fehérbőrű, 
aprókezü, gyenge teremtéseknek serénykedését, mig 
a sok fiatal férfiú a kávéházak és sétányok terraszait 
lepi el, ki unalomból, ki pedig nélkülözéssel küzdve.

A középosztályról szólok, „a legfelsőbb osz
tályu külön életet él; de azért a legszegényebb nép- 
osztály rétegeiben is már annyira gyökeret vert az 
urhatnámság mániája, hogy már a mosónő is hiva
talról álmodik leánya számára.

De hová vezet ez a nőemanczipáczió ezen ferde 
irányban ? A férfierények elposványosodására, a női 
szervezet elkorcsosodására és a családi élet meg- 
lazulására, a társadalmi és nemzeti élet végromlására.

Számoljunk bár a korral, a kor szellemével, 
az uj szellem uj ízlésével; de ne feledjünk számolni 
az uj kor, uj szellem és uj Ízlés haladását súlyosan 
nehezítő és elválhatatlan kisérőkéut táborába szegő
dött anyagi áldozatokkal is 1

Nagy hiba, hogy azokat a keveseket, akik győ
zik, fogadjuk el irányadóul és nem azon százezreket 
vagy milliókat, akik nem győzik és ennek oka a 
mai nevelés iskolája, amely képesít, de nem képez, 
amely tanít, de nem nevel.

És ez elsősorban a nemzet zömét képező kö
zéposztály női részének rovására történik, ez sínyli 
meg, ezt sújtja az előítélet átka, ez kénytelen exia- 
tencziát hajszolni a házasságban vagy hivatalban.

A feleség, az anya, a családi élet .lelke, dísze 
elavult fogalmak, a létérti küzdelem tárgya a régi
nél terjedelmesebb.

Ezért nem mer az ifjú nősülni és ezért nem 
tud a hajadon férjhez menni.

— au -

kik a kongresszuson megjelenni szándékozunk — a 
mennyiben ezt az egyes hivatalok visszonyai nőm 
gátolják — három napi szabadságot engedélyeznek 
Elhatározta továbbá a minisztertanács, hogy az ál
lam hüségos szolgáinak megbecsülése és annak jeléül 
hogy a miniszterek magukat szintén tisztviselőknek, 
az állam első tisztviselőinek tekintik, a kongresszuson 
a kormány képviseletében a miniszterelnök, eHotlcg 
valamelyik miniszter meg fog jelenni.

Politikai jegyzetek.
Bzékelyudvarhely, szept 20

A  honfoglaló magyarok vezérét ünnepel
tük, halálának ezeréves fordulóján.

Lelkes fiai az évezredes hazának összegyűl
tek vasárnap a Szeri pusztáu, ahol Á rpád a 
honfoglalás dicső munkája után először meg
pihent s tanácsot ülvén, szervezte a nemzeti 
erőt és biztosította a meghódított birodalom 
védelmét.

A legendás hősnek, Párduczos Árpádnak 
tündöklő alakját idézi a nemzet szeme elé a 
pusztaszeri ünnep. Micsoda hatalmas erő és 
mennyi bölcsesség Lkozott e fejedelmi férfiúban ! 
Rettenthetetlen bátorság és önbizalom, szilárd 
elhatározás, alapos megfontolás, gyors cselekvés 
s erő és újra erő, amely hat és győzedelmes
kedik : e vezéri erkölcsök csillognak az ország
szerző vezér egyéniségében.

A  hazaszeretö, lélek elborulva tekint vissza 
a történelmi múltba.

Valahányszor csapás érte a magyar nem
zetet, a balsors mindig azért szakadt rá, mert 
eltért azoktól a hagyományoktól, amelyek a 
honfoglalás történelméből ereduek. Á rpád a 
széthúzó törzseket összevonta és összetartó egy
séggé tömöritette s az eképeu egyesült nemzeti 
erővel lépte á t a K árpátokat s egymásután 
gyors diadalt aratva az itt lakott népeken (tó
ton, bulgáron, oláhon, németen), a magyar 
népnek tulajdouába vette a földet s megterem
tette Magyarországot.

A magyar história évkönyveit olvasva, 
hányszor kell szomorúan felsobajtanunk azon a 
keserű látványon, hogy a magyar tör magyar 
ellen s magyar bántja a magyart, gyöngítvén 
a nemzeti erőt, amelyet külső és belső .ellenség 
vesz körül. Most is, amidőn ünnepet ültünk 
Pusztaszeren Árpád vezér emlékére, nincsen-e 
megosztva a magyarság, holott az ellenség kon- 
czentrált erővel támadt ellenüuk. Az országban 
lakó idegen fajok ássák a gödröt, amelyben el- 
akarjék temetni a magyar nemzeti gondolatot. 
Keleten az oláh, északon a tót, délnyugaton a 
horvát szervezi nyíltan a lázadást, felülről a 
harag és a kedvetlenség villámai czikáznak s 
alant súlyos rázkodtatás szele érzik, dübörgése 
hallszik. És mindeme veszedelmek közben a 
magára utalt maroknyi magyarság sokszorosan 
tagozódva, kicsinyes pártoskodások között, külön- 
külöu jelszavakat hangoztatva, gyűlölködve és 
marakodva várja a jövőt. Sóhajtva mondjuk: 
hanyatlásnak indult Árpád népe, mert elernyedt 
benne az összetartó erő, amely nélkül minden 
alkotás széthull s amely nélkül a nemzet nagy 
érdekeit kellően szolgálni nem lehet.

*

Izgalmas gazdasági események riasztják a 
lelkeket. A  pénz oly drága és oly kevés, hogy 
az úgynevezett legöregebb emberek sem emlé
keznek ehhez hasonló állapotra. És ennek foly
tán forr, változik, vajúdik, szenved minden és 
mindenki. A gazdasági piacz térségein válságok 
pusztítanak és minden szakmábau észlelhető az 
a küzdelem, amelyet a kétségbeesés érzete tüzel. 
Ez a válságos folyamot ezúttal nem terjeszke
dik csak egy országra.

Megragadta és megrázta az egész világ 
piaczot és mindenütt mint a gazdasági erők 
közös medenezéjében: a pénzpiaczon háborog a 
legjobban. Honnan jö tt ez a vihar, mi idézte 
elő és mi éleszti, nem tudja senki sem. Az 
okok ismerete azonban nem lényeges. A  min
dennapi élet csak a tényekkel számol és ezeket 
irtózatos formában látja maga előtt.

A  magánember hitele megrendült. Első

rangú ezégek, amelyek eddig akadálytalanul 
kaptak híreit a legelső pénzintézeteknél, ma nem 
képesek váltóikat es/kom ptáltatni, A  kisember 
pedig nemhogy nem kap hitelt, hauem még azt 
is vissza kell talán fizetnie, amit kapott. Pedi®’ 
hát az élet amúgy is keserű perspectivát tá r  
elénk. Iszonyú drágaság nehezedik az emberekre 
és ez a drágulási folyamat egyre erősebb ára
datként rohan előre. A z  élelmi czikkek ára 
soha nem tapasztalt magasságba szökött. Nincs 
olyan szükségleti czikk, amelynek ára egy-két 
év a la tt ne emelkedett volna. A  ruha, a hús, 
a lakás, a cseléd, a fa, mind drágább lett. 
És olyan a helyzet, hogy valószínűleg még 
drágább lesz.

A  sztrájkok zavarják a term elést, a kész
letek ennek folytáu megcsappannak, kimerülnek, 
a kínálat tartózkodó lesz, egészen elmarad és a 
fogyasztó a maga keresletével a kínálat olyan 
dik tatúrájával áll szemben, a rnelylyel nem tud 
megbirkózni. A  termelés, a  munka már szervezve 
van. Mindegyik diktálhatja a maga feltételeit. 
Csak a fogyasztás szervezetlen és csak a fo
gyasztó kénytelen igába hajtani a fejét és bele
nyugodni abba, amit a termelő mond.

*

A kiegyezési tárgyalás váratlanul megsza
kadt az osztrák kormánynak a kvóta dolgában 
tám asztott követelései miatt. Beck báró már 
W ekerlével folytatott tanácskozásán előállt kö
veteléseivel, amelyekről a magyar miniszterek 
a magyar házban ta r to tt tanácskozásukon dön
töttek véglegesen. A  magyar miniszterek Beck 
követeléseit elfogadhatatlanokoak jelen tették  ki, 
és elhatározták, hogy nem tárgyalnak tovább. 
E tanácskozáson részt vett Andrássy gróf belügy
miniszter is. D élután a miniszterek vissza is 
utaztak Budapestre. Andrássy Gyula gróf még 
Bécsben maradt s kihallgatásra ment a királyhoz.

