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Október 10-ike.
Bzékelyudvpihely, okt. 4.

E  napon megnyílnak a parlament kapui, 
s bezárulnak a műhelyek ajtai. De nem azért, 
hogy tüntessen a nép, a nemzet vezérei mellett, 
hogy erőt adjon a nagy és nehéz küzdelemben, 
amelynek megvívása ember feletti munka, hauem, 
hogy ellenséges érzületének adjon kifejezést.

Szomorú kép lesz ez, de jellemző nemzeti 
vonás. Még a veszély idejében sem tudunk 
egyek lenni.

Az osztrák nép és kormány kezet fogott. 
Köztük meg vau a teljes összhang. Hogy ne? 
Hisz a czéljuk azonos, meg akarnak fojtani 
minket. A legkeményebb és a legádázabb harezot 
indították ellenünk. Megvonták kereskedőinktől 
a hitelt, piaczra dobták minden értékpapírunkat. 
Mesterségesen megdrágították a bank kamatlá
bat, hogy tönkre tehessék a meglevő, de tőke
szegény iparunkat. Gyáraink már a fizetéskép
telenségekkel küzdenek. Maholnap, ha a közgaz
dasági helyzet nem javul, ép munkásainknak 
nem lesz kenyerük s a munkások ezrei, félre
vezetve, megtévesztve, nem az ellenségeik, hanem 
a barátaik ellen fordulnak. Az értük dolgozó 
kormány helyzetét nehezítik. Jogot követeluek! 
Helyes, nem zárkózik senki el az elől, de mit 
fognak érni a joggal, ha nem lesz kenyerük ?

Ma, a kenyérkérdés az égető az egész vo
nalon. A  közgazdasági helyzetet kell megszilár-

ditaui. A  nemzet anyagi boldogulkatásáuak az 
előfeltételeit kell első sorban biztosítani. Ez ma 
nem pártkérdés, ez az egész nemzet létének a 
kérdése. A közgazdasági helyzet a mai kötött vi
szonyok között a kiegyezés megkötése nélkül 
meg nem szilárdulhat. E zt jól tudja az ellenfél, 
hisz ö idézte elő ezeket a szomorú állapotokat 
s most a kiegyezés elleuébeu szeretné kisajtolni 
az utolsó csepp vérünket. Azt akarja, hogy ad
juk á t egész örökségünket a bibliai tál lencséért.

Ha megadjuk a kiegyezésért azt az árat, 
amelyet ő kér, az elviselhetetlen terhet jelent, 
ha nem kötünk kiegyezés', olyan közgazdasági 
helyzet állhat elő, melynek hátrányai belátha
tatlan veszélyt okozhatnának

Ma pedig nyugodt közgazdasági helyzetre 
enuek a nemzetnek múlhatatlanul szüksége van, 
hogy megoldhassa azokat a nagy politikai fel
adatokat, amelyek előtt áll s amelyek csak egy 
stabil közgazdasági helyzet mellett oldhatók meg.

Amig nincs tető alatt j .  kiegyezés, addig 
a korona nem adja hozzájárulását az al- 
kotmánybiztositékaiukat képező javaslatokhoz. 
Ezekre uézve pedig múlhatatlanul szükségünk 
vau, mert a választói '-eform ezek nélkül meg 
nem valósítható. A  magyar faj és magyar nem
zet jogait meg kell védeni úgy a koronával, 
mint egy nemzetiségi parlamenttel szemben. 
Alkotmány biztosítékok nélkül a választói re
form politikai gyilkosság az önálló magyar nem
zeti állammal szembeu.

A sepsiszentgyörgyi Székely-kiállitás.
Székelyudvarhely, okt. 1.

Vasárnap, szept. 29-ikén, nyílt meg Sepsiszont- 
györgyön a Székely-kiállítás, a földmivolésügyi mi
niszter, Darányi Ignácz jelenlétében, hogy tanúságot 
tegyen, hogy ha megnehezült is az idők járása fö
löttünk, annak nem a mi maradiságunk, könyelmüsé- 
günk, tudatlanságunk az oka. Fényes bizonyságát 
adja a Székely-kiállítás annak, hogy amit a tudás 
a mezőgazdaság, a háziipar világában szépet, hasz
nost, okosat előteremteni képes, az a székelynek 
mind sajátja. Kezdve a vetőmag-nemesítéstől a 
mezőgazdasági iparig, a nyers anyagnak a gazda 
módjában álló raífmált feldolgozásáig; az egyszerű 
Bzőttesszoknyától a művészi hímzésig: ott all mindaz, 
amit az ész, szorgalom, erős akarat produkálni képes.

Ahogy elbolyoogok itt a kiállítás területén, 
az az erős meggyőződés érlelődik meg bonnem, hogy 
a székely mezőgazdaságnak nincs mit szégyelnio a 
magyar előtt. Nehezebb körülmények között, több 
akadáiylyal küzdve, több teherrel sújtva, mint a 
világ akármely gazdája: a székely gazda éppen 
olyan szeretettel, gonddal és a mostoha körülmé
nyekhez méit tökéletességgel miveli ott azt a földet, 
amely ma még a nemzetnek, fajdalom, egyetlen 
gazdasága.

A kiállítás megmutatja, hogy mije van és 
mije hiányzik a székelynek; bemutatja az öt évvol 
korábban megindult székelysegitő akcziónak műkö
dését, mely mély nyomokat hagy az intenzív gaz
dálkodás terén. Bemutatja a Székelyföld kincseit 
és a székely báziipar széleskörűségét, fejlett voltát.

És e téren Udvarholyvármegye Iparfejlesztő
bizottságát illeti a teljes elismerés, mely czéltudatos 
munkát végzett, a midőn a kiállításon megjelent. 
Értelemmel összegyűjtötte megyénk asszonyainak, 
leányainak a textil-iparban végzett produktumait, 
a népipar legkisebb ágazatát is. Megértette a szem
lélővel, hogy népünknek mily nagy szüksége vau 
azokra az eszközökre, melyek növelnék e téreu ter
melőképességét és lehetővé tennék a termelésnek 
minél könnyebb és szélesebb körben való értékesí

tését. Dokumentálta Udvarhely vármegye kiállítása, 
hogy nagyhorderejű itt a mezőgazdaság, de a gaz
dasági téren fölmerült hiányok pótlására föltétlenül 
szükséges a háziipar, s főként a textil-ipar. Mert 
ezzel munkát adunk asszonyainak, gyermekeinek, 
megélhetést, boldogulást biztosítunk nekik és akkor 
hiába csábítják a lelketlen kufárok vándorútra 
székelyeinket.

Igen komoly és nagy arányú akcziónak első lépése 
ez a kiállítás és Ipartejlosztő-bizottságunknak, kü
lönösen pedig Ugrón Ákos főispán elnöknek és Soly- 
inossy Endre tanárnak izzó fajszeretetéről és arról 
tesz bizonyságot, hogy népünk munkájának irányí
tása, fejlesztése, gazdasági és ipari érdekeink arra 
az útra vaunak irányítva, melyen haladva, most hi
hetetlennek tetsző eredményeket érünk el.

A Szabadság-teret bekerítették és köröskörül 
fedett állásokat csináltak. Itt van az állatkiállitás 
és a vásár. A főbejárattal szemben, a vármegyeház 
olötti oldalon szép a nagyobb székely tenyésztők 
nyugati szarvasmarha kollekcziója. Néhány nagyobb 
birtokos a saját költségén állított ki marhatenyé
szetet. Ez utóbbiaknak a kollekcziója különösen ki
érdemelte a miniszter elismerését.

A mostani kiállításon mintegy háromszáz szebb- 
nél-szebb tehenet, ökröt, borját lehetett látni. Túl
nyomó a piros-tarka, de a tér jobb oldalán lévő 
állásokban volt több podoliai, vau magyar erdélyi 
állat is. Ilyeneket állított ki Iláromszékme- 
gye Aldoboly községe, továbbá több esik- és 
udvarhelyinegyei gazda. A fehér marhák mellett lát
juk Brassómegye hidegvérű lovait, amelyeket csak 
néhány évvel ezelőtt kezdtek tenyészteni fehér ökör 
helyébe igába. A lótenyésztési részben a tér egész 
jobboldalát az egyes községek különböző fajtájú 
gazdasági lovai foglalják el. A legtöbb figyelmet 
érdemli itt az apró havasi ló. Ilyeneket Dorner 
Béla min. megbízott állíttatott ki oroszhegyi gaz
dákkal.

Az állatkiállitás másik része a Pótsa-parkbau 
van. Itt sertést, juhot és baromfit, nyulat és méhet 
látunk. A kiállítók székely gazdák, szövetkezetek és 
nagyobb birtokosok is. Kevés kijjáD száz drb sertés 
van együtt, jobbára a székelyföldön való tenyésztésre

A kiegyezés kérdésében tehát szükség van 
az egész nemzet egységes állásfoglalására s főleg 
arra, hogy a kormányt most a megvívandó 
harezhan az egész nemzet támogassa. A mun
kásainknak ilyen körülmények között nem a 
kormány ellen, hanem mellette van a helyük.

Ke gyöngítsük széthúzással az erőinket. 
Forrjuuk össze mi is a közös ellenséggel szem
ben. E rre  az összeforrásra most kétszeresen 
szükségünk van, mert a horvátok és a nemze
tiségiek már is kezet fogtak. Czéljuk meg
hiúsítani a parlament működését s ha a kor
mánynak sikerül is legyőzni miuden külön aka
dályt, kérdés nem-e törnek meg az üdvös re
formok egy a nemzetiségek és horvátok által 
rendezendő belső parlamenti ellenálláson.

Egy dolog kétségteu, hogy uehezebb hely
zet előtt, mint a jelenlegi, még alig állott kor
mány, s nehezebb viszonyok között még alig 
ült össze parlament, f ia  volt idő, mikor szük
ség volt arra, hogy a vezető férfiakban meg 
legyen a komolyság és józanság s a nemzet 
közvéleményében a higgadtság, úgy a mai idő az.

Nincs kétségem, hogy ezek a teltételek 
fennforognak s a sötét láthatárt uemsokára egy 
derültebb politikai égbolt váltja fel.

U r . K o v J tc sy  A lb e r t

alkalmas fajtából. A juhkiállitáson van mindenféle 
fajta, az eredeti hosszú gyapjas székely juhtól kezdve 
egész a meriuóig, körülbelül 150 drb. A barofi- 
kiállítás csupán a gazdaságilag fontos fajokra terjed 
k i; a diszbaromfit mellőzi. Van sok szép emdeni 
lúd, pekingi kacsa, sárga és fehér orpiuton tyuk, 
amerikai szikla tyuk (plimouth rox).

A Szabadság téren van a mezőgazdasági gép
kiállítás is, amelyben számos nagyobb hazai és kül
földi gyár vett részt és pedig főleg a székely nép 
számára szükséges gazdasági gépeket mutatnak be. 
Czélja a kiállítás o részének az, hogy a nép lássa, 
megkedvelje és alkalmazza a gépeket és így olcsóbbá 
válj in a termelés.

A gépok között emelkedik egy hatalmas hosszú 
sátor, Ebben állították ki a gazdasági terményeket: 
mindenféle gabonát, konyha-veteményt, gyümölcsöt, 
takarmányt, tejet, vajat, túrót, sajtot, stb. Különös 
figyelmet érdemel itt a kirendeltség által szervezett 
gazdakörök és szövetkezetak buza, rozs, árpa és 
kukoricza csoportja. Nagyon szép a gyümölcskiállitás, 
amely az egész székelyföld gyümölcstermését be
mutatja.

Kiemelkedő rész a pavillonban a kirendeltség 
által alapított tejszövetkezetek kiállítása és a gidó- 
falvi müinalom kollekcziója. Itt láthatók a kirendelt
ség működését, feltüntető fényképek, javított legelők, 
czement istállók juhászszal, importált tenyészállatok, 
tejszövetkezetek munka közben, vajkészités, a ho- 
moródszeutpáli szövetkezet hizlalója, a székelyudvar
helyi Juhturógyár produktumai.

A néprajzi és háziipari tárgyak kiállítása a 
Mikó-kollegiumban van, hol a látogatónak Udvar- 
helyvármegye Iparfejlesztő-bizottságának a textil
ipar bemutató meglepő szép kiállítása ütlik szemébe. 
A csoportozat felölel mindeu textil czikket, ami a 
gazdaság, háztartás körébe vág.

Színre szin. Ez a jogye a kiállítás ezen részé
nek. Az ember szinte szédül, amikor bekerül ebbe 
a különös, színes világba. A varrottasok s a szőtte
sek azok, amelyek túlnyomó részét teszik e kiállí
tásnak ; mellettük a cserép ipar foglal helyet. A 
székely paraszthimzés, a maga eredeti formáival s 
egészen különleges beosztásával, immár mint teljesen 
befogadott áru szerepel a világ piaczon is, ha vaj-
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B E L F Ö L D .

A d rá g a s á g  ellen . Az országszerte sziuto 
elvlselbetotlen drágaság magára terelte a kormány 
figyelmét is. Ebből kifolyólag az ország összes tör
vényhatóságaihoz rendeletét adott ki. E rondelet a 
napokban érkezett meg dr Domokos Andor alispánhoz 
és főbb rendelkezései a következők:

Az életszükségletek kielégítésére szolgáló 
czikkek árának az utóbbi évek során folyton nö
vekedő emelkedése, egyes ipari czikkeknek, de kü
lönösen az élelmi czikkek rohamos drágulása a 
megélhetési viszonyokat annyira súlyosította, hogy 
a társadalom széles rétegeiben, főleg pedig a ki
sebb vagyonnal vagy keresettel biró osztályoknál 
az elsőrendű szükségletek rendes kielégítését is 
megnehezíti.

A kérdés sikeres _ megoldása részint helyha
tósági intézkedéseket s á helyhatóságok rendszeres, 
állandó és éber gondoskodását igényli, részint pe
dig oly intézkedéseket tesz szükségesekké, amelyek 
a helyhatóságok jogkörét meghaladva, a kormány 
s a törvényhozás tevékenységének körébe tartoznak.