A  kiegyezésben történt kedvezőtlen fordulat 
Ilire hamar elterjedt Bécsben is, Budapesten is, 
természetesen nem m aradt hatás nélkül a börzére 
sem. Az értékek esnek ; de javu lt a helyzet, a 
mikor köztudomású lett, hogy ez a fordulat 
még nem jelent végleges szakítást, m ert az oszt
rák kormány tagjai október elején B udapestre 
jönnek, hogy a tárgyalást folytassák.

Bécsből az a híresztelés kapott szárnyra, 
hogy a magyar kormány a kiegyezés körül tá 
madt nehézségek m iatt beadta lemondását. E z t 
a hirt, amelyet egy budapesti esti lap is á tv e tt, 
illetékes helyről teljesen, alaptalan koholymáuy- 
nak nyilvánítják. Kormányválságról szó sincs.

*
Veszedelmes hírekkel vannak telve az ú j

ságok. I t t  is, o tt is megmarja az emberi erőt 
holmi alattomos epidémia és megtetézve az ug>is 
nehezen elviselhető társadalmi és közgazdasági 
bajokat, aktuálissá —  égetőn a körmükre ége tt 
dolgok súlyával aktuálissá — teszi a közegész
ségügyünkkel való beható vizsgálódást. Bécsbeu 
a himlő graszszál, Oroszországban kolerajárvány 
dühöng, a veszedelmes, láthatatlan ellenségektől 
környezve meginog a mi úgy is úgy gyenge 
agyaglábakra épített közegészségügyünk is. H a 
zánk közegészségügyi viszonyai semmi féle tek in
tetben sem mondbatók fényeseknek, sőt csak 
akkor látjuk még azt a sok, rengeteg sok hibát 
és hanyag mulasztást, mikor járványok fenye
getnek, akkor megmozdul egy kicsit a sajtó is, 
reformokat követel, de ha elm últ a veszély, ak 
kor minden a régiben marad.

Sok-sok hiáuyát lehetne felhozni közegész
ségügyünknek Sürgős reformokra van szükség, 
gyökeres változtatásokra. E lső  sorban az ivóvíz 
kérdése rendezendő, vízvezetékeket bevezetni m in
denütt Másodsorban a piaczok, élelmi szerek 
szigorúbban vizsgálandók meg, az élelmiszer 
hamisítók sokkalta szigorúbban büutettesseuek h a r
madszor a körorvosok olyan dotácziókban része- 
sitendök, hogy ne legyenek az összes pályázatok 
meddők. Ez a pár sürgős reform képezué azt 
az erős alapot, melyre építeni lehet, m ert most 
sajuos, még ez az alapunk is hiányzik.
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Székely gazdakörök.
Marosvásárhely, szept. 15.

A székelyföldi miniszteri kirendeltség gazda
sági akcziójának legsikerültebb eredményei közé kell 
Boroznunk a falusi gazdakörök szervezését. Aki is
meretes a székely föld gazdasági viszonyaival és 
tudja, hogy gazdatársadalmunk elmaradottságának 
és vagyoni hanyatlásának legfőbb oka a társadalmi 
szervezetlenség, az erők egyesítésének nagy mértékű 
hiánya, az egymás bajai, szükségei felől való kölcsö
nös tájékozatlanság, az kellően képes értékelni min
den oly egyesülést, amely kisgazdáinkat egymással 
közös és kölcsönös érdekeik ápolására egyboflizi. 
Mert nem szabad felednünk, hogy ha valahol, úgy 
a gazdasági életben vau legnagyobb szükség az ösz- 
szetartásra, ogymás kö'csönös támogatására. Régen 
rájöttek erre a külföldi államok gazdái, akik már jó 
ideje kezdték a gazdasági érdekcsoportok szervezé
sét s munkálkodnak érdekeiknek minden irányban 
való képviseltet.ése és megvédésében.

A gazdakörök alakítása főleg nálunk, a Szé
kelyföldön megbecsülhetetlen fontossággal bir, mórt 
óriási lépést jelent vidéki gazdaközönségünk tömö
rítése, összetartozaudóságuk érzetének öntudatra 
juttatása terén. Mihelyt egy község lakosságát egy 
ilyen érdekszövetség köti össze, amely tagjainak 
vagyoni és egyúttal szellemi javait is megvédeni s 
czéltudatosan gyarapítani hivatott, a gazdasági pro
duktivitás és megerősödés terén korszakalkotó vál
tozás következik be.

Mert mi a gazdakörök czélja és hivatása?
ügy, abban az irányban, ahogy a székelyföldi 

kirendeltség a gazdaköröket szervezni és működé
sűket kifejteni igyekszik, azok nemcsak arra szol
gálnak, hogy a gazdák gyakori összejöveteleken 
gazdasági észleleteiket, tapasztalataikat egymással 
közöljék, bajaikat, a közösen érdeklő kérdéseket 
behatóan megbeszéljék, szükségeiket kölcsönösen föl
tárják és ily módon magukon és egymásaon a köz
vetlen érintkezés konzultatív eszközeivel segítsenek, 
hanem a kisgazdák gazdasági érdekeit közvetleneb
bül érintő és főleg reális értékű intézményekkel is 
uj erőt és uj szellemet oltsanak a székely birtokos
ságba. E végből a kirendeltség egyfelől oktató mó
don, időnkint és fölváltva, bizonyos rendszer szerint 
rendezett gazdasági előadások, vitatkozó megbeszé
lések, gazdasági szakmüvekkel fölszerelt népkönyv
tárak fölállítása utján, másfelől a rendelkezésére 
álló anyagi eszközökkel, gazdasági gépek és eszkö
zök kiosztása és használásuk megismertetése, a szé
kely földön annyira hiányzott tenyészállatok és vető
magvaknak kedvezményes áron való szétosztása, az 
állattenyésztésre oly fontos legelőállomány megjaví
tásának rendszeres keresztülvitele, a kisgazdaságok 
intenzivitását fokozó, nálunk ismeretlen vagy elha
nyagolt gazdasági ágak — baromfi, selyem, méh- 
tenyésztés — meghonosítása és fejlesztése slb. által 
iparkodik gazdálkodásunkat uj irányokba terelni. 
És hogy a kirendeltség működése eredményes lehes
sen, hogy úgy a szükséges tájékozódás megszerzése, 
mint a gazdaközönség javát szolgáló segélyezések 
szétosztása a követelményeknek minél megfelelőbben 
és minél tökéletesebben sikerüljön, a kirendeltség 
minden községben gazdaköröket igyekszik alapítani. 
A gazdakörök — megfelelő, értelmes vezetés mellett
— maguk állapítják meg, a helyi viszonyok legala
posabb ismerete alapján, a község gazdasági szük
ségleteit; a kirendeltség kiküldött tisztviselője már 
beszűrődött, megállapodott nézetek tanulságok nyo
mán tájékozodhatik, és nem kénytelen gazdától- 
gazdára tudakozódni a községi bajok felől. A gazda
körök előre megállapítják, minő támogatásra vau 
szükségük s miket kell első sorban kérniük a kor- 
máuy segélyező szerveitől.

Látható tehát, hogy a gazdaköröknek nemcsak 
mint az erőket tömörítő és az öntudatos gazdálko
dást elősegítő egyesületeknek van kiváló jeleutŐBégük, 
de mint a székelység gazdasági átalakulásának meg
teremtésére hivatott tényező : a székelyföldi kiren
deltség tájékoztató és segélyakcióját közvetítő szer
veknek is rendkívül fontos szerepük van.

Épen ezért nem lehet eléggé ajánlanunk vi
déki gazdaközönségünknek az ily körök szervezését,
— és nem lehet eléggé csodálkoznunk hogy azok 
száma, előnyeik ismerete daczára, aránylag oly las
san gyarapodik.

A kirendeltség kezdeményezésére alakult gaz
dakörök száma a székely akczió körébe vont G vár
megyében 1905-ben 92 volt. Ez a szám a várme
gyékben következőleg oszlott meg:

Csik vármegyében 10 gnzdakör.
Háromszék „ 11
Kisk üküllő „
Marostorda „ 12
Tordaaranyos „ 4
Udvarhely „ 47 „

összesen 92 gazdakör.
Eszorint tehát a legrohamosabb haladás Udvar

hely vármegyében mutatkozott e téreu. Ez az arány 
Udvarhely és a többi vármegyék közt továbbra is 
mogmaradt. A gazdakörök számaránya ugyanis ma 
a kövotkező:
Csik vármegyében 18 gazdakör.
Háromszék n 36 n
Kisküküllő n 20 n
Marostorda » 28 n
Tordaaranyos n 13 n
Udvarhely n 91 V

összesen 206 gazdakör.
Az udvarhelyi gazdakörök száma tehát az 

összes székelyföldi gazdaköröknek 44 százalékát is 
meghaladja. Ez mindenesetre Udvarhely gazda tár
sadalmának értelmi fejlettségét és vezető embeteinok 
buzgalmát és rátermettségét bizonyítja.