A kormány a megélhetési viszonyok könnyí
tésének kérdését tanu'mány tárgyává tette.

Miután e czél elérésére nemcsak egyes álta
lános és rendszeres intézkedéseket kell tennünk, 
hanem az okszerűeknek mutatkozó intézkedések 
egész sorozatát ki kell merítenünk, arra hívom 
fel, hogy a rendezett tanácsú városok polgármes
tereinek meghallgatása után jelölje meg mindazokat 
az intézkedését, a melyek a törvényhatóság jog
körén túl a kormány vagy a törvényhozás részéről 
lennének teendők a végből, hogy közélelmezési vi
szonyainkban a könnyebb és olcsóbb megélhetés 
biztosíttassák s különösen, hogy az elsőrendű szük
ségletet, főleg ppdig a kevésbbé vagyonos néposz
tályok szükségleteit tevő élelmi czikkek ára nor
mális keretekbe szorittassék.

A közönséges hús, a baromfi, a tojás, a liszt, 
a főzelékek, a zöldségek, a burgonya, a zsir és sza
lonna, a tej és vaj s úgy háztartási, valamint ipari 
szempontokból kiváló fontossággal biró tüzelőanya
gok áraira óhajtanok külöuös súlyt foktetni. Mint
hogy azonban nemcsak élelmezési, hanem általában 

_ megélhetési viszonyaink könnyítése az egyik kulcsa 
társadalmi és gazdasági fejlődésünknek az esetben, 
ha a közélelmezés körén túl a kereseti viszonyok 
javítása s a lakások — főleg az egészséges mun
káslakások — bérének olcsóbbá tételére is külön
leges intézkedéseket tartana szükségeseknek, felhí
vom, hogy javaslatait ezekre is terjessze ki.

Megvagyok győződve, hogy át van hatva a 
kérdés fontosságától és sikeres megoldásának sür
gős szükségességétől, felteszem azért, hogy lelki- 
ismeretes alapossággal készíti elő és teszi meg ja
vaslatait.

Miután a kormány úgy saját hatáskörébe vágó 
adminisztratív intézkedéseit, valamint a törvény- 
hozásnak teendő előterjesztéseit még a téli ülés
szak folyamán óhajtaná megtenni, javaslatainak 
előterjesztését november hó végéig elvárom.

Budapest, 19U7. szept. 21-én. Wekerle.

egyszer eljut oda. A szőtt áruk, melyekben Barcsay 
Károly szövőgyára vezet, mind a lrgkifogástalanab- 
bak. Anyagban, szövésben egyaránt elsőrendű dolgok 
kerültek ki a székely asszonyaink szövőszékéről. A 
rongypokrocztól kezdve fel a müszövésig mind benn
foglaltatnak a kiállításban és asszonynépünk kiváló 
kézügyességéről, Ízléséről tesz bizonyságot.

Az ízléses csoportosítás, művészi elrendezés 
Hargita Nándor szakiskolai igazgatót dicséri, ki 
fáradnatatlan buzgalommal sietett az Iparfejlesztő
bizottság inteuczioi támogatására. E kiállítás Darányi 
miniszter figyelmét is felhívta sétája alkalmával, 
kinek aztán SolymoBsy Endre nyomban elő is adta, 
hogy e kiállítást miért rendezte Udvarhelymegye 
Iparfejlesztő-bizottsága. Ez a kiállítás első sorban 
arra a kérdésre ad választ, termel-o a székely nép- 
ipar forgalomképes árukat, illetőleg, hogy helyes 
irányítás s czéltudatos vezetés mellett lehet-e nem
zetgazdasági tőkét kovácsolni a székely nép ipari 
tudásából. A válasz erre csak az lehet: igen! Né
pünk a maga meglehetősen nagy elhagyatottságában 
sok olyan forgalmi értékű czikket gyárt, melyet 
helyes és czélirányos intézkedéssel, rövidesen keres
kedelmi czikké lehet tenni. Ezért szükséges a házi 
ipari bazár, melynek tervezetét Solymossy Endre 
egy íüzetkébeu megirta és amelyből egyet a minisz
ternek is juttattak.

Érdekes az a kimutatás is, mely azt tünteti 
fel, hogy Udvarhelymegyében 10 ezeren tudnak szőni, 
fonni és ami újra Iparfejlesztő-bizottságunknak czél
tudatos munkájáról tesz bizonyságot.

A megnyitás napján délben bankett volt, 
mely után a miniszter a küldöttségeket fogadta ; 
Ugrón Ákos főispán a székely birtokosok novébon 
üdvözölte a minisztert.

Vármegyénkből a következők keresték fel a 
kiállítást: Ugrón Ákos főispán, Dr. Kovácsy Albert, 
Dr. Gyarmatiig Dezső országgy. képviselők, Ugrón 
Zoltán földbirtokos, Üorner Béla miniszteri megbí
zott, Solgmossy Endre tanár, Hargita Nándor, szak
iak. igazgató, Barcsay Károly kereskedő, Szöllösi 
Samu bérlő és mábOk.

A kiállítást 2-ikán, szerdán, rekesztették be.

Politikai jegyzetek.
Székelyük varhely, okt. 4

Kedd reggel óla —  a kiegyezési tárgya
lások tovább folytatására — Magyarországon 
időznek az oszrák miuiszterek. Eljöttek, hogy 
magasra srófolt követeléseikkel egy újabb pró
bát provokáljanak, egy újabb olyan mérkőzést, 
mely csak úgy vezethet eredményre, ha az oszt
rákok józanul, méltáuyos belátással kívánják a 
régi mederbe beleterelni az egybefonódott gaz
dasági életünket. A magyar kormány teljes tu 
datában az országos vágyaknak, feltétlenül meg
kíván maradni azon a ponton, hova egyfelől 
állásfoglalása, másfelől meg a nemzet osztatlan 
bizalma szögezte le. Nem szemféuyfesztésről és 
nem görögtüzes csepürágásról van szó, de egy 
elszáut küzdelemről, mely küzdelem végre kell, 
hogy valamelyes pozitív bizonysággal vigye előre 
a magyarság érdekeit. Nehéz válságokon ment 
keresztül az utóbbi években Magyarország, az 
alkotmányos megpróbáltatások után sötét, önké
nyes ezzári rundelkezésekkel te lt idők jöttek, 
azután meg egy gazdasági megroppanás bénította 
meg erőinket. Ideje hát, hogy a kiegyezési tá r 
gyalások immáron végnélkülinek tetsző tovább 
húzódása megszakadjon és tető alá kerüljön a 
gazdasági megegyezés. Az az idő, amit most 
élünk, nem a bizonytalan kísérletezés, de az 
eredményes munka, az öntudatos alkotás ideje.
És elvégre egyszer csak végére kell jutnunk a 
még most is folyó gazdasági hercze-burczának.

H:

—  A  mint a hadseregben híve vagyok az 
egységnek, úgy az egység hive vagyok az á l
lami életben is és Magyarországon ez az egység 
nem lehet más, mint magyar : —  egy benfen- 
tesnek jelzett, előkelő politikai kapaczitás adja 
e mondatot a trónörökös szájába.

Magyarország eljövendő ura, a monarkia 
trónjának várományosa a hazug híreszteléseknek, 
a kósza ráfogásoknak egész légióját csapta agyon 
ezzel a mondatával. Öblös torkok kikiáltották 
őt a magyarság ellenségének, ráfogták, hogy 
minden izében és czéltudatosau józanul kleriká
lis és, hogy ellensége minden alkotmányosságnak 
és magyarán szólva, fütyül a törvényre. Joggal 
látták hát sötétnek elkövetkezendő jövendőnket 
azok, akik hívei a magyar államiság jogalapokra 
fektetett kiépítésének és akik egy újabb határ- 
dulással tartanak egyenértékűnek minden abszo
lutizmust. A  föntebb czitált kijelentés mindent 
megmondott, éles czáfolata a gazdátlan s amel
lett föltétlenül hazug híreknek és mindenesetre 
olyan, hogy csak határozottabbá, öntudatosabbá 
érleli a lelkeknek jobb jövendőkben való hitét

*

Az október 10-iki tüntetésre — s ezt hi
vatalos értesítések mondják — méltóan adja meg 
a választ a kormány Amint összeül a parlament, 
a képviselőhöz elé terjeszti uyombau a választói 
jog reformjáról szoló javaslatait a belügyminisz
ter. A modern néző pontból lá to tt szocziális 
bajoknak egész sokasága vár megoldásra, s ezek
nek egyik leghangosabb, legégetőbben sürgős 
része, a választói jog reformja. A rról szó sem 
lehet, hogy a parlament odadobja az országot 
nemzetellenes nemzetiségiek és nemzetköziek ko- 
alicziójáuak ; a magyarság hegemóniájának meg
óvása e kérdésben olyannyira súlyos és annyira 
messze járó következésekkel van egybeftizve, 
hogy valami leskiismeretleu reformról szó sem 
lehet. A holnap alapjait kell lerakni és ha már 
építünk, hát önönmagunknak építsünk.

*
Amióta elmúlt a nemzeti ellentét, amióta 

helyreállott a béke Magyarországon, nem foglal
kozott velünk annyit a külföld mint mostanában. 
Björnsontól kezdve a Párisban gombamódra termő 
apró szemlékig, a nagy berlini lapoktól kezdve 
a bukaresti ujságocskákig nem vehetünk kezünkbe 
külföldi lapot, hogy valami magyar foglalkozású 
közleményre ne akadjunk bennük.

Sajnos, nem mind örvendetesek ezek a czik
kek. Egészen eltekintve attól, hogy mi az elvi 
álláspontjuk, hogy szimpatizálnak-e velünk po
litikailag, vagy sem, mérget és boszuságot okoz
nak azzal a tömérdek, alapvető tévedéssel, amely- 
lyel a magyar ügyedet tárgyalják. Sajuos, év

tizedek kitartó  munkájának sem sikerü lt odáig 
vinni, hogy amig mi nagyjából tisztában vagyunk 
a legapróbb balkán állam közjogi helyzetével is, 
a mieink főbb vonásainak ismeretét hiába várjuk 
a külföldtől.

Az úgynevezett újságírói felületességen kívül 
i t t  más is közrejátszik. Tessék megnézni a fran- 
czia lapokat, a uaponta megjelenőket és a ne
vüket. I t t  egy szláv czikk, o tt egy a románok 
helyzetéről, am ott a horvát kérdésről.

Meg lehet állapítani, hogy a külföldi sajtó, 
a külföldi közvélemény egy jelentékeny részét a 
magyarországi nemzetiségiek lá tják  el anyaggal. 
H a  ezzel tisztában vagyunk, nem kell tovább 
töprenkedni azon, hogy az idegen közvélemény 
m iért emlékezik meg rólunk annyi ferdítéssel, 
annyi tévedéssel kapcsolatosan.

Székelyudvarhely népoktatása.
— A községi iskola államosítása. —

A miniszter a város feltételeit elfogadta.

Székelyudvarhely, okt. i .

Közimert dolog, hogy városunknak viszonylag 
legnagyobb az értelmisége az egész országban. Az 
is tény, hogy ezen nagy értelmiség intellektuális 
szükségleteinek kielégítésére középfokú közoktatási 
intézetekkel példátlanul gazdagon el vagyunk látva. 
8000 lélekre van bárom középiskolánk.

Éppenséggel nem nyilatkozhatunk ilyen kedve
zően a város népoktatásáról. Ennek fejlődése és 
haladása nem tartott lépést a középfokú oktatás 
haladásával. Úgy annyira nem, hogy akárhány köz
sége van a vármegyének, amelynek népoktatása fej- 
lődöttebb, mint a székvárosé. Sem a népoktatás 
törzsintézménye : az elemi iskola, sem legalsó tago
zata (óvoda), sem felső tagozata (polgári, felsőbb 1. 
iskola) nem fejlődött a kulturszükségletek arányá
ban. Városi elemi iskoláink elégtelenek, kedvezőt
lenül, a törvényes kellékeknek meg nem felelő mó
don elhelyezettek ; óvodánk csak egy van, az is 
inkább luxus intézmény az értelmiség gyermekei 
számára, mint óvó intézet az óvásra szoruló gyerme
keknek nevelésére ; polgári leányiskolánk igen szé
pen fejlődött, de tovább fejlődését megakasztja a 
helyiség hiánya. Mostani helyén máris annyira tú l
zsúfolt, hogy a szűk tantermekbe több tanulót be
szorítani nem lehet.

A város népoktatásának felkarolása, a szükség 
mérvéhez való fejlesztése régibb ,keletü törekvése a 
város és vármegye irányadó tényezőinek. Sajnos, a 
kultúra csendes tevékenységére hátrányosan ható 
bizonytalan politikai állapotok egyre hátráltatták, 
egyre késleltették városunk népoktatásának rendezé
sét és megfelelő fejlesztését.

A községi elemi fiúiskola államosításának és 
ezzel kapcsolatosan a népoktatás alsó és felső tago
zata fejlesztésének fonala a nemzeti küzdelem le
zajlása után vétetett fel újra.

Örömmel hozzuk olvasóink tudomására, hogy 
ez úttal eredményesen. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter a városnak a fiúiskola államosítására vo
natkozó feltételeit csaknem mindenben elfogadta. A 
legnagyobb lépés a város népoktatásának megfelelő 
fejlesztésére ezzel megtörtént.

A város képviselőtestülete az óvoda államosí
tását és megfelelő fejlesztését és a polgári leány
iskola megfelelő elhelyezését a községi iskola álla
mosításával kapcsolatosan kívánta biztosítani. A 
miniszter a város kívánságát ilyen formában nem 
teljesíthette. Nem azért, mintha ki akarna térni az 
óvoda és polgári iskola ügyének rendezése elöl, ha
nem azért, mert a kapcsolással még további hosszas 
tárgyalások váltak volna szükségesekké. Ekként a 
községi iskola államosítása, a tulajdonképen való 
népoktatás rendezése, a legsürgősebb feladat, halasz
tást szenvedett volna.