Még jellemzőbb az arány, ha az egyes megyék 
községeinek számát a gazdakörök számával hason
lítjuk össze:
Csik vármegye 61 közs. 18 gazdakör.
Háromszék n 104 „ 36
Kisküküllő n 117 „ 20
Marostorda n 204 „ 28 n
Tordaaranyos n 141 „ 13
Udvarhely n 134 „ 91

összesen 761 közs. 206 gazdakör.
Az egyes vármegyékben levő gazdakörök szá

mát a községek számához viszonyítva, a gazdakörök 
százaléka Csikban 29, Háromszéken 34, Kisküküllő- 
ben 17, Marostordában 13, Tordaaranyosban 9, 
Udvarhelyben 67. Eszerint tehát a gazdasági életre
valóság és szervezkedő képesség legnagyobb mér
tékben Udvarhely vármegyében nyilatkozott meg, 
ahol a gazdakörök száma majdnem fele a másik öt 
vármegye gazdaköreinek, s két és félszerese az át
lagos aránynak, ami a 6 vármegye területére szá
mítva 27 százalék.

Ez az utóbbi arányszám elég jellemzően bizo
nyítja, mennyi tenni való van még e téren. Leg
feltűnőbb az elmaradottság Tordaaranyosban és 
Marostordában, amelynek pedig a székely kirendelt
séghez való közelségüknél és a gyakori érintkezés 
lehetőségénél fogva legelői kellene járniok. Maros- 
tordát a távol fekvő csíki és háromszéki községek 
is messze fölülmúlják.

A gazdakörök állandóan folyó szervezésénél 
vezényszerepre, irányitó tevékenységre a vidék értel
mes osztályának ama tagjai vannak első sorban 
hivatva, akik a néppel gyakori és a legközvetlenebb 
érintkezésben éluok: a papok, tanítók és jegyzők. 
Ök ismorik a helyi viszonyokat a legalaposabban és 
ők férkőzhetnek a néplélekhez legkönnyebb szerrel. 
Igaz ugyan, hogy nagyobb birtokosatokra is ugyané 
misszió teljesítése vár, de a múlt tapasztalatai azt 
a szomorú következtetést eredményezték, hogy közép- 
és nagybirtokos osztályunkra — az egyébként ismert 
és méltányolt dicséretes kivételekkel — ebben az 
irányban még egyelőre nem számíthatunk. És őszinte 
elismerés illeti első sorban a székelyföld papságát 
azért, hogy megértette feladatának jelentőségét, 
fölismerte szocziális kötelezettségeit, amelyeket ép 
oly fontosnak tartunk, mint egyházi, lelki kötelmei 
teljesítését.

Papjaink nem kicsinyelhetó lelkesedéssel tá
mogatják a kirendeltséget munkájában. Igen helyes 
érzékkel maguk veszik kezűkbe a gazdakörök szer
vezését, s követőkre találtak a székelyföld tanítóiban 
is, akik hasonló tevékenységet kezdenek kifejteni. 
Úgy hogy a gazdakörök elnökei között Csikban 7, 
Háromszéken 16, Kisküküllőben 10, Marostordában 
16, Tordaaranyos 8, Udvarhelyen 50 pap és tanító. 
Vagyis 206 gazdaköri elnök közül 107 (majdnem 52%).

E tekintetben is Udvarhely megye jár elöl, 
ahol az elnököknek felénél több a pap és tanító.

V á jn á  G éza  (lr.

gjgjF* Vidéki t. hátralékos előfizetőin
ket kérjük esedékes d ija ik  szíves bekül
désére.

H Í R E K .
Székelyuclvarhely, szept. 22.

Kossuth Ferencz és a székely  ipar.

A ni ■ u I sit.t e r  u ju li l i  H ltc/.iO Jil.

Kossuth Ferencz a nemzeti kormány kereske
delmi minisztere tárczája körébe eső ügyek között 
kiváló előszeretettel vette gondjába a székely ipar 
alapozását és fejlesztését. Az a becsületes törekvés, 
ami a miniszter a magyar ipar fejlesztése érdekében 
hathatós munkára késztette, a székely ipar érdeké
ben tett intézkedéseiben mintegy hatványozott mér
tékben nyilatkozik meg. A miniszter ezen irányú 
munkálkodásáról tesz bizonyságot az alábbi tudósí
tás is:

A miniszter a Székelyföld kisiparának fejlesz
tése czéljából elhatározta, hogy egyelőre tiz kisipari 
mintamühelyt létesít szakmájukban kiváló előmenetelt 
tanúsító és egyénileg teljesen megbízható olyan ifjú 
székely iparos segédek részére, kik a Székelyföldön 
végleg letelepedni és iparukat önállóan űzni szán
dékoznak.

A tiz miutamühely közül iparnemenként kap : 
Marosvásárhely egy böröndös (összekötve pénztárcza 
készítéssel) műhelyt és egy hentes műhelyt; Szász
régen: egy asztalos műhelyt; Csíkszereda: egy ke
rékgyártó műhelyt; Gyergyószentmiklós: egy szűcs 
(béllő- és sapka szűcs) műhelyt; Sepsiszentgyörgy 
egy csorépkályha műhelyt; Bárót egy lakatos mű
helyt ; Székely udvarhely egy kárpitos műhelyt; Szé- 
kelykereiztur egy szíjgyártó műhelyt ; Parajd egy 
pékmühelyt.

xíllami adományképen kapják a fent elősorolt 
műhelyek a mintaszerű szerszám és gépfelszerelést és 
az ipar megkezdéséhez első szükségletül némi anyag- 
készletet. Pályázhatnak székelyföldi illetőségű iparos 
ifjak, kik felszabadulásuk óta legalább 5 éven át 
segédmunkásként állandóan dolgoztak, nagykorúsá
gukat elérték, katonai kötelezettségüknek eleget tet
tek, vagy az alól mentesítve vannak.

A székely ipari akcziónak egyik legsürgősebb 
feladatát az képezi, hogy a székelyfiuk tömegesen a 
Székelyföldön találjanak elhelyezést és ott nyerjék 
ipari kiképeztetésüket, egyrészt azért, hogy a helyi 
ipar az inas- vagy munkás hiány miatt haladásában 
ne gátoltassék, másrészt pedig azért, hogy a helyi 
viszonyok ismeretében felnövő uj iparos nemzedék a 
székelyipar megalapozásához kész anyagul szolgáljon. 
E végből utasította az ipari akczió közvetlen veze
tésével megbízott marosvásárhelyi állami Székely
földi iparmuzeumot, valamint a kereskedelmi és ipar
kamarát, hogy a magán ipari elhelyezésnél is a 
székely fiuk részére magabau a Székelyfőldön, vagy 
ahoz közvetlen közel eső erdélyrészi városokban ke
ressenek elhelyezést. Hogy a székelyipar az inas
képzés tekintetében reá háramló feladatának meg
felelhessen, elhatározta, hogy a Székelyföldön fej
lődésképességgel biró iparágak űzői között azoknak, 
akik inastartásra vállalkoznak, mühelybeli berende
zésük hiányainak pótlására szükség szerint munka
gépek és szerszámok adományozásával támogatást 
nyújt. E támogatás elnyerésére pályázatot hirdetek. 
Pályázhatnak a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar
kamara területén (Marosvásárhely szab. kir. város, 
Marostorda, Csik-, Háromszék- és Udvarhelymegye 
területén) lakó iparosok. Székelyudvarhelyt: a laka
tos, kocsigyártó, esztergályos, tirnár, kályhás, kőfa
ragó és szövőipar ; Székclykereszturon : a kerékgyártó 
(kocsikészitő) és kaptafavágó; Parajdon: az eszter
gályos, asztalos és lakatos iparágak azok, amelyek 
űzői az állami támogatást a tanoneznevelés révén 
igényelhetik és ezért folyamodhatnak.

A pályázati kérvények a kereskedelemügyi m. 
kir. Miniszterhez czimzendők és a marosvásárhelyi 
állami székelyföldi iparmuzeum igazgatóságához folyó 
évi deczember hó 15-ig beküldendők.

Szerkesztőségünk az érdeklődőknek készséggel 
ad útbaigazítást.

A z állam i tisztv ise lők  országos 
kongreszszusa.

A mai napon egybegyűltek Szegeden az állami 
tisztviselők az ország legkülönbözőbb vidékeiről oly 
czélból, hogy helyzetüket megbeszéljék és föltárják 
és kívánságaikat úgy az alapelvekre, mint a részle
tekre nézve formulázzák.

Az utóbbi években egymásután szervezkedtek 
és gyüléseztek az állami alkalmazottak egyes kate
góriái és csoportjai, hogy specziális kívánalmaikat 
megállapítsák s a felsőbbségek és a törvényhozás elé 
terjesztessék.

A kongresszuson — mint egyenrangú tagok — 
részt vesznek azon állami tisztviselők is, akik nem 
tagjai az országos egyesületnek s igy ezen kong
resszus valóban az állami tisztviselők parlamentjének 
nevezhető, amelynek hivatása a magyar középosztály 
ezen tekintélyes részének, vagyis mindazoknak, akik 
az alkotmányos magyar állam nagy gépezetét intézik 
és szolgálják, jövő boldogulásuk programmját meg
állapítani.
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Nagyon helyes, hogy ott ügyes-bajos dolgaikat, 
panaszaikat és kívánságaikat feltárják és határoza
taikkal megjelöljék azon utakat és módokat, amelyek 
odavezetnek, hogy az állam alkalmazottai jogokban 
és anyagiakban oly helyzetbe hozassanak, amelyek 
niellett mint hazafias polgárai e hazának, bárki le 
gyen is a kormány intézője, a törvény oltalma alatt 
szabadon gyakorolhassák politikai jogaikat, mint 
tisztviselők pedig, ismerjék törvényesen szabályozott 
jogaikat és kötelességeiket, s amellett oly anyagi 
helyzetbe jussanak, hogy a mindennapi kenyér gond
jai alól fölszabadítva, ogész tudásukat, egész mun
kaerejüket az állam javára öszpontosithassák

Minthogy az állam alkalmazottai és közegei a 
a magyar nemzet testének egyik legfontosabb szer
vét alkotják, minthogy az ő közeikbe vau nem cse
kély részben letéve a nép millóinak sorsa és mivel 
ezen a kongresszuson nomcsak arról fognak tanács
kozni, hogy mennyivel nagyobb illetményeket adjon 
az állam közegeinek, hanem az erre legbivatottabbak 
meg fogják jelölni azon utakat és módokat is, me
lyek mellett közigazgatásunk egyszerűbbé, gyorsabbá 
és olcsóbbá tehető, ezért bibető, hogy a nagyközöu- 
ség szeretettel és jóindulattal fogja figyelmére mél
tatni a tisztviselők nagy szegedi megnyilatkozásait.

A vasúti mizériák gyógyítása.
A m is / . lc r  l e i r a t a .

Legutóbb e hó elsején megjelent lapszámunkban 
tettük szóvá a székelyvasut rendetlen csatlakozása és 
hiányos járata folytán állandóan kisértő mizériákat.

A maga szomorú valóságában ismertettük a 
tarthatatlan helyzetet, mely átokként nehezedik erre 
a vármegyére, annak kereskedelmére és iparára. Meri 
úgy van az, hogy az a szerencsétlen közlekedési po
litika, mely a fővonal elhelyezésében nyilatkozik meg, 
kiszolgáltatta a Székelyföldet s igy Székelyudvarhelyt 
a nemzetiségek gazdasági és közlekedési fölényének; 
amig ellátta a szászfóldet a világforgalom minden áldá
sával, megfeledkezett Udvarhely megyéről, Erdély lég - 
magyarabb vidékéről. Az ország politikai és gazdasági 
központjától annyira távol estünk, hogy népünk ahe
lyett, hogy politikai és gazdasági erőtartalékja lenne 
a magyar államegységnok, olszegényedett, kivándor
lásra néz.

E mizerábilis állapotok daczára, kívánságunk 
fölötte szerény. Nem a fővonal kedvezőbb elhelye
zését, csupán a meglevő viczinálisunk jobb karba 
hozását kívánjuk és ennek a megye közigazgatási 
bizottsága is kifejezést adott.

A központban is belátták helyzetünk tarthatat
lan voltát és ismételt sürgetésünknek némi eredménye 
az a leirat, amelyik e hó 5-ikéről keltezve és a köz- 
igazgatási bizottsághoz czimezve, dr Domokos Andor, 
alispánhoz érkezett. Sajnos, momentán eredménye ezen 
intézkedésének vajmi kevés lesz, azonban mindenesetre 
arról tesz bizonyságot, hogy panaszszavunkat odafenn 
megértették s rajta vannak, hogy a tarthatatlan 
állapot orvoslást nyerjen.

A leirat szerint ugyanis arról van szó, hogy a 
székely vonat reggeli késése ezután állandósilva lesz; 
vagyis amig nap-nap után menetrenden kívül 
vesztegelt reggeli vona'unk Héjjasfalván 1—1’/2 órát, 
ez a késés most menetrendbe lesz foglalva. Még ért
hetőbben: a reggel Székelyudvarhelyre érkező 8512. 
számú vonat héjjasfalvi várakozási ideje annyira lesz 
íelemelve, hogy a netán késéssel érkező 50(3. postát 
hozó személyvonatot okvetlen be tudja várni. Ugyanez 
fog történni az 507-es személyvonattal is, mely Se
gesvárra reggel 9 óra 27 pereikor érkezik. Ennek 
szintén emelni fogják a segesvári tartózkodási idejét 
annyival, hogy a Székelyudvarholyröl később induló 
8511. számú vonatot bevárja. Szóval a mostani ked
vezmény, melyben részesülünk vajmi keveset ér, azon
ban e keveset is örömmel vesszük, mivel a miniszter 
jóindulatáról tesz bizonyságot s a leiratban a jövőre 
nézve fontosabb kijelentések foglaltatnak.

Az ez ügyben kelt leirat egész terjedelmébe a 
következő:

Udvarhelyvármegye közigazgatási bizottságának.
A héjjasfalva—székelyudvarhelys helyi érdekű 

vasúti vonal menetrendjének javítása és egy bar 
madik vonatpár bevezvtése érdekében folyó évi 
január hó 9-én 2461 — 190(5. kgb. és május hó 8-áu 
909—1907. kgb. számok alatt kelt felterjesztései 
folytán a kérdést újból tanulmányozván, értesítem a 
bizottságot, hogy a kérelmeket méltánylaudóknak 
találván, gondoskodni kívánok arról, hogy az er

űd Várhelyi Hiradó.

dekeltség igényűit kielégítő uj menetrend a lehe
tőséghez képest mielőbb életbeléptcthető legyen.

Minthogy azonban a meuetrend javítása csak 
oly módon hajtható végre, hogy a mozdonyok és 
a mozdony- és vonatkísérő személyzet Segesvárról 
Székelyudvarhelyre átállomásittatik, a mi viszont 
csak úgy lehetséges, ha a Székolyudvarhely állo
más jelenlegi korlátolt vizszolgáltatási képessége 
a Küküllőparton létesiteudő uj készítésével vagy 
más megfelelő intézkedések végrehajtása utján fo- 
koztatnék, a folyó évi október hó 1-én életbelépő 
téli menetrendben a gyakori késések és csatlakozás 
mulasztások lehető kiküszöbölése érdekében egye
lőre mindössze az az ideiglenes kisegitő intézkedés 
tehető, hogy a 8512. sz. vonatnak Héjjasfalván az 
506 sz. vonatra, az 507. sz. vonatnak pedig Se
gesvárt a 8511. sz. vonatra való várakozási ideje 
megfelelőlog fel fog emeltotui.

E mellett egyidejűleg utasítottam a m. kir. 
államvasutak igazgatóságát, hogy a székelyudvar
helyi uj vizvételi berendezés sürgős létesítéséről 
a héjjasfalva—székelyudvarhelyi helyi érdekű vas
úttal ogyetértőleg gondoskodjék és ennek megtör
ténte után a mozdonyok- és vonatkísérő személy
zetnek Segesvárról Székelyudvarkelyre való áthe
lyezése és a vonatfordáknak Székelyudvarhelyről 
kiindulólag való megállapítása mellett a bizottság 
felterjesztésében hangsúlyozott érdekeket kielégítő 
uj uieuetreudot léptesse életbe

Budapest, 1907. szeptomber hó 5 én.
A miniszter helyett:

Sztcrcnyi sk., államtitkár.