A kikapcsolás megtörtént. A községi iskola 
államosítása, fejlesztése immár bevégzett ténynek 
mondható. Ez nem jelenti az óvoda ügy és a közép
fokú leányoktatás rendezésének elejtését, csupán 
némi halasztását.

A fejlődés menete most már ez : Először rendbe 
jövünk az elemi iskolákkal, azután államosítjuk az 
óvodát, kapcsolatosan kérünk a város északi és 
déli szélén még egy egy óvodát s ugyancsak egy
idejűleg, de önállóan kérjük a polgári leányiskolának 
állami felsőbb leányiskolává való átszervezését és 
megfelelő elhelyezését.
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E sorrend szerint első legsürgősebb teendő a 
“községi elemi iskola államosításának tető alá hozása. 
Mihelyt ez megtörtént, a többi nyomban következik.

Miként említők, a miniszter a város államosí
tási feltételeit elfogadta. Ezen feltételek legfőbbje 
az, hogy a város egy 12 tanteremmel, a szükséges 
mellékholyiségekke), igazgató tanítói lakással ellátott 
központi iskolát és Szombatfalván egy 2 tantermes 
iskolát épit s bocsát az állam rendelkezésére. Az 
állam adja a szükséges tanerőkot és az építési köl
csön törlesztésének tartamára visszabocsátja a köl
csön törlesztés czéljaira az 5 százalékos iskolai adót 
és a tanítók ez időszerinti személyi járandóságait. 
E visszabocsátott járandóságok évek hosszú során

Az az egy most már bizonyos, hogy Ud- 
varkelyvármegyébeu a megyei tisztujitás jóval 
kisebb emóczióval fog lezajlani, mint ahogyan a 
szított hangulatból, mely egyeseket már meg
tévesztett, következtetni lehetett, s noha még 
két egész hónap választ el a tisztujitástól, meg
állapítható az, hogy a tisztviselőkarban személyi 
változások nem fognak történni.

Ez kétségtelen folyománya annak a békés 
munkálkodásnak, melyet XJgron Ákos főispán a 
m últra fátyolt dobva, e megyében inaugurált és 
annak, hogy az erők nem személyi harczban 
olvadnak föl, miuek eredménye a megye beléle- 
tének minden mozzanatában előrehaladás alak
jában megnyilvánul.

H a csak a mai értekezlet lefolyásából nyert 
impreszióinkkal bíráljuk is a helyzetet, megál
lapíthatjuk, hogy a megyei politika képzelhető 
magas niveaun áll. És úgy kell lennie, mert az 
a legideálisabb politika és közigazgatás, melynek 
figyelme és tevékenysége kiterjed az élet és gon
dolkozás minden irányára és minden részletére, 
s kész a szolgálatában levő tisztviselők érdekeit, 
—  akik tehetségüket a köz érdekének elöbbre- 
vite leért készséggel áldozzák fel — meg védel
mezni bár honnan és bármilyen czélzattal jövő 
támadásokkal szemben is.

Hogy mily nehéz feladat van a közigaz
gatási tisztviselők vállaira nehezedve, s hogy a 
feladatok mily sok oldaluak és szövevényesek, 
azt valamennyien igen jól tudjuk, s éppen ezért 
e nehéz és felelősséggel teljes hivatali állásokra 
a megfelelő egyének kiválasztása kétségtelenül 
nagymértékben megköveteli a törvényhatósági 
bizottsági tagok körültekintő figyelmét.

Ily  irányban meg is nyilatkozott a mai 
értekezlet, melyről alábbi tudósítást adjuk:

A deczember hóban megejtendő restauráczió 
előkészítése, illetve egy megyei koálicziós párt meg
alakítása végett Ugrón Ákos főispán ma délutánra 
a vármegyeház kistermébe értekezletet hívott egybe. 
Az értekezleten mintegy 100—120 bizottsági tag 
jelent meg.

U g r o u  Ákos miután üdvözölte a megjelente
ket, kijelentette, hogy az értekezletet, mint a megyei 
koáliczió elnöke hívta egybe azon okból, mivel a 
megye irányítására nézve szükségesnek tartja egy 
megyei párt megalakítását, mely független minden 
politikai párttól; nem csinál politikát, de a közügyek 
nevezetesebb eseményeiben egyöntetű állást foglal. 
Czélja lesz e pártnak, úgy mond, bogy a vármegye 
tisztviselökaráoak becsületét minden rágalmazásokkal 
szemben megvédelmezze, s a közelgő választások je
lölésében állást foglaljon. Békét akar a vármegyében, 
mert ez a székelység érdeke s nem fogja tűrni, hogy 
egyesek kortesfogásai e megyéből Marostordát csinál
janak. Végül kéri a párt megalakítását. (Éljenzés.)

A tisztikart a kővetkező eredménnyel válasz
tották meg: 'a  megyei koálicziós párt elnöke le lt: 
Ugrón Ákos főispán, alelnökei: Soó Gáspár és Ugrón 
Zoltán, titkár : Tamás Albert, jegyzők : Dr. Pál Ernő, 
Dr. Vass Lajos, Becsek Aladár.

A megalakulás után S á n d o r  Mózes szólal fel. 
A választási mozgalmak megindultak, úgy mond, 
és mindenki olyan eszközökkel szolgálja érdekeit,

át, olyan nagy összeget képviselnek, hogy az építést 
tulajdonképen az állam teljesiti.

Aki az iskolaállninositásokat figyelemmel ki
séri, tudja, hogy a székolyudvarhelyi községi iskola 
államosításának feltételei olyan rendkívül kedvezők, 
aminőnél kedvezőbb feltételek mellett iskolaállamo- 
sitás még nem történt. Nem kételkedünk benne, 
hogy a város képviselőtestülete e tárgyban legköze
lebb tartandó közgyűlésében egyhangúlag hozandó 
ha'ározatával fogja az államosítási feltételeket el
fogadni s a város népoktatásának egységes fejlődé
sét biztosítani.

Székelyudvarhely, okt. 4. 
milyeD meggyőződésével megegyezik. Azonban olyan 
jelenségek észleltettek, melyek gondolkodásra kész
tetik az embert és ez, a zsurnálisztikáoak a sze
mélyeskedésre való felhasználása. Indítványozza, mi
szerint mondja ki a párt, hogy az ilyen természetű 
mozgalmakat elitéli, perhorreszkálja. (Elnök indít
ványt elfogadottnak mondja ki.)

Dr. l ío v & c sy  Albert szükségesnek tartja, hogy 
a jelölés megejtessék. I ía s s a y  Ákos ezt ellenzi. 
D a u ic l  Lajos szintén szükségesnek tartja a jelölés 
megejtését, azonban elősző: szükségesnek tartja, 
bogy a főispán a tisztviselőkre nézve nyilatkozzék.

U g r o u  Ákos: A tisztviselők becsülettel és 
hűségesen megfelelnek feladatuknak. Óhajtja megvá
lasztásukat. (Éljenzés.)

J e d r i j ' Tamás helyesli a főispáu eljárását, ki 
megbocsát, azonban ezt ő nem teheti a keresztúri 
járás főszolgabirájával szemben. Gróf M ik e s  János 
felszólalása után elnök felteszi a kérdést, hogy óhajtja-e 
a párt a jelölések megejtését ? (4 kivétellel az összes 
megjelentek óhajtják.) Elnök eredményt enuncziálja.

l ’AIHy Dénes indítványozza, hogy alispánnak 
a párt Dr. Damokos Andort jelölje. (Éljenzés.)

Dr. C y a r iu a t l iy  Dezső hosszabb felszólalás
ban fejti ki, hogy miért nincsen Damokos Andor 
jelölése mellett. A személyi elleuszenven kívül, hi
vatkozik az ezelőtt öt évvel lejárt fegyelmi ügyére, 
továbbá az 1905. évi választások alkalmával általa 
elrendelt lovas-atakra, melyet alispán 48 as válasz
tók ellen intézett. Felemliti a nemzeti küzdelemben 
tanúsított magatartását. Félti a főispánt, hogy olyan 
klikk befolyása alá került, mely Damokos tartását 
erőszakolja.

E ln ö k  szükségesnek tartja kijelenteni, hogy 
ö a Damokos ellen vezetett és sokszor emlegetett 
fegyelmi aktáit átvizsgálta. Tudomása van arról, hogy 
az, aki a fegyelmi vizsgálat vezetésével meg volt 
bízva, alispánnak nem volt barátja, s igy u v iz s 
g á la t  a  It-gu ngj ok it s z ig o r r a l  le t t  m e g 
e j tv e  <ss e n n e k  ( lu e zá r a  s e m  m e r ü lt  l e l  
s e m m i o ly a n  k ö r ü lm é n y ,  m e ly  ö t  b e o sü -  
I c te b e n  tá v o lr ó l  is  é r in t e n é  ; e g y  le z á r t  
ü g y e t  l e l l io z n i  e l le n e ,  n e m  t a r t j a  m e g 
e n g e d h e t ő n e k .  (Hosszantartó éljenzés.)

D e lik  Miklós meg van győződve arról, hogy 
akire a bűn bélyege rányomatott, azzal a mi főispá
nunk nem szolgálna. Ha ő neki az a kívánsága, hogy 
tisztviselőkar maradjon, úgy ő ezt nyugodtan elfo
gadja. Tény az, hogy ha az alispán a nemzeti küz
delem alatt magasra emeli a zászlót, jobb szerette 
volna, azonban azt tartja, hogy aki közületek nem 
hibás, az vessen ő rá követ. A főispán a béke jel
szava alatt akar itt kormányozni, úgy ezt fogadjuk 
el és feledjük a múltak sérelmeit. Végül helytele
níti a Jeddy felszólalásét.

D á n ie l  Lajos: Lenet félreértette Gyarmathyt, 
de szerette volna, ha személyi okokból nem ő szólal 
föl. Azt mondja Gyarmathy, hogy ő félti a főispánt, 
hogy klikk uralma alá került. Szóló nem úgy ismeri 
főispánt, kit 5—6 ember ide-oda vezessen. Mig ő ül 
a föispáni székben, meg van győződve, hogy addig 
e megye érdekei olyan kézben vannak letéve, mely 
e megye boldogulását önzetlenül munkálja. Kéri 
Gyarmathyt, hogy nyilatkozzék.

E ln ö k  : Csodálja, hogy Gyarmathy nem vette 
észre, hogy klikk uralma alatt nem áll. Minden tényében 
a közérdeket tekinti, s igy azért nem hogy ő (Ugrón) 
állana befolyás alatt, de igenis az ö befolyása alatt 
áll a tisztviselőkar, mert nem pártpolitikát követ, 
hanem a kőzboldogulás. (Lelkes éljenzés.)

D a u ie l  Lajos csatlakozik a Damokos jelö
léséhez.

Dr. 'V iU eutsik  Ferencz: Gyarmathy Dezsőt 
alispán ellen, saját nyilatkozata szerint, ellenszenv 
vozeti. Kéri a bizottsági tagokat, bogy személyes 
indokok által közügyekben magokat ne engedjék 
vozettetni. A bizottsági tagok egy átruházott hatás
kört gyakorolnak, a igy a személyi indokok háttérbe 
kell, hogy szoruljanak. Ezután áttér Damokos fe
gyelmi ügyére, és kijelenti, hogy ha Damokost fe
gyelmi ügyében legilletékesebb hatósága hivatalvesz
tésre is Ítéli, még abban az esetben is választható 
volna. Igen ám, csakhogy az Ítélet éppen az indo
kok alapján nem ez volt, s most nekünk nincs jo
gunk másodfokulag e befejezett ügyben bíráskodni. 
Ez sem nem gavalléros, sem nem igazságos eljárás 
volna. Ha voltak rendetlenségek, az tisztára az ak
kori praxis hiányának tudható be, s azért megbün- 
hődött. Ez a fegyelmi ítélet a legnagyobb indok arra, 
hogy ez állásba fiital embeit beültetni nem szabad; 
ez arczulcsapása volna a vármegyének és joggal for
dulhatna a megye azok ellen, kik ilyen bakklövést 
követtek el. Tény az, hogy alispán a nemzeti küz-1 
delem alatt nem viselkedett úgy, ahogyan az ügy 
követelte volna, azonban ezt tessék hibának betudatni 
másnál is. A főispán kijelentette, hogy nem akarunk 
rekriminálni. No hát úgy az ilyen főispán vezetése 
mellett forrjon össze ez a társadalom, egységes erő
vel menjünk neki minden jöhető küzdelemnek ; meg- 
edzve, egyetértve legyen erős a társadalom. Ennél 
helyesebb elvet főispán nem állított fel, s ezért volt 
az, hogy e megye oagyobb megrázkódtatások nélkül 
jutott el a béke révébe. Meg van győződve, hogy 
akik hibások voltak, megbánták tettüket, azonban 
nem úgy képzünk jövőre harezrakész embereket, ha 
büntetüuk, de ha a fátyolt borítunk a inukra. A 
mi pedig az atakot illeti, az bírósági eljárás tárgyát 
képezte ; a bíróság pedig úgy Ítélkezett, hogy Da- 
makos abban nem hibás. Elismeri, vannak hibái 
Damokosnak, azonban kérdi, hogy előnyös tulajdon
ságai nincsenek ? Nézze meg Gyarmathy Dezső az 
aktákat, melyeket hét évvel korábban elintéztek és 
azokat, a melyeket azóta. Látni fogja a haladást. 
Damokos a közigazgatásra rátermett, képzettsége 
elismerésre késztet, meg van benne a jóakarat. Nem 
tudja, hogy miért kellene kiemelni az alispáni szék
ből ? Ennek deprimáló hatása volna az egész közi
gazgatásra. Miért dolgozzon akkor egy tisztviselő, 
ha munkáját, szorgalmát igy jutalmazzák ? (Igaz 1 
ügy van l) Ismeri azokat az ügyeket, melyeket Da
mokos eliutézett, és állíthatja, hogy azok elintézé
sében mindig közérdeket és törvényt nézte s nem 
lehet indok a kiemelésre az, hogy pertut valakivel 
nem ivott. Damokos érdemei elegendők, hogy a tör
vényhatóság őt jelölje és meg is válassza. (Hoszszan- 
tartó lelkes éljenzés).