P üspöki bérm akörút. Lányi József nagy
váradi róni. katb. püspök szeptember 29-étöl október 
12 ig Udvarhelymegye egyrészét a bérmálás szentsé
gének kiosztása végett be fogja utazni. Úti programja 
következő: szeptember 29-án délben vonattal érkezik 
Bögözbe, onnan Vágásba, 30-án Székelykereszturra. 
Október 1 én Etédre, 2-ikán Böződujfaluba, 3-ikán 
Szovátára, 4 ikén Parajdra, 5-ikén Atyhába, 6-ikán 
Korondra, 7 ikén, Pálfalvára, 8-ikán Farkaslakára,
9-ikén Szentlélekre, 10-ikéu Szenttamásra, 11-ikén 
Legyenfalvára. Október 12-éu érkezik a déli vonattal 
gr. Mailátli megyéspüspök Székelyudvarhelyre, hogy 
itt a bérmálási szentséget kiszo'gáltassa. A püspök 
hivatalos fogadtatása végett, Mikes Jáuos gróf fö- 
esperes megkérése alapján, dr Domokos Andor alis
pán már intézkedett.

T örvén yh atóság i k özgyű lés . Udvarhely- 
vármegye törvényhatósági bizottsága őszi rendes köz
gyűlését október hó 5-ikén, szombaton tartja meg. A 
tárgysorozati tárgyak túlnyomó többségét községi 
költségvetések képezik.

A S zék e ly  T ársaság  u jra a la k itá sa  czél- 
jából dr Domokos Aüdor, alispán ma délután 3 órára 
a megyeház kistermébe értekezletet hivott egybe. Az 
értekezlet az okt. 5 és 6-ikán Aradon tartandó szé
kely generális gyűlésen való képviseltetés ügyében 
is határoz. A gyűlésen részt vesz László Gyula, a 
Székely Társaságok alelnöke is.

K inevezés. Az igazságügyminiszter Constan- 
iinescu Viktor lugosi törvényszéki aljegyzőt a szé
kelyudvarhelyi törvényszékhez helyezte át.

P üspöki v iz sg á la t az u d varh ely i ref. 
egyh ázm egyéb en  Az erdélyi ref. egyházkerület 
püspöke dr Bartók György, szept. bő 28-áu megyénkbi 
érkezik a székelymagyarósi uj templom felszentelése 
végett és ezen alkalomból kifolyólag még egy néhány 
egyházközséget meglátogat és mindenütt vizsgálatot 
tart. A vármegye ref. közönsége, élén Vajda Ferencz 
esperessel, nagy előkészületeket tett a püspök fogadá
sára. 28-án déli egy órakor a papság és tanítói tes
tület Bögözbe gyülekezik, hol az ünnepélyes fogadta
tás történik. Bögözben Ugrón János, ref. koll. algoud- 
nok fogadja vendégül a püspököt. Onnan, délután 
Agyagfalvára indul át, hol isteutiszteletet tart és egy
házat vizsgál. Vasárnap 29-én, Székelymogyarós és 
Agyagfalva ifjúságának banderiális kísérete és veze
tése mellett vonul át Székelymagyarósba és felszen
teli az egyházközség csinos, uj templomát. Az nap 
délután, még Bögözben rövid püspöki áldást mond 
miután Székelyudvarhelyre érkezik. Itt 30-án d. e. 
10 órakor ünnepélyes istentiszteletet tart és ozután 
a ref. leányiskolát és kollégiumot fogja meglátogatni 
h az egyházközség ügyeit megvizsgálni. Októbor 1 én 
Székelykereszturon lesz, ahol szintén templomoz és 
egyházat vizsgál. A székelykeroszturi egyházközség 
különös nagy előkészületeket tesz a püspök fogadá
sára, mert, ott 1869 óta nem járt református püspök.

38. szóin

J ö n n ek  a  sz ín é sz e k . A sziniigyi bizottság 
Gotthárd János, polgármester elnöklete mellett 20-án 
délután gyülésezett. A gyűlés egyetlen tárgyát Heves 
Bélának, az erdélyi I-ső szinikerület igazgatójának, 
azon kérése képezte, mely egyrészt az őszi sziniév- 
adot, a szerződéstől eltérőleg, ne novemberben, de 
októbor hóban tartsa meg Székelyudvarhelyen. Heves 
ezen kéréséhez mellékelte Torda város szinügyi bi
zottságának a cserébe való beleegyező nyilatkozatát 
is. A bizottság mérlegelve a kérésben felhozott su- 
lyos érveket, Heves szinigazgató kérésének helyet 
adott s igy színészeink előadásaik sorozatát október 
5 ikén, szombaton megkezdik. A bérleteket már most 
lehet előjegyzeni Slerba Ödön dohánynagyárndá iában. 
Egyébiránt a bérletok eszközlése végett, Rónay Imre, 
a táisulat kiváló tagja a napokban ideérkezik.

A z á lla m i t isz tv ise lő k  országos congressu- 
sán, amely a mai nappal vette kezdetét Szögeden, 
városunkból Amberboy József, pü. számvizsgáló és 
Pálffy Aladár, pü. számtiszt vesznek részt.

T a n itó k  g y ű lé s e . A Mikes János gróf föes- 
peres elnöklete alatt álló „Udvarhelyi róm. katb. 
esperes kerületi általános tanitóegylet11 f. hó 26-án 
a kath. főgimnázium nagytermében általános tanitó- 
egyloti gyűlést tart. A gyűlésen a folyó ügyeken 
kívül Burger Arthur fűgimn. tanár szabadelóadást 
tart az uj helyesírásról, B álin t Károly, Szabó Lajö3 
tanitók szavalnak. A gyűlés a Gyerkes Mihály által 
szerkesztett részletes tananyag beosztáshoz használ
ható nyomtatványok elfogadása felett is határoz.

A  m e g y e  a  S z é k e ly k iá l l i t á s é r t .  Udvar
megye állandó választmánya 20-án tartott ülésében 
az Iparfejlesztő-bizottság kérésére elhatározta, hogy 
a Székelykiállitás czéljaira 800 korona megadását 
fogja a törvhat. közgyűlésnek javaslatba hozni Nincs 
kétségünk, hogy a törvényhatóság kész örömmel járul 
hozzá a javaslathoz.

K özös k o n y h a  S z é k e ly u d v a r h e ly e n .  A
nagybecskereki közös konyha mintájára, amint az 
közludomásu dolog, az ország számos városában ha
sonló intézmény létesült. Mivel a közös konyha lé- 
sitése minden helyen a legéletrevalóbb és legprak
tikusabb intézménynek bizonyult, a lapunk egyik 
múlt számában megjelent felhívásra városunkban is 
élénk érdeklődéssel várják a közös konyha megala
kulásának megindítását. Amint értesü'ünk, a napok
ban egy ivet fognak az egyes hivatalokban körözni, 
melyen az érdeklődőket, illetve azokat akik a közös 
konyha létesítését óhajtják, a teendőket megvitató 
közös értekezletre nivják meg. Különben is előre 
jelezhetjük, hogy Tarcsafalvi Pálffy Aladár lapunk 
mukatársát Nagybecskerekre küldöttük ki, hogy az 
ottani mintaszerű közös konyhát tanulmányozva, ta 
pasztalatairól e lap hasábjain annak idején olvasó
inknak beszámoljon.

A  sz é k e ly k e r e sz tu r i I f jú s á g  folyó hó 
29-én Bálint Dániel termeiben a székelykereszturi 
nyilvános jelleggel felruházott polgári leányiskola 
javára, Szalontay Gábor elnöklete mellett, díszes fel
vonulással egybekötött szüreti mulatságot rendez. 
Belépti d ij: személyjegy 1 kor. 20 fül., családjegy 
(3 személyig) 3 kor. 20 fül. A felvonulás kezdete 
délután 5 órakor ; ennek befejezte után a szüret és 
mulatság kezdődik.

J e g y z ő i g y ű lé s . Udvarhelyvármegye kór- és 
községi jegyzői egylete teguap délelőtt Gálffy István 
elnöklete mellett rendkívüli közgyűlést tarto tt. A 
gyűlés a cselédtörvény és a tankötelezettség végre
hajtása tárgyában kiadott rendeletek és utasítások 
tanulmányozása után, elfogadta Szász Dénes sófalvi 
jegyzőnek a jegyzői nyugdíj szabályzat módosítására 
tott indítványait. A jegyzői ötödéves korpótléknak 
200 korra való felemelésére vonatkozó indítványt 
szintén elfogadták, s annak megvalósítása végett a 
szükséges lépéseket megteszik. Az országos központi 
jegyzői gyűlésre Gálffy István elnök és Mátlié János 
alelnök kiküldettek.

A  h e ly b e li u n itár iu s e g y h á z k ö z s é g  ha
rang alapjára az egyházi elöljáróság az alábbi kegyes 
adományokat vette és hálás köszönettel nyugtázza : 
Vasas Ferenczné gyültőivéu: Szőlősi Sámuel 2 kör., 
Vasas Fereuczné, Glatz Károlyné, Schiller Irma, Csép 
Iguácz, Szász Mibályué, Balázsi Dénes, Záriig Antal, 
Csézár Józsi 1 1 kor. Pásztor IstvánDé, Benedek
Mózes, N. N., Bárók Audrás, 6 0 - 6 0  fill. Balázs Ká- 
rolyué, Nagy Dénesné, id. Sofalvi Sáudornö, 5 0 - 5 0  
fill. Szőke Dénesué, Varga Ferencz, Pakot László 
Asztalos Dániel, Herczeg Albert, Lukácsné, Szabados 
János, Mihály András, Tóth Ferencz, Lukács Mózes 
40—40 fill. Mancs György, Szász Andrásáé, Szökő 
Domokosné, Csiby Lajosné, N. N.. Nagy Mihály, 
Szőke Józseíné, Ilermann Károly, özv. Csíki Istváuné, 
Tóth József, Miklós Sáudorué, Dohai Sámuel, ilents 
János, Daróczi Jula, Tordai József, Szalai Ferenczné,
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Cseke Lajosoé, Konca Juliska, özv. Nagy Ferenczné 
Kovács Mózesné, özv. Szaki Mihályné, Macskási Dé
nes, Szabó Gáborné, Balázs Mihály, Ko<zta Sándorné, 
Koszta János, Lörincz Sándorné, Bokor Jánosué, Kalóz 
Sándor, László Ignáczné, Tamási Pál. N. N., 20—20 
fill. Elekes Sándor, Solymosi Róza, Szigeti József, 
Kacs Lázáráé, N. N., N N., Monoki Istvánná, Ipó 
Albertné, Kerestély Jánosné, Vas Lajosoé, Fodor Já- 
nosné, N. N , 10—10 fill. Együtt 27 kor. Az I—VI. 
közlemény összege 608 K 14 fill. E közlemény ösz- 
szege 27 K összesen: 63b K 14 fill.

P o lg á r m e s te r e k  g y ű lé se . A rendezett ta
nácsú városok polgármesterei folyó hó 15 és 16-ikáo 
tartották meg országos gyűlésüket Esztergomban. A 
gyűlésen Gottliárd János polgármester is részt vett.

A szfa lt Szom batfalván . A szombatfalvi 
városrészben lakók a régi óhajtása megy teljesülésbe. 
A város képviselőtestülete ugyanis tavaszi közgyű
lésében a szombatfalvi háztulajdonosok azon ajánla
tát, melyszerint hajlaudók Szombatfalva főutezáján 
saját költségükön megépíttetni az aszfalt járdát, elfo
gadta. E végett az aszfalt-társaság a szükséges anya
gokat ide is szállíttatta, s a munkálatokat még e 
hét folyamán megkezdik.

U d v a rh e ly m e g y e  fö ld ra jz a . Kertész Albert 
által irt „Udvarhelyvármegye földrajza a földrajzi 
alapfogalmakkal11 második kiadásban az újabb föld
rajzi megfigyelések bevonásával most jelent meg. A 
könyv javítva és némely helyeken átdolgozva telje
sen az uj „Tantervhez11 van alkalmazva. Kapható a 
szerzőnél. Ára 60 fillér.

A  csipkeverö  tan fo lyam . A világhírre szert 
tett csetneki csipke készítésének hölgyeink által való 
elsajátítására — mint azzal részletesen foglalkoztunk 
— Schiller Irma polg. leányiskolái igazgató a taní
tótestülettel karöltve ingyenes tanfolyamot nyitott. 
A tanfolyamra asszonyok, leányok hihetetlenül szép 
számban jelentkeztek, amenyiben eddig 105-en irat
koztak be. Örömmel regisztráljuk e hirt, mivel, ha 
a beiratkozottak tiz százaléka is fogja a csipkekészi- 
tést iparszerüleg űzni, az nemzetgazdaságilag is nagy- 
nyereség. Természetesen, a tanfolyamon résztvevők 
azon része, melyik ott szerzett ismereteit nem ipar
szerüleg fogja érvényesíteni, szintén nem végez fö
lösleges munkát, mivel házi szükségletét maga tudja 
elkészíteni, ami a csipke divat e drága korszakában 
a családfőre nagy nyereséget jelent. Szóval, a házi
ipari foglalkozások közt aligha találunk még egy 
olyan iparágat, mint a csipkekészités, melynek me
gyénkben való meghonosításáért különös elismerés 
illeti a polgári leányiskola igazgatóját. A tanfolyam 
mintegy három hétig fog tartani.

K ivonat a  m eg y ei hiv. lapból. Veszettség 
megszűnt Szederjes községben. Sertésvész megszűnt 
Farczád községben. — Szabó György mészárosnak 
egy 7 éves bélyegtelen fejős tehén-bivala, a balcsi- 
pőn börtáskás, folyó hó 6-án, a székelyudvarhelyi 
határról eltévedett. — Folyó hó 8-án a székelyke- 
reszturi vásár alkalmával egy 7—8 éveknek látszó 
meddő tehén-bival Mátisfalva községben felfogatott, 
semmi ismertető jele nincs, csak a nyakán egy kö
tél darab.

A dom ány Tanszerm úzeum nak. Felkéret
tünk a kővetkező sorok közlésére: Az udvarhelymegyei 
tanítóegyesület népiskolai tanszermúzeuma részére a 
budapesti m. kir. áll. nöipariskola igazgatósága 1. köt. 
saját kiadványt, a székelylcereszluri áll. tanítóképző ■ 
intézet igazgatósága 2. kőt. saját kiadványt (dupplum), 
a Lampel R. budapesti könyvkereskedő cég folytató
lag 1. köt. népiskolai tankönyvet (Szabó Elemér szám
tani leczkéit, 1907-iki kiadás), Hermann Lajos, oki. 
tanító, a homoródalmási mészkőbarlang csepköveiből 
egy 8 drbból álló gyűjteményt és az Országos Állat
védő Egyesület igazgatósága (Budapest) az egyesület 
kiadásában eddig megjelent állatvédelmi szakmun
káiból 12 köt. könyvet adományozott. Fogadják az 
adakozók ezen adományukért a Tanszermúzeum ne
vében köszöcetemet. Chalupka Rezső, osztályclnök.

A z udvarhelyv idék i unitárius le lk ész 
kor nyári közgyűlését!, ho 11-én tartotta a szekely- 
dersi lelkészi lakáson. Ajlay János h -almáéi lelkész, 
a kör elnöke tartalmas megnyitójában elsősorban is 
megemlékezett a 10 évről, melyet a kör egyetértő, 
lelkes munkájában eltöltött. A tőle megszokott ékes 
szólás hangján emlékezett míg a kör eszméiről, me
lyek uraljak a helyzetet, találó, frappáns képekben 
idézte gyűlés elébe az egyházak s főleg a prot. egy
házak mozgalmát az 1848. XX. t.-ez. és a lelkészi 
korpótlékok ügyét, dolgát. Az elnöki szép megnyitó 
után szólásra emelkedett Sándor Gergely derzsi lel
kész, ki lelkes beszéd kíséretében indítványozott kö
szönetét a körrel jubiláló, 10 évet szolgáló elnöknek. 
Gyűlés osztatlan tetszéssel járult az indítványhoz, 
valamint vette tudomásul és hitelesítette az Ürmösi 
József, h. szt-páli lelkész, jegyző által a Karácson- 
falván f. évi jun. 9-én tartott gyűlésről szerkesztett 
pompás, emelkedett hangú jegyzőkönyvet. Elnök je 
leütést tett a lelkészkör múltkori határozatairól, u. 
m. a korcsmazárórák szabályozásáról, valamint fel

olvasta az egyetemes egyház pénztárnokának Ben- 
ezedy Gergelynek halála feletti részvétiratásra érkezett 
meleg hangú levelet, melyet a gyászoló család kül
dött. A kör bifi'.etto a Bcnezédy G. alapra Ígért 20 
K alapítványát. Bizottság küldetett ki az egyházköz
ségek történetei megírásának tanulmáuyozására, il
letve, hogy e bizottság a főbb pontokat jelölje ki, a 
melyek körül forogjon lehetőleg a tárgy kido’gozása. 
Templomok s más egyházi épületek képei is bele
jönnek az egyházak történetei közé. A bizottság tagjai: 
Pál Ferenez, Demeter Dénes és Ürmösi József lelké
szek. A lelkészi korpótlékok ügyében is lépések fog
nak fognak tétetni, az ügy előkészítésére: Ajtay Já
nos, Demeter Dénes, Ürmösi József, Ürmösi Károly 
lettek kiküldve. Ezekből látszik, hogy a lelkész kör 
az újabb 10 évet is kiható munkákkal fogja meg
kezdeni. A gyűlésről elmaradásukat kimentették: 
Kisgyörgy S. esperts, Péter S.. Tibéld J. lelkészek. 
Jövő gyűlés 1908. jauuár havábau II.-Szt..-Pétereu 
lesz. Az udvarhely vidéki lelkészkör vezetett eddig is, 
vezetni fog ezután is, mert tagjai egyetértő és odrdó 
munkássággal versenyeznek s elnöke erős karial emelte 
magasba a lobogót, melyen írva : „Excelsior 1“ Gyűlés 
végeztével gazdag ebéd következett. (eee.)