E l n ö k  felkéri a jelenlevőket, hogy akik Da
mokos megválasztását akarják, azok a terem bal 
oldalára csoportosuljanak. (Megtörténik. Jobb olda
lon egyedül Gyarmathy Dezső marad.) Felkiáltások: 
Éljen Damokos Andor ! '

D a m o k o s  óriási éljeozés közben megjelenik 
a terembe és körülbelül a következő szavakat mondja :

— A megnyilatkozott bizalmat hálásan köszöni. 
A közigazgatási pálya, úgy mond, a legszebb, 
mivel a tisztviselő munkáját bizalommal jutalmazzák. 
Nem igyekezett soha a népszerűséget hajhászni, mi
vel úgy gondolta, hogy ha pártatlanul, buzgalommal, 
a népért dolgozik, kötelességének eleget tett. Ez 
vezette minden ténykedésében és vezetni fogja jövő
ben is. Egy nyilatkozattal tartozik, és ez a politikai 
magatartása. Erről eddig nem beszélhetett, mert úgy 
vehették volna némelyek, hogy korteskedik, ezt pe
dig perhorreszkálja, mert meggyőződése az, hogy 
akit hízelgéssel akarunk megnyerni, azt lesülyesszük. 
Most azonban e perez hatása alatt ígéri, hogy kö
vetkezzenek el bár nehéz napok, ő lesz az, ki a 
zászlót kibontja. (Hosszas éljenzés).

E l n ö l c  a megjelenteknek köszönetét mond és 
a gyűlést bezárta.

A közös konyháról.
tízékelyudvarhely, október 6.

A mai igazán nehéz megélhetési viszonyok között 
mindenki keresve keresi azon dolgokat, melyek léte
iét és fenntartását könnyebbé, de helyesebben szólva 
lehetségessé toszik. A cselédség nem létele, de a mi 
kevés van annak rosszasága, használhatatlansága, 
mind-mind hozzájárulnák ahhoz, hogy valamely utón 
módon biztosítsa a megélhetést. Minden rettenetes 
módon drágul, úgy hogy a ki csak 10 évre is vissza

Alispán jelölés.
—  Értekezlet a vármegyeházán. —

i
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gondol, látja, hogy az árak csaknem mindenben a 
kétszcressérc emelkedtek.

De a jövedelem, különösen áll ez a tisztvise
lőkre, csaknem annyi mint akkor, de élni, s legalább 
megélni épugy kell és muszáj. A gyomor nem vál
tozott, s nem is fog soha oda össze húzódni, hogy 
a tudósok jóakarata szerint mellényzsebben magával 
vihesse a napi élelmet.

Az életért a létért, való küzdelemben a nő is 
kiveszi méltóan osztályrészét. Eltokintve a házi gond, 
a házvezetésétól, sok ezeren vanuak arra kénysze
rítve, hogy saját munkájával, legyen kézi vagy ész
beli, maga keresse meg kenyerét. És ez áll nemcsak 
azokra a kik csak magukért, vagy mondjuk szülő
ikért kényszerittettek kenyérkereső pályára lépni, ha
nem vonatkozik azokra is, a kik már férjhez mentek 
és mégis a megélhetés miatt kényszerítve vannak 
arra, hogy keressenek, hogy dolgozzanak.

Gazdasági viszonyaink oda jutottak, hogy ma
holnap sem az nem lesz a mit megenni a nagy drá
gaság miatt, sem az a ki megtérítse, ha tudunk is 
valamit méregdrágán megvenni.

E nehéz viszonyok, a túlhajtott szoczializmus 
kényszeri tette az emberiséget, még a kihaló ide- 
alismus árán is, oly módokat találni ki, a mi a nőt 
felmenti a konyhától, s utat enged más irányú te
vékenységre, lehetőleg oly módon, hogy ezáltal a 
kedves, az ideális családi élet, családi kör változást 
ne szenvedjen.

Eljutottam tehát tulajdonképpeni tárgyamhoz a 
közös konyhához, a melynek Bök hátránya mellett 
van sok jó oldala is s nem lehetetlen, hogy teljes 
mértékben be fog válni, bár igen sok változáson kell 
átmenjen a mig eléri a maga tökéletességét.

Legelső, nagycsomó lemondás. A ki eddig 6 
fogásos ebédet evett, meg kell elégedjék 3-al, s a ki 
egyet evett, el kell dobja a más két tál ételnek árán 
vett selyem szoknyáját s szintén csatlakozni s 3 hoz, 
szóval egyik mondjon le az ételben való fényűzésről 
a másik a selyemszoknya és czifra kalapról.

Ez a legelső feladat volt. A második az egy
más iránti szeretet és tisztelet s a mi a fő a be
csülés. Mert: négy hölgy, mondjuk hetenként más
más négy, összeállítja a heti menüt, s akkor az egyik 
szerényen ajánlja, hogy péntekre legyen bab-leves, 
a másik mindjárt ne indítványozzon teknős békát, 
csak azért, hogy lássák, mintha nála úgy lett volna.

Tiszteljük egymásban a jóakaratot s becsüljük 
az előre törekvést. Ha valaki egy gradussal alább 
van, ne nézzük azt le a közös konyha bizottságában, 
mert nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy szü
letésünk perczében egyenlők valáak.

Ha mindezekre elhatároztuk magunkat, s ko
moly a szándék, hogy kéz a kézben egy szívvel lé
lekkel küzdünk ezen szocziális eszme mellett, akkor 
neki lehet fogni a közős konyhának, mert okos gaz
dálkodás mellett lehetetlen, hogy be ne váljék. Igaz 
eleinte s talán jó ideig érezni fog a vendéglő forma 
rajta, de ha már beleszoktunk és oly kellemes, mint 
odahaza az édes kis asszony főzte volna, a ki addig 
a mig az ebédet főzte volna, addig valamely hasznos 
dologgal töltötte idejét. S higyjék meg nekem a gye
reknevelésre is nagyobb gondot képes fordítani, úgy 
hogy az alig f^cseperedett gyerekek nem lesznek 
már ifjú aggok. Nevolheti saját élet tapasztalatja 
alapján, s nem kell valamely hitvány cseledre bízni 
legféltettebb kincsét.

Okszerű, helyes gazdálkodással sok mindent 
lehet elenyésztetni a hátrányokból. Jó előre és jó 
időre be kell szerezni mindent, s akkor nem követ
kezik be mint Becskereken, hogy már 6000 korona 
deficzittel dolgozzék. Nem cioda, első volt, az ösz- 
szes hibákkal telve. Még a zsírt is úgy kellett venni 
kiló számra.

Röviden ismertetem a nagybecskereki közös 
konyhát, a melyet legjobban ismerek.

A ki a közös konyhába akar lépni egyszers- 
mindenkorra fizet egy bizonyos összeget felszerelésre, 
a mi Becskereken, Szegeden és Temesváron 20 ko
rona volt.

A közös konyha Becskereken egy teljesen külön
álló épületben van és ott bent lakik a gazda, a ki 
minden szükségest beszerez és a gazdasszony a ki 
ebből előállítja az Ízletes ebédet és vacsorát. Közé
pen van a konyha és egy nagy, széles folyósó a hol 
az ételhodó cselédek várnak a kiosztásra. Minden 
ételhordó megjelenésekor egy számot kap és ezen 
sorrendben osztják ki az ebédet, a mely déli 12 és 
estvéli 6 órára van készen, de 2 óráig és 8-ig bár
mikor lehet utánna menni. Ugyanez udvaron, de 
hátrább vannak a ketreczek és ólak stb s ezeknek

gondozása egy udvarra van hízva. Ütánna ogy rács 
következik s e mögött van a zöldséges kert. A mi
óta ilyen gazdaságosan kozdenek bánni, azóta a clofi- 
czit is kezd elenyészni. A kamarákban most már 
közvetlen a gyárból beszerzett holmik állanak nagy 
garmadában. A jégveremben áll a hús egészen frissen.

A gazda végzi a bevásárlásokat, ő gondozza 
a raktárokat s ő adja át a szükséges dolgokat a 
szakácsnőnek. Becskereken ezidő szerint egy fősza
kácsnő, egy segédszakácsnő és egy konyhaleány van 
felfogadva a gazda és az udvaros mellett.

Az ebéd déli 12 órára van készen s akkor 
megkezdődik a kiosztás a számok sorrendjében. Egy
szerre négy ételhordó lép a kiosztáshoz, s a gazda 
bemondja az adagot, mert, ha valakinek vendégei 
vannak, innen vitethoí ebédet, ha előre bejelentette. 
Az étel kiosztás hamarosan véget ér.

Ebéd csütörtökön és vasárnap 4 tál étel, más
kor 3 és a vacsora 2 tál, egy sült és tészta. Ennek 
ára 70 korona. Az adagok meglehetős nagyok

Az egyesületnek, mely fenntartja e konyhát 
megvannak a saját tisztviselői. Elnöke Becskereken 
Dr. Nagy Dezső ügyvéd, egy rendkívül temperamen
tumos, minden jóért és szépért lelkesedni tudó úri 
ember. Az ö kezdeményézésére létesült ez egyesület. 
Talán kibírja a most bekövetkezett nehéz viszonyo
kat e konyha, s igazán elévülhetetlen érdemeket 
szerez az elnöknek.

Nagy és terhes s talán végzetes is lehet a 
konyhára a folytonos ki és belépés, a tagoknak foly
tonos változása, a tagok számának folytonos hul
lámzása.

Ennek rendezésére is kell valamely módot ta 
lálni, mert életkérdés ez rá nézve.

Becskereken hétről-hétre más-más négy hölgy 
állapította meg a menüt s ez igy van mo3t is gya
korlatban, pedig . . .  pedig . . .  ez egyike a legne
hezebbeknek.

Nem töltöm tovább az időt vele, hiszen, ha 
komolyá változik az eszme, hogy városunkban is lé
tesül, megismerjük minden oldalról.

Marosvásárhelyen f. hó 1-én nyílt meg, de még 
kritikát mondani róla korai volna. Legfőlebb annyit, 
hogy ezen konyha létesítésével 50 családi tűzhely 
aludt ki s az első napi konyhapénz 128 kor. 65 fül. 
volt, melyből azonban megspóroltak 16 kor. 14 fillért.

Az ebéd: húsleves koczka-tésztával, marhahús 
burgonyával és paradicsom-mártással, bélszín-pecse
nye burgonyával és irós tészta. Vacsora : tulipán
szelet rizszsel. Ezzel meglehetett elégedve a tag, 
feltéve ha nem nagy ur.

Egyre legyen szabad figyelmeztetnem az intéző 
köröket, hogy ha komoly a szándékuk, siessenek 
vele, hogy a téli szükséglet beszerezhető legyen

Őszintén elmondottam véleményemet és tapasz
talataidat a közös konyháról, hiányait és előnyeit 
egyaránt. Én részemről óhajtom hogy létesüljön vá
rosunkban is, mert sok hátránya mellett van sok, 
de sok előnye is. t  p a.

A megyeházból.
Udvarhelyvármegye őszi közgyűlése.

Székelyudvarhely, okt. 5 

Udvarhelyvármegye törvéoyhatósága mai nap 
tartotta őszi rendes közgyűlését s ezzel egy ujabo 
dokumentumot nyújtott arra, hogy a közigazgatás 
jelenlegi állapota a kedélyek teljes megnyugodását 
hordj v magán E „szegény zaklatott vármegye" ve
zető férfiai közös munkálkodással arra törekednek, 
hogy e békés állapot véglegesen megtartassák, a 
melyre most a szélcsöndben szükség van s amelyre 
a legutóbbi évek politikai története megadja a ma
gyarázatot. í

Hogy a mai közgyűlés a békés munkálkodás 
jegyében folyt le, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy a közel 400 pontos tárgysorozattal rövid 
2 óra alatt végeztek, noha az érdeklődés a bizott
sági tagok körében szokatlan nagy volt.

A főispánt Dr. Damokos Andor alispán indít
ványára Soó Gáspár elnöklete mellett Ugrón Zoltán, 
Dr. Mezei Ödön, Szabó Gergely, Sperker Ferencz, 
Szabó István tagokból álló küldöttség hívta meg.

Ugrón Ákos főispán megnyitójában szívélyes 
szavakkal üdvözölte a bizottsági tagokat, s részvét
tel megemlékezett Kassay Dezső biz. tag elhunyté
ról, kinek emlékét indítványára, jegyzőkönyvre vették.

Áddm Albert főjegyzőnek és Ugrón Zoltán 
biz. tagnak a napirendre tett javaslatainak elfogadása 
után, áttértek a kormány-rendeletek tárgyalására. A

közgyűlés tudomásul vette a községi- és körjegyzők 
f. évi illetményo fedezésére 16 ezer kor. államsegély 
kiutalását. A belügyminiszternek a gyermekvédelmi 
bizottság megalakítására vonatkozó rendelete alapján 
Barabás Andrást és Dr. Pál Árpádot a biz. megvá
lasztották. A gyámpénztári tartalékalapból 2531 
koronát az elhagyott gyermekek segélyalapja javára 
álutaltak. A tartalék munkások elszállítása ügyében 
intézkedő földmiv. min. rendeletet tudomásul vették.

Dr. Válentsik Ferencz és dr. Pál Árpád in
dítványára a rendes közgyűlések számának és idejé
nek megállapítására vonatkozó szabályrendeletet al
kotmányvédelmi szempontból oda módosították, hogy 
az országgyűlésnek királyi rendeletre történő felosz
latása után, a megye havonta ismétlődő rendes köz
gyűlést tart.