x  j S é l k ü l ü z h e t l e n  s z ü k s é g l e t e  ma már minden mü
veit embernek az újságolvasás. A hosszú téli esték beköszön
tése előtt szolgálatot vélünk hát tenni a közönségnek, ba figyel
mét a legváltozatosabb és legbővebb tartalmú napilapra hivjuk 
fel. Ez ma kétségtelenül a Pesti Hirlap, mely minden tekintet
ben első helyen áll a napisajtó termékei között. Független és 
szókimondó újság, oly specziálitásokkal és előnyökkel, melyek 
a legnagyobb kedveltséget szerezték meg és biztosítják neki 
a magyar olvasóközönségnél. Speczialitásai: az aktuális társa
dalmi kérdéseket élvezetesen tárgyaló Esti levelek, a szellemes 
Kis komédiák és egyéb humoros csikkek, a kedvencz olvas
mányul szolgáló, közhasznú Szerkesztői üzenetek oly bőségben 
naponta, hogy az páratlan a sajtóban; az eredeti tárcsákon 
felül minden nap egy külföldi Írótól való rajz vagy elbeszélés; 
apró hirdetéseinek rengeteg tömege egyúttal azt igazolja, hogy 
legelőnyösebb a Pesti Hírlapban hirdetni, mert ennek van leg
nagyobb olvasóközönsége. Előnyei: egy nagy képes naptár, 
melyet minden előfizető karácsonyi ajándékul kap s egy divat
lap, melyet az előfizető mérsékelt áron rendelhet meg. Aki a 
Pesti Hirlap nagy képes naptárát az 190S. évre ingyen és 
bérmentve megkapni óhajtja, az már most fizessen elő, mert 
ez ajándékra igényt csak azok tirthatnak, akik legalább ne
gyedév óta megszakítás nélkül előfizetői a lapnak. A Pesti Hír
lap ára egy hóra 2 kor. 40 fillér; negyed évre 7 korona; a 
Divat 8zalon czimü nagy és disze3 kiállítású divatlappal együtt 
negyed évre csak 9 korona. A Pusu Hirlap kiadóhivatala Buda
pest,V., Váczikörut 78.

KÖZGAZDASÁG.

A szék ely  k iállításról. Az eddigi bejelenté
sek szerint a székely kiállítás I., II., III. és V. osz
tályaiban uagyobb kollekcziókkal és külön alosztályok
kal, csoportokkal részt veszuek: A marosvásárhelyi 
székelykirendeltség, mely eddigi működésének szép 
eredményeit fogja meglepő arányokban előtárni; 
Háromszék, Csik, Udvarhely, Brassó és Kisküküllő- 
vármegyék, külön, nagyobb méretű kollekcziókkal ; 
ezen vármegyék nagyobb és kisebb gazdái kb. 700 
darab ló és szarvasmarhával és oly sok termény- és 
gyümölcscsel, hogy azok számára egy 500 üszög mé
ter területű pavillon építése vált szükségessé. Az Y. 
(gép és anyag) osztály anyaga is már nagyrészt 
együtt van. Gyönyörű kollokczióik részére összesen 
6800 nszöl méter terülotet foglaltak le eddig a na
gyobb gyárosaink és ezégoink. Igen szép kollekczió- 
kat jelentettek még be a dévai Transylvánia Kon
zervgyár, a szekszárdi selyemterm. felügyelőség, Konte 
Antal Pécs, Nagybányai nőegyleti iparcsarnok, Csflgör 
K. permetező-gyar és még 28 kisebb-nagyobb ezég, 
akik összesen szintén még további 3200 nszöl méter 
helyett foglalnak el. — A kiállítás dijai összesen 
8300 koronát tesznek ki. Ebből lovak dijaira megy 
2000 kor. Szarvasmarhák, juhok, sertések és barom
fiak dijaira 4300 kor. Termény és gyümölcsre 2000 
kor. — Érmek és oklovelek is nagy számban és re
mek kivitelben kerülnek kiosztásra. Lesznek állami 
arany, ezüst és bronz érmek .A kiállítás rendezősége 
is ad mindhárom féle érmet. Kiosztásra kerülnek 
özeken kívül a külön ez alkalomra rajzoltatott mű
vészi elismerő és díszoklevelek. — Az utolsó beje
lentési határidőt a rendezőség szeptember 18-ára 
tűzte ki. Azontúl már fizikai lehetetlenség bármely 
jelentkezést elfogadni. — Darányi miniszter a ki
állításon, Ígéretéhez képest, személyesen fog meg
jelenni, ezúttal óhajtván egyszersmint a székely ki- 
rendeltség eddigi szép sikereiről is ismételten meg
győződést szerezni. A népszerű miniszter fogadtatására 
nagy előkészületeket tesz a rendezőség, Sepsiszent- 
györgy város és az egész székelység. — A kiállítás 
látogatottsága rendkívül nagynak ígérkezik. Az egész 
erdélyi hazarész gazdaközönsége ott lesz. Ezenkívül 
a fővárosból és a királyhágontuli részekből is nap
nap után érkeznek a megkeresések elszállásolás tárgyá

ban. Nagy érdeklődés van a kiállítás megtekintése 
iráut Románia előkelő köreiben is. Udvarhely vár
megye Iparfejlesztő bizottsága vármegyénknek a ki
állításon méltóképpen való képvisoltetése végett, 
mindon lehetőt -megtett. A kiállítási tárgyaknak men
tői tömegesebb beküldéso iránt felhívásokat bocsá
tott ki és bejelentő lapokat osztott szét. Különö3 
súlyt helyez a bizottság arra, hogy megyénk házi 
ipara, igy a textil ipar olyan mértékben legyen be
mutatva, mely népünk háziipari készségét teljesen 
kidomborítsa. Evégett szükséges, hogy a községi 
vezetők mindon lehetőt megtegyenek. A kiállítási 
tárgyak egyébiránt már is szépen gyűlnek és azokat 
a kiküldött bizottságok a megyeház egyik termében 
rendezik, csomagolják. A tárgyakat a bizottság saját 
költségén szállíttatja Sepsiszeotgyőrgyre.

TÁVIRATOK.
ISurtiipest, szeptember 22.

(Érk. d. u. 5 ó.)

A választási reformjavaslat.
A választási reformmal kapcsolatos ellent

mondó közleményekkel szemben, félhivatalosan 
jelentik, hogy A n d r á s s y  Gyula gróf belügy
miniszter szilárdul el vau tökélve, hogy a vá
lasztási reformjavaslatot a küszöbön álló költ
ségvetési tárgyalás folyamata alatt okvetlenül 
parlament elé terjeszti.

A miniszter a javaslatok lényeges tartalma 
fölött már véglegesen döntött, csupán a javas
latok formulázása van hátra.

Majd azok miuiszter'anács elé kerülnek és 
a király előzetes szentesítése alá fognak ter
jesztetni.

Azon tervet, hogy a választói reform kér
dései ankét elé vitessenek, a miniszter elejtette.

Egy kilépés.
L u b y Géza szatmármegyei országos kép

viselő ma fogadta egy főváros lap tudósítóját 
Kijelentette, hogy ha a függetlenségi párt bele 
megy a kiegyezés megkötésébe, ő kilép a párt 
kötelékéből.

Tisza István a szekulárizáczióról.
Református egyházban fölmerült papijavak 

szekulárizácziójának ügyébeu T i s z a  István ki
jelentette egy hozzá intézett kérdésre, hogy 
rendkívül sajnálatosnak tartja ezen kérdés föl
vetését és ha ezen dolog viharokat fog okozni 
ó lesz az első, ki vihirok elsimítására siet.

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája.

TALISM AN

r 7
legmegbízhatóbb gyártm ány!

Védjegy:
Kék mezőben két kulcs.

C O G N A C
DISTILLERIE FRANCAISE MODÉLE 

P R O M O N T O R .