Ugrón Zoltán a következő indítványokat adta be:
1. írjon fel a vármegye közönsége a magyar 

kir. földmivelési kormányhoz oly értelemben, hogy 
a szerb, de egyáltalán a keleti államokból az élő 
állat behozatalt feltétlenül tilalmazandónak tartja, 
8 minden ezt megkönnyítő egyezményt szépen 
induló állattenyésztésünkre végzetesnek tart állat- 
állategészségi okokból.

Adjon e felirat kifejezést annak is, hogy a 
vármegye gazdaközöncége aggodalommal szemlélné 
a behozatalnak leszúrt állapotba való engedélye
zését is, mert még ha a vámok magassága meg 
is ütné a Németbirodalomnak velük szemben al
kalmazott tételeit, akkor sincs kiegyenlítve a mi 
előállításunk költsége a keleti államokéval szem
ben különösen azon kisgazdák szempontjából, kik 
utolsó időben magas áron vásároltak földet, de 
különben sem méltányos, hogy mi, kik annyit ál
dozunk az állategészségügyért, álljuk a konkurren- 
cziát ezen államokkal, kik ezért mit sem tettek.

2. írjon fel a vármegye közönsége azon ano
mália megszüntetése végett a földmivelési kor
mányhoz, hogy a korpa és egyéb takarmáoy czik- 
kek külföldre kedvezményes díjtétellel szállíttatnak, 
mig a belföldi kedvezményeket a kereskedelmi 
kormányzat megszüntette.

3. Tekintettel az ez évben dúló takarmány- 
szükségre, kéressék meg a földmivelési kormány 
az általunk már a nyároa kért takarmány kiviteli 
tila'on elrendelésére, mert minden jel arra mutat, 
hogy ha a takarmány árak még háguak, akkor 
állattenyésztésünket még a legutóbbi száraz évnél 
is végzetesebb csapás éri.

Mindhárom felirat hozzájárulás véget meg
küldendő az összes társtörvényhatÓ3ágoknak.

Az indítványokat a közgyűlés üla tky  Miklós 
azon pótinditványával fogadta el, hogy az első in
dítványt táviratilag terjesztik fel.

Dr. Kovácsy Albert indítványát, melyszerint a 
székelyudvarhely—gyergyószentmiklósi vasúti össze
köttetés mielőbb létesittessék, elfogadták s evégett 
felírnak.

Soó Gáspár alábbi indítványát a közgyűlés 
szintén egyhangúlag elfogadták. A nagyhorderejű 
indítvány igy szól:

Mondja ki a törvényhatósági bizottság, hogy 
a közelgő általános tisztujitésokra tekintettel, hely
teleníti a korteskedésnek azon az újabb időben 
tapasztilt módját, mely nem a közszolgálat vagy 
a közélet terén szeizelt érdemekre támaszkodva, 
hanem apróbb, némelykor a tisztviselői állás mél
tóságával Ö3sze sem férő szívességek tétele, jogosu
latlan előnyök nyújtása, más tisztviselők egyéni 
becsületének megtámadása, személyes harezok és 
súrlódások előidézése árán akar érvényesülui s 
magáuak szavazatokat szerezni.

Kimondja végül, hogy a vármegye összes 
erejét, a netán eljövendő nagy elvi harezokra k í
vánja fenntartani s jelenleg nem a társadalom 
széttagolását és békéjének felduláaát, hanem az 
erők egyesítését, amár megteremtett társadalmi 
rend és egyetértés ápolásit és fenntartását tekinti 
legfőbb feladatának.

Az indítványok tárgyalása rendén elhatározta 
a közgyűlés, hogy Győr vármegye átiratára felír a 
földmivelönép terheinek enyhítése érdekében. Kolozs 
ni ogy ének egy veszettség elleni oltó intézetnek Ko
lozsváron való felállítása ügyébrn kelt feliratát, 
pártoló felirattal támogatják, szemben a Kassay 
Ákos indítványával, ki azt Marostordábau óhajtaná 
felállítani. (Derültség.) Nagyvárad megkeresésére fel
írnak az osztálysorsjáték korlátozása végett. Arad 
megkeresésére felírnak márcz. 15. és okt. 6-ikának 
nemzeti ünnepként való törvénybe iktatásáért. A
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gazdasági érdekképviselet országos szervezése, vala
mint a büntetőtörvény hatályának a tényleges szol
gálatban álló katonákra való kiterjesztése végett 
felírnak. A fővárosban létesitoudő Árpád-szoborra 
100 koronát megszavaztak.

Dr. Domokos Andor alispán jelentését éljenzés
sel egyhangúlag tudomásul vették. Örömmel látta 
abból a közgyűlés, hogy a kivándorlás folyó évben 
apadt, úgyszintén azt, hogy a keresk. miniszter 
Udvarhelymegye útjainak teljes rendbehozatalára 10 
éven át évi 100 ezor kor. segélyt helyezett kilátásba. 
Az erked—rákosi útvonalat a vicziuális utak sorába 
felvették.

Az 1907. év végén mogüresedő törahat. bizott
sági helyeknek választás utján való betöltési határ
idejét okt. 28-ra kitűzték, s a választások megejté- 
sére a következő elnökök küldettek k i : Székely
udvarhely Sándor Mózes, Szoutegyházasfalu Embery 
Árpád, Zotelaka Demeter Lőrincz, Feuyéd Keith 
Ferencz, Tibód Tamás István, Farczád Gotlhárd 
János, Oroszhegy Soó Gáspár, Bikafalva Ferenczy 
Lajos, Székelydobó Solymossy Endre, Nagygalamb- 
falva dr. Solymossy Lajos, Székelykeresztur Válent- 
s;k Ferencz, Ujszékely Ugrón Zoltán, Kissolymos 
Ádáni Albert, Rava Gá'ffy Kálmán, Körispatak Bíró 
Dénes, Siklód Pap Mózes, Etéd Barabás András, 
Farkaslaka Tamás Albert, Kobátfalva br. Orbán Já 
nos, Tordátfalva Gombos Sámuel, Korond dr. Len
gyel József, Atyba Szabó Nándor, Felsősófalva dr. 
Pál Árpád, Alsósófalva dr. Pálffy Jenő, Parajd Szabó 
Gábor, Székélyder/s Demeter Dénes, Patakfalva Be
csek Aladár, Homoródszentmárton Szabadi Tivadar 
Városfalva Szombatfalvy Lajos, Oklánd dr. Kovácsy 
Albert, Homoródalmás Ajtay János, Lövéte Lántzky 
József, Vargyas Dániel Lajos, Olasztelek Kisgyörgy 
Sándor, Magyarbermány td. Gáspár János.

A vármegyei levéltár selejtezését elhatározták, 
s annak eszközlésére Dr. Domokos Andor, Dr. Vá- 
lentsik Ferencz, Kamocsay és Dóczy levéltárnokok, 
Tompa Árpád, Molnár Károly, Kovács János, Soly
mossy Endre kiküldettek.

A gör. kel. magyar egyház szervezése tárgyá
ban Ember János tanfelügyelőnek indítványát elta
gadták, s avégett felírnak. A törvényhatósági utkapa- 
rók , fizetésének javítását elhatározták. A megyeház 
villamos világításának szerződését Ö404 korval jóvá
hagyták.

A dijnokok szolgálati viszonyairól, az anya
könyvi dijakról, bérkocsi iparról, valamint a társas 
kocsi iparról szerkesztett szabályrendeleteket elfő • 
gadták.

Az Iparfejlesztő bizottságnak a szentgyörgyi 
kiállításon való részvétele czéljából 800 korona se
gélyt megszavaztak.

Ezután 338 drb községi ügy elintézését tudo
másul vették, mire a gyűlés 11 órakor véget ért.

H Í R E K .

Székelyudvarhely, okt. G.

M u n k á b a  kezdés.

A  S z é k e ly  T á rs a s á g  ü lése.
A mai uapnák, október ü-ikának délutáni 3 

órájára ülést hivott egybe a Székely Társaság elnök
sége a vármegyeház kistermébe. Alkalmunk volt be
tekinteni az üies meghívójába, mely szerint a követ
kező táigyak kerülnek napirendre:

1. A társaság szervezetének és működése főbb 
szabályainak megállapítása. 2. A társaság tagjai 
névsoiának összeállítása és taggyüjtés iránt való in
tézkedés. 3. A társaság pénzalapjának létrehozatala 
iránt való intézkedés. 4. Az aradi „Székely otthon11 
segélyezése. 5. Indítványok.

Akik a társaság újjászervezésén résztvettek, 
azokat egyenkint is meghívta az elnökség az elsorolt 
tárgyak feletti tanácskozásra. Megbízásunk van 
azonbau arra, hogy az egyenkint meghívottakon kí
vül felszólítsunk mindenkit az ülésen való részvé
telre, aki hivatást érez a székely testvérség ápolá
sára, s ez utón egy összetartó, egymást megértő 
polgárias gondolkozás és közvélemény kialakítására.

Székely társadalom a polgáriasság eszméje 
alapján, a munka szeretetbon közössé váló gondolat- 
világgal, a modern eszmeáramlatok ellenében a régi 
erőteljes nemzeti érzéssel, s a modern társadalom 
széthúzó és egymást megkülöuböztető magatartása 
helyett a régi atyafiságos szeretettel: imo ez a czél, 
amit az újjászervezett Székely Társaság elérni akar. 
Hát ehhez a czélhoz csak úgy juthat el, hogyha a 
társaság kötelékébe összelömörülnek s mintegy minta 
társaságként dolgoznak mindazok, akik a polgárias, 
vagyis az egyszerű és őszinte gondolkodásmódban 
együttéreznek.

Nézzük meg a szász városok társadalmát. Ott 
iparos, kereskedő s értelmiségi pályán lövő omber 
barátságos jó viszonyban együtt él, terveit együtt 
megbeszéli, előmenetelre és kitartó munkára sorkenti 
egymást. Megbecsülik múltjuk hagyományait, együtt 
ápolják őseik emlékének szeretetét, s ebből a lolki 
összhangból fölemolő önérzetet visz mindonikük a 
hétköznapi törődés hangulitaiba. Nincs unalmas élete 
egyiküknek se, mert a polgárias egyszerűség és 
ősziutoség egymáshoz vouzza őket, nem kell tarta- 
niok a más kicsinylésétől s orrfintorgatástól és így 
a társaságban való érintkezésnél nem kell megtagad- 
niok a maguk szükebb családi köréaek megszokásait.

Ekként áll elő nálunk az az egyenletes, örökké 
kitartó munkásság, mely a társadalmi erőviszonyok 
változásai között is megfelelő orőnyilvánitást tud 
fölmutatni. Niocs csüggedés, nincs bátortalanság az 
egyeseknél, mert az élet minden körülményei között 
maguk mellett érzik az egész társadalom támogatá
sát, s fölemelő együttérzését.

Hát a mi Székely Társaságunknak is egy ilyen 
együttérző, erőteljes székely polgáriasság keretévé 
kell válnia. Ebkeu a keretben tartalomként beune 
kell lennie a székely anyaváros minden jó po'gárá- 
nak, minden helyes gondolatával, mindeu helyes tö
rekvésével. A szétomló és elszigetelten álló eszmé
ket, s munkavágyat össze kell tömöríteni egyetlen, 
hatalmas közvéleménnyé, mely irányt tudjon szabni, 
hogy mit kell cselekednie a székelységnek saját ma
yának a saját maga jóvoltáárt.

fla aztán a Székely Tár íaság ilyen közvélemény 
erejével dolgozhat, akkor működési körébe tudja 
vonni a város és a vármegye minden olyan érdekét, 
mely csak a társadalmi önképzés utján juthat előre. 
Mindenütt, ahol társadalmi támogatásra van szükség, 
a Székely Társaság nyújtja oda a maga segítő kar
jait. Ha hathatós kérésre van szükség, a társaság 
adhatja meg e kéréshez a közvélemény súlyát. 11a 
rossz, egymásnak ártó felfogások támadnak, a tár
saság tudja azt leküzdeni iskolán kívüli oktatással, 
szóval: önképzéssel. És véges-végül, ha itt Magyar- 
ország szögletében a magyarság társadalmi súlyát 
az egész nemzet érdekében mind hatalmasabbá kell 
tenni; ezt a munkát is miuáluuk a Székely Társa
ság tudja elvégezui a székely polgáriasságnak, a 
múltak kagrományai közös uiegbecsüléséuek, a jövő
ért való bátor és önérzetes együvétartás jak és együtt 
dolgozásnak megteremtésével.

Jöjjünk össze tohét mindannyian, akik igy dol
gozni akarunk, s aztán — fel a munkára ! (lJd.)

Z a v a ro k  az  is k o lá k  ó rab e o sz tá sa  kö rü l.
A vallás-és közoktatásügyi miniszter a tankerületi 

főigazgató utján még f. évi junius havában elrendelte, 
hogy a helybeli áll. jörcáliskolában a roudes tantár
gyak óráit egyfolytában tartsák meg: tehát vagy 7 
—12, vagy 8 — 1 óráig délelőtt. A főreáliskola ezen 
rendelet értőimében igy is kezdette meg az idei tan
évet és a rendes tantárgyak tanítási ideje jelenlog is
8—1 óráig tart. Az ogyöutetüség kedvéért a polgári 
leányiskola és a rám. kaik. főgimnázium is engedélyt 
kért iliotékes hatóságától az egyfolytában 'aló taní
tásra. A leányiskolának az engedélyt megadták, a 
főgimnáziumnak ellenben nem. Most tehát úgy áll 
itt nálunk a dolog, hogy a főreáliskolábau és leány
iskolában 8 —1 óráig tanítanak, a többi közép- és 
elemi-iskolában podig d. e. 8—12 és d. u. 2—4 óráig.

Mi egyáltalában nem akarunk annak megvitatásába 
bocsátkozni, hogy akár pedagógiai, akár didaktikai 
szempontból melyik a helyesebb, csak azt jegyezzük 
meg, hogy oz a kétféle rendszer egyazon városban 
sem nőm helyes, sem nem méltáuyos. Nem helyes és 
nem méltáuyos pedig azért, mert ez a kétféle rend
szer egyenesen összekuszájja a családi élet egy fon
tos tényezőjének, a háztartásnak rendes menetét. Min
denki tudhatja, hogy a különböző időkbou való étke
zés, különösen az obédet értve, igen megnehezíti a 
családanya helyzetét és már számtalan kollemotlen- 
séguek vált kutforrásává. Roppant nehéz dolog a ház
tartást úgy beosztani, hogy a családnak egy ré
sze 12 órakor, másrésze meg 1 órakor obédeljeu. 
Még a vendéglősök sem szeretik, ha oly étkező ven
dégei vannak, akik különböző időben járnak étkezni, 
hát még a kisebb családok, ahol az ilyen össze-visz- 
szaságok föltétlon anyagi károkat okoznak.

Mondjuk azonban, hogy sikerül az étkezést min
den nagyobb nehézség uélkül kétfelé osztani, még marad 
fenn egy körülmény, mely ezt a szétosztást kellemet
lenné teszi Tegyük fel, hogy családból a fiuk a gimnázi
umba, vagy a kollégiumba járnak, a leányok pedig a pol
gári leányiskolába ; vagy pedig a gyermekek egyrésze az
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elemi iskolába jár, másrésze az áll. főreáliskolába. 
(Ilyen család több van városunkban). Természetes, 
hogy a fiuknak 12 órakor kell ebédelniük, mert ha 
megvárják nővéreiket, akkor csak ]/22 órakor jutnak 
az ebédhez és igy alig nyelik le az utolsó falatot, 
már róhanniok kell az iskolába, nehogy a délutáni 
óráról lekéssenek. Különösen áll ez azon gyermekekre, 
akik az iskolától távol, mondjuk Szombatfalván lak
nak. Azt kérdjük már most, hogy kikkel fognak a 
szülőkebédelni? A fiukkal-e, vagy a leányokkal ? avagy 
az apa a fiukkal, és az anya a leányokkal ? Megtud
ják a szülők szeretőtöket osztani ? Igazán szeretnök 
ha ebben a tekintetben kielégítő, illetve megnyugtató 
választ nyerhetnénk! Hiábavaló dolog igy, meg amúgy 
beszélni. A tény az, hogy a szülőknek csak úgy esik 
jól a falat, ha a gyermekek is ott ülnek az asztal 
mellett, viszont a gyermekekre nézve is jobb, ha szü
lőik társaságában és azok felügyelete mellett költhe
tik el az ebédet. A kétfelé szakított étkezési rend
szer a család kebelében még mindig zavarokat, czi- 
vakodásokat és a végén fejetlenséget okozott.

Ez az állapot lebát nőm egészséges, nem jó, az 
bizonyos. Valamit tenni kellene, hogy vége szakadjon. 
Ha az állam a maga két iskolájába be akarta hozni 
az egyfolytában való tanítást, akkor előbb összeköt
tetésbe kellett volna lépnie a felekezeti iskolák fő
tanhatóságaival és azokkal egyöntetűen kellett volna 
eljárnia. Hiszen elvégre ahhoz az államnak sincs joga, 
hogy önkényesen összezavarja ogy egész sereg család 
háztartását. Viszont pedig, ha már az állam a fele
kezeti iskolák tekintetbe vétele nélkül intézkedett, 
akkor ezen iskolák fentartó hatóságának kellene be
látnia azt, hogy a körülmények kényszerítő hatása 
alatt és a méltányosság szempontjából is engednie 
kell merevségéből. Itt nem arról van szó — ezt ismé
teljük — hogy melyik rendszer jobb, erről pro 
és kontra sokat lehetne beszélni, hanem arról van 
szó, hogy a szülők helyzetét nem szabad megnehezí
teni. Azt tudjuk, hogy ha az állam á-t mond a fele
kezetek b-t mondanak és megfordítva, de ezt tegyék 
olyan ügyekben, amelyek a családok életét egyáltalá
ban nem érintik.

A szülőknek egyöntetűen egy közös kérést kel
lene beadniok a miniszterhez, hogy vagy szüntesse 
meg a jelzett két iskolájában az egyfolytában való 
tanítást, vagy pedig — és ezt helyesebbnek tartjuk 
— hasson oda a felekezeti iskolák fótanhatóságai- 
nál, hogy azok is az egyfolytában való tanítást el
rendeljék.

Éveken át ilyen rendszer mellett megmaradni 
nem lehet és nem is szabad 1

O któber h a to d ik a . A mai nap örök emlékű 
nap; a magyar vértanuk napja, a hazafiság vallásá
nak mindszentek napja I Régen volt már, hogy kiszen
vedtek Batthyány és mártir-társai a fővárosban s a 
halhatatlan tizenhárom — Aradon. Több, mint egy 
félszázad múlt el azóta keserves bánat és kétségbe
esés — s később vigasztalódás és remény közt. A 
gyermekek, akik akkor távozni látták atyjukat, hogy 
életüket és vagyonukat vigyék el a haza oltárára: 
őszbeborult férfiak lettek azóta. Az özvegyek, kik si
ratták halottaikat, már rég követték férjüket a sírba. 
És mégis él az emlék : s a vértanuk alakja ragyogva 
bontakozik ki a múlt idők szenvedéseinek homályából; 
tetteiket a dicsőség fénye környezi; haláiuk napja az 
egész nemzet gyászüunepévé lett. Nem kell többé 
lánczokat hordoznunk , nem kell többé suttogva be
szélnünk a honszerelemről; nemzetünk állhatatossága 
kivívta már a szó, a toll, a gondolat szabadságát, 
és ezekből fegyvert kovácsolva tovább fog küzdeni 
mindaddig, nrg meg nem valósul az, amiért vérta
núink meghaltak. Fölépítettük rombadőlt oltárainkat, 
megkoszorúzzuk halottaink sírját s lelkünk hallani 
véli a hősi csaták zaját. A honfivér megtermékenyí
tette hazánk szent földjét, mely virágokat terem vér- 
tauuik sirhalmáu. A gyász, mely vigasztalhatatlannak 
látszott, lefoszlik az izmosodó nemzet tagjairól; a 
szenvedés, melyet reménytelennek hittünk, meghozta 
gyümölcsét: moghozta a hitet, a reményt l De nem 
hozott meg mindent, amit megszereztünk: nem hozta 
meg azt, a miért vértanúink meghaltak. De nincs 
messze a czél; a függetlenség és szabadság íölszentelt 
temploma. Igaz, nehéz, göröngyös ut vezet föl odáig. 
De ha lankaduánk a közdelemben : vértanúink emléke 
buzdítana; ha kidőlnénk: lesz, aki majd a helyünkbe 
lép. Egy nemzet fohásza száll e napon a Mindenható
hoz, áldást kérve a vértanuk szellemére I

T an u lm án y i k irán d u lá s . A helybeli áll. 
főreáliskola 29 tanulója Nősz Gusztáv, Eadó Simon 
és Szarvas Araold tanárok vezetése mellett 5 napra
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terjedő tanulmányi útra indult. Utiprogrammjukba 
felvették Csíkszeredát, Tusuádot, Szent-Add a tavát, 
Brassót és Zerncstet.

A  k irá ly  szü letésnapja alkalmából f. bó
4-én a helybeli plébánia templomban ünnepélyes is 
tentisztelet volt. A misén jelen voltak az egyes hivata
lok fejei és tagjai Ugrón Ákos főispán vezetése mellett, 
valamint a helyi helyőrség tisztikara is, Hrslic Pé
ter, alezredessel az élén. A mise a Himnusz ének
lésével ért véget, mely az egész közönség fennállva 
énekelt végig.

L ányi püspök Székelykereszturon. A
múlt hétfőn és kedden a róm. kath. püspök és az ev. 
ref. egyháznak püspöke tettek egyidőben bérmálás 
és egyházak vizsgálasa czéljából Székelykereszturon 
látogatást. Mindenesetre szinte esemény számba megy, 
hogy különböző felekezetű egyházaknak felszentelt 
főpásztorai a véletlennek összetalálkozása folytán, egy 
kisebb helyen egy és ugyanazon időben jelölték ki 
egyházi téren hivatalos működésüket. Ez alkalommal 
azonban üdvös esemény számba mehetett a véletlen
nek ily formábani kialakulása, mely egy egész vidék 
vallásos békéje és a felekezeti türelmesség s jó egyet
értésnek oly követendő szép példáját mutatta, mely
nek keresztényi hatása jövőben áldást hozó lesz; s 
e fogadási ünnepségek befolyása pedig a városi elöl
járóság készsége és a rend. bizottság fáradhatatlan 
tevékenysége a kettős rendezés körül, méltán kivívták 
az általános közelismerést és a főpásztorok megelé
gedését és szívélyes köszönetét. Szeptember hó 30-án 
d. u. 7s4: órakor érkezett meg nagyszámú kíséretével 
együtt dr Lányi József felszentelt róm. kath. püspök, 
kit a felállított impozáns díszkapunál nagyszámban 
megjelent közönség előtt a város nevében Jakabházy 
Samu a nagyközség főbírája lelkes beszéddel üdvözölt. 
Üdvözlés után a püspök az egybesereglett közönség
gel együtt, gyalog ment a templomba, melynek fő
bejáratánál Orbán János, helybeli róm. kath. plébá
nos lelkes ájtatos szép beszéddel fogadta, mely után 
istentisztelet tartatott, hol gr. Mikes kerületi főespe
res mondott igen tanulságos és népies egyházi beszé
det. Másnap d. e. befejeztetett a bérmálás, mely után 
déli 12 órakor az összes helybeli erkölcsi testületek 
küldöttségei tisztelegtek a róm. kath. parochián; 
Közben a róm. kath püspök meglátogatta a reggel 
megérkezett és Gyárfás Endre, helybeli nagybirtokos
hoz beszállt dr Bartók György, erdé'yi ev. ref. püspö
köt, ki a látogatást csakhamar szívélyes figyelemmel 
viszonozta is. Délután 1 órakor a parochián 40 terí
tékű közebéd volt, hol mindvégig lelkes hangulat do
minált. A főpásztor kedves emlékek visszahagyása 
után d. u. 3 órakor folytatta hivata’os u 'ját Etédre.

M agán polgári iskola  S zék e ly k eresz -  
turon. Szekeiykereszturon a múlt évben inagáu pol 
gári leányiskola létesült I. III. osztállyal. A most 
megnyílt iskolai évben az intézet mind a négy osz
tálya megnyílt s 56 tanuló iratkozott be. Az iskola 
létesítője üjváry Mihály tanár, az állami tanítóképző 
agilis igazgatója. Tulajdonosa Lendvay Gábriela ok 
polgári iskolai tanítónő, tanárai a gimnázium és ál
lami tanitóképző tanárai. Ez iskola méltán megérdemli 
a bormány támogatását, melyre nagyon rá is szorul, 
hogy az ará-.ylaa magas tandíj le-zállitható legyen.

A z udvarhelyi ref. egy h á zm eg y e  folyó 
hó 9 ikén d. e. 9 orakor Széke yudvarheiyt. a lef. 
kollégium dísztermében, Vajda Ferencz esperes el
nöklete mellett rendkívüli közgyűlést tart. Tárgyso
rozat: 1. Ima. 2. Megalakulás. 3. Egy egyházkerületi 
egyházi képviselő választása. 4. Három tanító kép
viselő választása a kerületi közgyűlésre. 5. Építkezési 
tőkesegély kérvények tárgyalása. 6. Országos közalapi 
és államsegély kérvények tárgyalása. 7. A presbiterek 
számának megállapítása. 8. A mátisfalvi egyház ké
rése iskolájának községivé tétele iránt. 9. Az udvar
helyi egyházközség kérése uj egyházi adó kivetése 
tárgyában, ezzel kapcsolatosan halangállványok épí
tése iránti engedély. 10. A rugonfalvi egyházközség 
kérése iskolapadok készítése iránt. 11. Lelkészek és 
tanítók mellékfoglalkozásának tárgyalása. 12. A ma
rosi egyházmegye átirata, a kerületi képviselők szá
mának szaporítása tárgyában. 13. Időközben jöhető 
tárgyak. 14. Esetleges indítványok.

T an felü gyelő i á th elyezések . A kultusz- 
miniszter Ember János udvarhelyvármegyei tanfel
ügyelőt saját kérésére, Győrvármegyébe és Kuliseeky 
Ernő győrvármegyei tanfelügyelőt Udvarhelyvárme
gyébe helyezte át. Ember János négy évvel korábban 
jött Udvarhelyvármegye népoktatásának élére s ez 
idő alatt szaktudásával, ügybuzgalmával, népoktatás 
ügyünk becsületes és lankadatlan munkálásával ki- 
érdelmelte az illetékes tényezők elismerését.

Á thelyezés. Majláth Gusztáv Károly, erdélyi 
püspök a helybeli róm. kath. főgimnáziumhoz a Varga 
Sándor tanár nyugdíjba menetelével megüresedett hit
tanári állásra Szabó János csiksomlyói hittanárt he
lyezte át, illetve nevezte ki.

A z U d varh elym egyei T an itó eg y le t Ud
varhely járási fiókköre Őszi rendes közgyűlését, Gyér- 
kés Mihály elnöklete mellett, f. hó 16 áu d. e. 9 
órakor tartja meg a községi iskolában.

H alálozás. Padi Ákos ág. ev. ref. kollégium 
3-ik oszt. tanulója, életének 15-ik évében, múlt hó
28-ikán Kisgalambfalván elhunyt. Halálát szülői: 
Páál Sándor és neje Áron Karolina, valamint test
vérei gyászolják.