Kizárólagos elárusító ; JVSárK TcstVóreljitól.
L . .  Kivánatra próba mintaüveg.
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A T. hitímséf szives figyelmébe! A ni kir. szólőtelepeken term elt, és a budafoki m. kir. pinczemesteri 
tanfolyam által kezelt s a m. kir. földmivelésügyi m iniszter tám oga

tásával létesített borértékesitő osztályban u n i i H l e n i i c a i i ü  é s  k i t ű n ő  m i n ő s é g ű  b o r o k  a V ásárcsarnok E llá tó  Szövetkezet 
székelyudvarhelyi fiókjánál (Kossuth-utcza 27. sz.) úgy kicsinyben, mint nagyban a legjutányosabb árakon árusitta tnak  el. H ordó borok 
56 literen felül; palaczk borok, melyeknek valódiságáért fele- M a g y a r  G a z d á k  ' V á s á r c s a r n o k  E l l á t ó  . S z ö v e t k e z e t e  
lősséget vál álunk. A n. é. közönség megrendeléseit leéri: Székelyföldi kerületi f ió k ja  Székelyudvarhelyt.

t t é l k ü  n e  e g y ü n k  l e v e s t .  
X e liA n y  c s e p p  e l e g e n d ő !

Sz. 4132 -  907. szb.

Árlejtést kirlctMáy.
Az E téd— siklóéi vicziuális közút 0 — 1 

km. szakaszáu építendő „Küsinőd" patak híd 
felépítése szükségessé vált, melyre 4125 kor. 
48 fillér irányoztatott elő. Ezen munkálat biz
tosítására folyó évi október hó 10-én d. e. 9 
órára alolirt szolgabirói liivatalboz nyilvános 
szóbeli árlejtést tűzök ki.

Az árlejtésen résztveuni szándékozók az 
előirányzott összeg 10°/0-át kötelesek előre bánat 
pénzül lefizetni.

A feltételek ugyanott megtekinthetők.
Székelykeresztur, 1907. szept. 17.

Gálffy, fószolgabiró.

Ad. 9056—907. sz. tkvi.

Árverési iiiröetiuényi kivonat.
A székelyudvarhelyi kir. tvszék, mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Kristófi István végrehajtató 
nak Jaklics György végrehajtást szeovedő elleni 
2408 kor tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a székelyudvarhelyi kir. törvszék, 
kir. járásbíróság terüli tén levő és a székelyudvar- 
helyi 1324. tjkvbeu felvett Aj 1. hrsz., 629a/2. hrsz. 
ingatlauból a végrehajtást szenvedőt és a 1881. évi 
156 §-a alapján a nejet, Bulik Katalin társtulajdo
nost is megillető jutalék is, tehát az egész ingatlan 
térhaszonélvezele és az azon levő faház is a Bokor 
György javára bekebelezett életfogytiglani haszon- 
élvezeti jog fentartásával 2408 kor. ezennel megál
lapított kikiáltási árban 1907. évi november hó 7-ik 
napján d. e. 9 órakor a tkvi hatóság árverési szobá
jában megtartandó nyilvános árverésen, esetleg a 
Kikiáltási áron alul is elfognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10G/0-át készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóságtól.
Székelyudvarhely, 1907. augusztus hó 22-én.

M i h á l y ,  kir. törvényszéki egyes biró

fTfj

Vé'ljfgy „H orgony:1

A linimeiit Capsici comp.,
a Horgony-Paiii-Expeiíer

pótleka
egyrógjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szornok 
bizonyult köszvéuynél, csúznál ós meghülésck-
..... nél, bodörzsölós kóppon használva. .......
Figyelmeztetés.# Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk ós csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony1* vód- 
jogygyel és a Richter czógjegyzéssel 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 udapest.
ű [R ic h te r B y ó fly s ze rtá ra  az „ A r a n y  o r o s z l á n h o z " ,

P r á g á b a n .
E l i s a b e th s t r a s s o 5  nou.

L  Mindennapi szétküldés. *

b Vállalkozó,,asyszekerest =
keres

homortf di borViznet^
a városba szállításához K O N C *  Á R M I  Sí 
gyógyszerész, Helyt. Vállalkozók: kik naponta 
egy szekérre felférö korsók beszállítását haszon
bérbe veszik huzatujsabb időre. Fuvarosok: kik 
az én szekeremen s korsóimmal naponta egy 
szekéren elférő korsósat behoznak s ott a ki
jelölt h e ly ek ree llio rc l j i í l t  n  h á z a l í h o z
Utóbbiaknak Im vi 8 5 0  k o r .- t  fizetek.

gyártásához, kihordásához, egyes fo- 
a Z O O d t i S Z  gattal biró v d l l a l k o z ő t  keresek 
________________ Gépet, üvegeket, syphonokat, szeke
ret rendelkezésére bocsátók helyiséggel együtt Biztos 
és jó kereset ttzletszellemü embernek, uapouként pár 

órai munkává!.

Kottioródi bofViznctj hoidókban, kor
sókban a városba 
hozatala, vpgy heti 

keddi vasárnapokon, borvizraktáramból korsókkal, üve
gekkel véve s poharaukint elárusítva, szegény szülők 

gyermekeinek tisztességes jövedelmet biztosit

Városi 10-12 éves biztos kereset. Megha
tározott havi fizetéssel icllogadtatrak gyógyszerészeti 
szerek, különlegességek gyártásánál köunyü kézimunkára. 
Havi 4 kor. kezdő s később 10—15 korona üzetésBel, 

használhatóságuk s szorgalmuk szerint.

Legjobb tőkebefektetés!
az 0i ozdgut mentén 73 méter utczai fronttal, egy fél 
holdnál nagyobb b c l s ö l e l e k n e k  a megvétele, me
lyen égy vasúti vendéglő több vendégszobával építhető 
fel s még faraktárnak is marad, mely a vasútra nyíló 
rakodókapuval is bir, e l a d ó  és S/.eutgyörgy napkor 
át is vehető. A vasútnak restaurécziója nincseü s igy 

biztos és nagy jóvédelmet nyújt — Értekezhetni :
M O N C Z  Á Ű & O T 1 U Í gyógyszertára melletti
----------------------------- -------------- irodájában mindennap

délelőtt 10—12 óráig és délután 4—6 óráig.

Áriejtési hirdetmény.
A parajdi állami iskola gondnoksága köz

hírré teszi, hogy a nmélt. vall. és közokt. mi
niszter ur által engedélyezett két uj tanterem 
építésére a zárt Írásbeli ajánlatokat folyó szep
tember 24 ig délelőtt 10 óráig fogadja el.

Kikiáltási ár 10538 kor. melynek 10°/0-a 
bánatpénzül csatolandó

Az árlejtést feltételek, terv és költségve
tés az iskola igazgatóságánál megtekinthető.

Parajé, 1907. szeptember 7-én.
Dk Kovács Gábor,

gondnoksági elnök.
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Kristály tiszta
j{arg ita-lig« ti „K am ilia“ -fo rr$ s

A KárpátoK gyöngye!
Természetes ásvány- 
-----gyógy borviz! z i z

Fő ra k tá r S zéke lyudvarhe lyt:

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

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
G yarm athy Ákos, Tam ás Balázs, 
Bagó Gyula, Szentpótery Gergely  
M árk Testvérek, Fernengel F r i
gyes, Zárug A ntal kereskedésé
ben 8 f i l lé ré r t , valamint minden 
vendéglőben és étterem ben.
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A Kárpátot; gyöngye! ■ _
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Szerves anyagoktól m entes! r
R m la p e s te n

az e g y e t le n
f ü g g e t l e n

e l l e n z é k i1

nagy napilap

A Z  Ú J S Á G
Egész évre . 
Fél évre . . 
Negyedévre . 
Egy hónapra

28 kor.
1 4  „

1 »
2 „ 40 fill.

Megrendelési czim : „A Z ÚJSÁG" kiadóhivatala 
Budapest, VI I ,  Rákóczi-ut 54.

I r o d a i  c z i k k e k  
n a g y v á la sz ték b a n UZLETMEGNYITAS!

evelezölapok

Van szerencsém a nagyérd mii közönség becses tudom ására hozui, hogy a helyi 
piaczou — DS n l l l i j  n n y - t é r  5 .  sz. a .  — egy, a mai kor igényeinek megfelelő

könyv, zenemű, papír, rajz, írószer kereskedést
n y i to t t a m .  —  Több évi tapasztalataim, valamint elsőrendű czégekkel tö rtén t 
összeköttetésem folytán abban a kellemes helyzetbe ju to ttam , hogy az igen tisz te lt 
vevöközönség minden igényeinek a legnagyobb pontossággal eleget tudok tenni. 

Midőn kérem uj vállalatomat becses pártfogásával tám ogatni, vagyok 
kiváló tisztelettel

Iskolai táskák! G B O É IV I  S ÍK O K
Ü z le t i  k ö n y v e k b e n  
-S» n a g y r a k tá r