P üspök i kör"’t. Az erdélyi reformátusok 
püspöke, dr. Bartók György szept. hó 28-án az 
udvarhelyi egyházmegyébe érkezett és annak egy 
néhány egyházközségét meglátogatta. Megérkezése 
alkalmával, a bőgözi vasúti állomásnál Ádám  Albert 
vármegyei főjegyző fogadta azon reményének adva 
kifejezést, hogy ez a látogatás még szorosabbra fűzi 
az egyes felekezetek között fennálló jó viszonyt. A 
püspök hangsúlyozta válaszában, hogy a református 
vallás mindig ápolta, s jelenleg is hathatósan közre
munkál, hogy a felekezeti béke áldásai alatt, a 
magyarnemzet megerősödjék. Az állomásnál, hosszú 
kocsisortól kisérve, Ugrón János ref. kollégiumi 
fögondookhoz hajtatott a pöspök, a hol ez alka
lomból kifolyólag nagyebéd volt. Ittfogadta az egy
házmegyei papság tisztelgését Vajda Ferencz es
peres vezetése a la tt; úgy szintén a helybeli egy
ház tisztelgését Kádár Dénes adminisztrátor veze
tése alatt. Ebéd uLán Agyagfalvára meut át a 
püspök egyházvizsgálatra. Úgy a Bögözbe való be
vonulásnál, mint az agyagfalvi utón a két község 
ifjú legényeiből alakult bandérium vezette a püspököt. 
Agyagfalva között a templom előtti díszkapunál Kiss 
Károly fogadta az egyházközség nevében. Vizsgálat 
előtt istentisztelet volt, melyen dr. Bartók püspök 
tartott nagy beszédet a zsúfolásig megtelt templom 
közönsége előtt. Szept. 29-én a székelymagyarósi ki
csiny, de díszes szép templomot szentelte fel, mely 
alkalommal az imát Kádár Dénes nagygalambfalvi 
pap, az ünnepi beszédet Vajda Ferencz esperes és a 
felszentelő imádságot a püspök tartotta. Ez a nap 
nemcsak a kicsiny Magyarosnak volt ünnepe, hanem 
a körüllevő faluknak is, a honnan igennagy szám
ban jöttek el az ünnepélyre. Az uj templomban
7—800 ember vett úrvacsorát, melyet Menyhárt 
András és Csutak István lelkészek osztottak ki. a  
papságnak és tanítóknak a püspök és az esperes 
osztották ki az úrvacsorát. Istentisztelet végeztével 
a székelyudvarhelyi ref. kollégium Gönczi Lajos 
igazgató és a tanítói testület Gyerkes elnök vezetése 
alatt tisztelgett a püspöknél. Közebéd utáu ismét 
Ugrón János vendégszerető házához tért vissza. Hét
főn d. e Bögözbeu, d. u. Nagygal mbfalván tartott 
egyházvizsgálatot a püspök, mindkét helyen isten
tiszteletet is tartva. Úgy Bögözben, mint Nagyga- 
lambfalván igen lelkes fogadtatásban részesült. Oató- 
ber hó l-én Székelykeresztur került vizsgálat alá. 
Oda vonaton történt a megérkezés. Az állomásnál 
felállított díszkapunál Jakabházy Samu főjegyző 
fogadta a község nevében, honuau Gyárfás Endre 
négyes fogatán óriási embertömeg által kisérve vo
nult be a községbe. A ref. templom előtt, egy más 
diszkapu volt, és ott Karácson István üdvözölte az 
egyház nevében. Megérkezés után Gyárfás Endre 
úri házánál volt gazdag villás reggeli. Az istentisz
teleten itt is a püspök prédikált, amely körülmény 
zsúfolásig megtöltötte a tágas templomot. Istentisz
telet után a küldöttségeket fogadta a püspök. Igen 
kedves jelenet volt az, hogy az éppen ott időző 
Lányi kath. püp&k meglátogatta Bartók ref. püspö
köt, amit Bartók azonnal viszönzott. Természetes 
hogy az unitárius papság Lórinczi István és a kollé
gium Pap Mózes igazgató vezetése alatt szintén 
tisztelegtek. Ezen kívül tisztelegtek még: a járási 
szolgabiróság, a község, képezde, állami iskola. Ez
után folyt le az egyházvizsgálat. Két órakor köz
ebéd volt, melyen díszes női és férfi társaság vett 
részt. Ebéd végeztével Fiatfalvára vonult át a 
püspök, hol Ugrón Zoltán vendége volt. Itt a ked
ves házi asszony igen kedves meglepetésben része
sítette a püspököt, ö t kis gyermeke a kastély lép - 
csőzetén egy-egy virágcsokorral várták a püspököt, 
amit ártatlan szívből fakadó éljen kiáltás mellett 
nyújtottak át a főpásztornak. Meg sem pihenve, 
azonnal kezdetét vette a templomozás, melyen részt 
vett az egész Ugrón család, élén özv. Ugrón János- 
néval. Ezután pedig egyházvizsgálat ejtetett meg.

Este CJgrou Zoltán adott fényes vacsorát a püspök 
tiszteletére. Ezzel be is fejeződött a Bartók püspök 
köru'ja és este 11 órakor visszatért Kolozsvárra. A 
teljesség okáért nem hallgathatjuk el, hogy az egyes 
egyházakban mindenütt rendet és pontos ügyvezetést 
talált a püspök ; megjelenése pedig nagyban fokozta 
a hitéletet.

P a n a szk ö n y v . A következő sorokat vettük :
A nyár elején fellépett tífuszjárvány megszüntetésére 
a hatóság több más intézkedés mellett azt is meg
tette, hogy a legtöb városi közkutat lezáratta. A leg
veszedelmesebbnek, illetve a legmegfertőzöttebbuek a 
Rózsa-utcza elején lévő „kettős“-kut bizonyult, azért 
ezt a hatóság a legerősebben lecsukatta, nehogy va
laki ihassék belőle. Ez helyes is volt, csakhogy az 
történt, hogy a kútnak igen bő forrása a kút mellett 
utat tőrt magának és most mint csevegő csermely 
folydogál az Iskola utczán végig. A könnyelmű kö
zönség nem veszi tekintetbe a veszélyre figyelmeztető 
jelzőtáblákat, hanem odamegy a kibugyogó vízhez és 
iszik belőle. így történt aztán az, hogy a hatóság 
nem tudta az újra fellépő tífuszjárványnak okát meg
találni: pedig az bizonyos, hogy az ilyen víznek az 
ivásától származik. Jó volna, hogy ha azt a kibuggyanó 
forrást valamerre elvezetnék, mert ha úgy marad, a 
baj nem szüuik meg, hanem még fokozódik.

A  a zék e ly u d v a rh e ly i O ltá reg y esü le t sa
ját pénztára javára folyó hó 21-ikén a Budapest- 
szálló nagytermében estélyt rendez. Kezdete fél 8 
órakor. Helyárak: Páholy 8 kor., Oldalszék és az 
I. és II. sor 3 kor., III. és IV. sor 2 kor., V. és 
VI. sor 1 kor. 60 fill., a többi sor 1 kor., földszinti 
állóhely 80 fül., deák, katona és gyermdkjegy 60 
fill., karzati ülőhely 60 fül., karzati állóhely 40 fill. 
Jótékony szives adományokat és felülfizetéseket kö
szönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a rendezőség. 
Jegyek előre válthatók Z. Székely Dénes könyvke
reskedésébe. Műsor: 1. Élőkép: „A kánai menyegző" 
rendezik Petrányi Miklós és Jauecsek József, sze
mélyek : Ávéd Rózsika, Bagó Mariska, Daróczy Ni- 
Duka, Demény Mariska, Ferenczy Margit, Fábián 
Julcsa, Lántzky Lele, Reissenauer Hedvig, Sándor 
Juliska, Tamás Márta, Válentsik Lajosné, Ágotha 
Endre, Bálint József, Bartos Endre, Gaál Alajos, 
Gáspár Tivadar, Gonda Tibor, Jovián Antal, Révffy 
Zoltán. 2. Szaval, Jánosy Béla. 3. Énekel, Demény 
Irénke, Greig őszi vihar. 4. Zongrázik, Dobó Zol
tánná, Gaunod — Liszt Faust keringő. 5. É lőkép: 
„A tékozló fiú" rendezik Petrányi Miklós és Jane- 
csek József, személyek: Fábián Julcsa, Reissenauer 
Hedvig, Tamás Márta, Gáspár Tivadar, Bartos Endre.
6. Szabadelőadást tart Gróf Mikes János. 7. Já- 
dasson Trió E moll I. és II. tétel, előadják Dodó 
Zoltánná, dr. Damokos Andor és Dobó Zoltán.

A  h e ly b e li u n itár iu s e g y h á z k ö z sé g  ha- 
rangalapjara az egynázi elöljáróság az alabbi Kegyes 
adományokat vette és hálás köszönettel nyugtázza: 
László Domokosné és Vári Albertné gyüjtőivén : Sán
dor Mózes ny. tanfelügyelő 50 K, László Domokosné, 
Vári Albertné, Pál János (Oalánd), László Péterné, 
(Keményfalva) 10—10 K, dr Válencsik Ferencz 6 K, 
Siretzinger Emilné, Schiller Irma, Tibor Pancsi, Frei- 
berger őrnagy, Győifi Titusz, Gábor Zsigmond, dr 
Pál Ernő, Sükösd Miklós 5 —5 K, Balázs András 
(Kéuos) 3 K 88 fill, özv. Páliffy Ferenczné, özv. Sza
badi Ferenczné, dr Lengyel József, Hlatki Miklós, 3 —3 
K, Weisz Ármin, Bodolláné, Voitb Gerőué, Amber- 
boyné, Kun Béla, dr Macskásy, Daróczi Miklós, Sze- 
beni Autal, Szrmlérné, özv. Farczády Lajosné, Gás
pár Balázsné, Orbán, Nagy és Tamás, dr Urbánymé, 
Demeter Dénesné, Sándor István g. kath. esperes, 
Lázár Gabi, Szabó Árpádué, Péter Sándor (Várostalva) 
2—2 K, N. N. Reicher Alfréd, Ilyés Vilma, Schmidt 
N. N. Kovácsi Jenőné, Blájer Balázs, özv. Tasolyné, 
Nagy Ferencz, Ferenczy Margit, N. N., Csató Imréné, 
Rápolti Károly, N. N., Ernst György. Barts Béla, ifj. 
Jakakos György, Benedek Géza, öze Kálmán, dr 
Gőrgényiné, Sutiéi' Mihály, Szakács József, Székely 
Dénesné, özv. Bárta Karolyné, Dénes Samuné, Lő- 
rinczi Béláné, Betegh Pál, Deréki Antal, dr Boros- 
nyai Pálué l —l K, Lőrinczi László 80 f, BaczóLlsz- 
lóné, 60 f, Pap Z. Józsefné, Pál Judith 40—40 f, 
Pál Lajosné 30 fill, Szeidel Zsuzsa 20 f, N. N., 42 
fillér. Együtt 220 korona. Az I —VII. közlemény ősz 
szege 635 K 14 fillér. E közlemény összege 220 K 
összesen 855 K 14 fillér.

K iv o n a t a  m . h iv . la p b ó l .  Sertésvész meg
szűnt Karácsonyfáivá községben. — Sertésvész szór
ványosan fellépett Erked községben. — Sertésorbáncz 
megszűnt Agyagfalva, Kápolnávfalu és Szentegyházas- 
falu községekben. — Sertésorbácz járványosán fellé
pett Szeutdemeter községben. — Rükór megszüut 
Parajd községben. — Lépfene fellépett szórványosan 
Bibarczfalva község szarvasmarha állományában. —- 
Bivalyvész megszűnt Székelydálya és Agyagfalva köz
ségekben. — Lépfene megszűnt Homoródalmás község
ben. — Id. Jobb Bálint városfalvi lakosnak egy fél
éves fehér gölye süldője a jobb füléből ki van vágva 
m. hó 22-én a városfalvi határról eltévedt. Ifj. Káli
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Károly alsósófalvi lakosnak az alsósófalvi havasi le
gelőről egy drb 2 éves fehér szőrű ökörtiaója, mely
nek farka bojtja fehér, jobb füléből elől kerékfal for
mára ki van vágva elveszett. Becze Zsigmond csik- 
delnei lakosnak ezelőtt négy héttel a „Szellő11 neve
zetű havas alól elveszett 1 drb 3 évet múlt, felálló 
szarvú, daruszörű ökörtinója. Jegye: jobb füle ájos, 
bal csapott, nyaka szürke farka, rövid. Zetelakán f. 
évi szeptember hó 22-étől felfogva tartatik 1 drb 10 
év körüli sárga, jegynélküli ló, 1 drb 2 éves, fehér 
szőrű, jegynélküli ünő és 1 drb fehér szőrű, (nyakán 
kötéllel csengettyű) ünő tinó.

x O lyan törekvés föltétlenül megérdemli tá
mogatásunkat, hol arról van szó, hogy a gazda minél 
magasabb árak mellett értékesítse terményeit. Gaz
dálkodó olvasóinknak tehát ezúttal is tudtára adjuk, 
hogy Mautner Ödön magnagykereskedése Budapesten 
a nyáron kezdett akczióját folytatja, t. i. a termé
szettől arankamontes lóhere és luczerna magért nem 
csak a napiárnál, hanem egyáltalán az itt nálunk 
elérhető árnál is lényegesen magasabb árakat fizet. 
Helyénvalónak tartjuk tehát a gazdákat emlékeztetni, 
tudassák a Mauthner czéggel, még pedig minta mel
léklésével, ha arankamentes lóhere- vagy luczernamag 
felett rendelkeznek.

KÖZGAZDASÁG.
S z é k e ly e k  birtokvá.sá,rlása. Csaknem két 

hosszú évi alkudgatás és tárgyalás után szerencsé
sen eljutottak a nagygalambfalvi székely véreinkre 
és az egész községre rendkívül fontos és üdvös 
czélhoz: a nagysolymosi Koncz Ármiu és neje 716 
holdas birtohát megvehették 320 ezer koronáért, 
s annak már a közeli napokban birtokábi is lépnek ; 
mihelyt az ily nagyarányú vásárlásnál a mostani 
szűk pénzügyi viszonyok mellett a vételárt kifizet
hetik. Sokat küzdöttek, mert a községben több cso
port alakult, oly emberekből, kik addig és annyira 
akadékoskodtak, hogy ennek folytán a nagyszebeni 
„Olákconsi8toriumnak“ figyelmét felkeltették, mely
nek mellékesen mondva 3 millió bor. áll rendelke
zésére a székelybirtokok megvásárlására. Azonban 
a tulajdonos megakadályozta az oláh terjeszkedést.
A megvett birtok Nsgygalambfalva egész határának, 
amely 12 községgel határos, éppen hetedrészét teszi 
ki — lévén a község határa 4900 hold A birtok 
belsőségeiből, kertjeiből rgy magában 52 tisztessé
ges nagyságú falusi belső telket hasíthatnak ki ; 
van hozzá egy 6 kőre beállítható nagy erős épület
tel biró malom, mely több mint 3000 véka vámot 
hajt be s egyedüli a faluban ; egy nagy kőépületü 
korcsmája — egyedüli italmérési joggal az országút 
mentén; 2 nagyudvara, 17 zsellértelke házakkal s 
kertekkel. Van 50 mindenféle épület — melynek 
elégethető része évtizedek óta 18000 koronára van 
biztosítva. Vau 5 gyümölcsös kert, nemesfaju gyü
mölcsfákkal beültetve, ezeközül egyik 9 és fél hold 
terjedelmű. Az összes kertek 18, szántok 135, rétek 
110, kaszáló-legelő 85 holdnyi s a többi erdőségek 
legnagyobbrészt szép faállománnyal, melyből egyma
gában kivehetnek 100—120000 kor. értékű faanya
got. A vásárló csoport kikérte Ugrón Ákos főispán 
támogatását a vásár létrejöhetéoére nézve, amennyi
ben az a kormány támogatása nélkül aligha sikerül. 
Ez ügyben Dorner Béla miniszteri megbízott a bir
tokosság kérését illetékes helyre fel is terjesztette, 
s reményünk van, hogy oda fen a központban mérle
gelik törekvő székelyeink akczióját s a támogatás 
mm fog elmaradni, mivel ellen esetben idegen kézre 
kerül a birtok, mi mérlegelhetetlen veszedelmet je
lentene székelységre, a magyarság keleti védő bás
tyájára.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  október 5.

(Érk. d. u. 5 6.)

A kiegyezéshez.
A z osztrák miniszterek ma délelőtt meg

jelentek a miniszterelnöki palotában, hol minde
nek előtt a két miniszterelnök folytatott meg
beszélést.

Délben az osztrák miniszterek külön ta
nácskozásra összegyűltek, mely délután 2 óráig 
tarto tt.

A  tanácskozásról kijövő osztrák miniszter 
igy nyilatkozott a helyzetről:

— H a délután elutazunk, még mindig marad 
egy kis reménysugár. Alkudozásokról vau szó 
és az utolsó óra még nem jö tt el.

Október 10-ike.
A szoczialdemokrata munkások küldöttsége 

ma délben megjelent Boda budapesti rendőrfő
kapitánynál, bejelentve, hogy október 10-éu az 
általános és titkos válaszó jog érdekében fel
vonulást rendeznek. Boda főkapitány kijelentette 
tüntető  körmenetet a parlament épületének kö

zelében nem engedi meg, mert az a parlament 
tanácskozási szabadságát megzavarná. Más út
vonalakat rendelkezésükre bocsát.

A küldöttek kijelentették, csak a bizalmi 
férfiak meghallgatása után válaszolhatnak, mire 
a főkapitány kijelentette, hogy bejelentésüket 
egyáltalán nem veszi tudomásul.

Kiadja: Becsek D Fia könyvnyomdája.

Sz. 7055— 1907.
kig.

Hirdetmény.
Székelyudvarhely város tanácsa közhírré 

teszi, miszerint a Szarkakő alatt f. évi október 
20-án reggel 6 órakor megtartandó árverésen 
körülbelül 400 öl ágfa fog eladatni.

Székelyudvarhely város tanácsa 1907. évi 
szeptember 23-án.

Soó Domokos,
h. polgármester.

Sz. 9664-1907. tkvi.

Árverési hirdetmény kivonat.
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pap Gergely 
végrehajtatónak Benedek Gyula végrehajtást szenvedő 
ellen 80 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a székelyudvarbelyi kir. törvényszék területén 
levő és a székelylengyelfalvi 184. sz. tjkvben A f  
1. sor. 2556, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 
2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2572, 2572, 
2563, 2574, 2576. hrsz. birtokrészletekre 55 korona 
kikiáltási árban a B 8. sorsz. alatt bejegyzett Bene
dek Gyulát illető részére a C 36. sorsz. alatt bejegy
zett szolgalmi jog érintése nélkül. Amennyiben azon
ban az árverésen az ingatlan oly árban adatnék el, 
amely a haszonélvezetet megelőző terhek kielégítésére 
szükségesnek mutatkozó 85000 koronát meg nem ha
ladja, az árverés hatálytalanná válik, s az ingatlan 
a haszonélvezet fentartása nélkül a kitűzött határ
napon újabban árvereztetik. Árverés alá bocsáttatik 
továbbá a lengyelfalvi 187. sz. tjkvben A f  1- sorsz. 
2925, 2926, 2927. hrsz. ingatlan 15 korona kikiáltási 
árban, az A f  2. sorsz. 2968, 2969, 2870. hrsz. in
gatlan 26 korona kikiáltási árban, az A f  3. sorsz. 
3041, 342, 3043. hrsz, ingatlanra 24 kor. kikiáltási 
árban az ezen ingatlanokból a B 7. sorsz. bejegyzés 
szerint Benedek Gyulát illető hányada, a C 3 és 8. 
sorsz. alatt bekebelezett szolgalmi jog érintése nélkül, 
tla  azonban az ingatlan oly árban adatnék el, amely 
a C 3. sorsz. alatt bejgyzett szolgalmi jogot megelőző 
terhek fedezésére szükséges 500 koronát és a C 8. 
sorsz. alatt bejegyzett szolgalmi jogot a megelőző 
teher tételek fedezésére szükséges 450 kor összeget 
meg nem haladja, az ingatlanok a szolgalmi jogra 
való tekintet nélkül elfognak árvereztetni. Árverés 
alá bocsájtatnak a lengyelfalvi 195. sz. tjkvben A f 
1 sorsz. 3408, 3409, 3410, 3411. hrsz. ingatlanok 15 
korona kikiáltási árban, illetve az ezen ingatlanokból 
B 6. sorsz. alatt tulajdonosként bejegyzett Benedek 
Gyulát illető részére, a C 2. sorsz. alatt bekebelezett 
szolgalmi jog érintése nélkül. A lengyelfalvi 365. sz. 
tjkvben A t  sorsz. 4065, 4066, 4067, 4068, 4069. 
hrsz. ingatlanokból a B 6 sorsz. alatti bejgyzés sze
rint Benedek Gyulát illető jutalékra 21 kor. kikiál
tási árban. A lengyelfalvi 165. sz. tjkvben A f 1. 
sorsz. 3166, 3166, 3167, 3168, 3169, 3171. hrsz. in
gatlanokból a B 7. sorsz. bejegyzés szerint Benedek 
Gyulát illető részére 72 kor, kikiáltási árban a C 2. 
14. sorsz. alatt bekebelezett szolgalmi jogok fentar- 
tásával. Amennyiben az árverésen az ingatlan oly 
árban adatnék el, amely a C 2. sorsz. alatt bekebe 
lezett zálogjogot megelőző teher tétel fedezésére szük
séges 400 korona összeget és a C 14. sorsz. alatt be
kebelezett 700 kor. összeget meg nem haladná az 
ingatlan a kitűzött határnapon a szolgalmi jogokra 
való tekintet nélkül el fog adatni s az előbbi árverés 
hatálytalanná válik. A fentebb megjelölt ingatlanok 
az 1907. évi november hó 25-ik  napjáuak d. e. 9 óra
kor Lengyelfalva község házánál megtaitaudó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 109/0-át készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóságtól.
Székelyudvarhelyt, 1907. szeptember ll-én.

Gi-ailiiis, kir. törvszéki egyes biró.

Ö n á l l ó  l a k á s ,

melyben 5  szoba, konyha, kam ara  van, szép  
u d va rra l és ker tte l azon nal kiadó, esetleg  
szabad kézből eladó. Bővebbet a k iadó

h ivatalban .

Faeladási hirdetmény.
A háromszékmegyei Bodos község határán 

„Gyertyános11 dűlőben levő 23 hold terjedelmű tölgyfa 
erdőmből szakértőileg megbecsült 662 m* mü, 277 
m3 tűzifát nyilvános árverésen eladok. — Kikiáltási 
ár 12,000 kor., melynek 10°/o a bánatpénzül leteendő. 
Erdő az Ágastonfalvi vasúti állomástól 11 km. tá
volságra van. — Árverezés Baróton a „Korona-szál
lóban11 1 1 > 0 7 . o k t ó b e r  2 3 - A n  d. e. 10 órakor 
veszi kezdetét, azt megelőzőleg zárt ajánlatok is el
fogadtalak. — Árverezési és szerződési feltételek 
Bordoson özv. Borbáth Mártonnénál megtekinthetők.

Oklánd, 1907. október 1.
Uorbóth holtán.

Sz. 4132 -  907. szb.
Hirdetmény.

Az E téd—siklódi viczinális közút 0 — 1 
kiu. szakaszán építendő „Küsmőd11 patak hid 
felépítése szükségessé vált, melyre 4125 kor. 
48 fillér iráuyoztatott elő. Ezen munkálat biz
tosítására folyó évi október hó 10-én d. e. 9 
órára alolirt szolgaidról hivatalhoz nyilvános 
szóbeli árlejtést tűzök ki.

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

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

G álffy , főszolgabíró.
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Kristály tiszta
JSargita-ligeli ,,Kamilla‘‘-forrás

A Kárpáton gyöngyi!
Természetes ásvány- 

gyógyborviz! =zz

Főraktár Székelyudvarhelyt:

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

Gál János Utóda, Csató és Kun, 
Gyarmathy Ákos, Tamás Balázs, 
Bagó Gyula, Szentpétery Gergely 
Márk Testvérek, Fernengel Fri
gyes, Zárug Antal kereskedésé - 
beu 8 fillé rért, valamint minden 
vendéglőben és étteremben.

f l

■  A Kárpáton gyöngye! n _
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Szerves anyagoktól rneutes! ! ]
Védjegy:

|  Kék mezőben két kulcs. |

legmegbízhatóbb gyártm ány!
A II

C O G N A C
DISTILLERIE FRANCAISE MODÉLE 

P R OM  O N T  O R.

Kizárólagos elárusitás Máris TesWír«Kníl.
Kívánatra próba mintaüveg.L J í

X
(



1907. október 6. (8) Udvarhelyi Híradó. 40. szám.

figye lm ein■'& w v 'k7' *"8*T * tanfolyam által kezelt s a m. kir. földtnivcléaügyi miniszter támoga
tásival létesített borértékesitő osztályban n f i i H l e n n e i i u i  é«  k itiiiM 'i m i n ő s é g i t  b o r o k  a Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezet 
székelyudvarhelyi fiókjánál (Kossuth-utcza 27. sz.) úgy kicsinyben, mint nagyban a legjutányosabb árakon árusittatnak el. Hordó borok 
56 literen felül; palnczk borok, melyeknek valódiságáért fele- M a g y a r  í í a z t l á k  V á s á r c s a r n o k  T l t l á t ó  S z ö v e t k e z e i é
lösséget vállalunk. — A n. S zéke ly fö ld i k e rü le ti f ió k ja  S z é k e ly u d v a rh e ly t.

I"’------------------------------
Vódjopy: ..11 o rp o n  yí‘

Dü

A Liiiiniení. Capsici comp., 
a [lorgony-Fain-Expeller

pótleka
egy régjónak bizonyult hnziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvenynél, osiiznál és meghűlé
seknél, bodörzsölcsképpou használva.

Fi g yc 1 in c 7.1 c té s . Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk cl, mely a ,.Horgony“ 
védjegy gyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott do«*azba van csomagolva. Ara üvegokbeu 
K —.80, K 1.40 és Ív 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár. 
Török József gyógyszerésznél, B udapest.

D l  Richler gyó g ysze riá ra  az „ A r a n y  o ro s zlá n h o z",
Prágában, Elisabctbstrnsso 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

\ m m K

Sz. 5195— 1907.
polg.

Hirdetmény.

□□

Vállalkozó, vagy fuvaros 
szekerest —

keres

homoródi borVizneH
a városba szállításához I t O S C *  Á R M I N  
gyógyszerész, Helyt. Vállalkozók: kik naponta 
egy szekérre felférő korsok beszállítását haszon
bérbe veszik huzamosabb időre. Fuvarosok: kik 
az én szekeremen s korsóimmal naponta egy 
szekéren elférő korsósat behoznak s ott a ki 
jelölt heiyekreelliord j ró Is a. h á z a k h o z
Utóbbiaknak h a v i  IS O  k o r . - t  fizetek.

gyártásához, kihordásához, egyes fo- 
O Z U U a V l Z  pattal biió v á l l a l k o z ó t  keresek 
_______________ -Gépet, üvegeket, syphonokat, szeke
ret rendelkezésére bocsátók helyiséggel együtt Biztos 
és jó kereset üzletszeilemü embernek, naponként pár 

órai munkával.
hordókban, kor
sókban a városba 
hozatala, vsgy hetijtomoródi borVizncH

keddi v&sarnapokon, borvizraktaramból korsókkal, üve
geknél véve s poharankint elárusítva, szegény szülők 

gyermekeinek tisztességes jövedelmet biztosit

i/árnei Ifi -19 Ó\;oe leánykáknak aliaiuló és 
1 CXI UOI IU I Cm CVOO biztos kereset. Mrglia- 
taro/ott havi fizetéssel teltogadtat' ak gyógyszerészeti 
szerek, küiöulegeasegeü gyártásánál könnyű kézimunkára 
Havi 4 kor. kezdő s később 1U—15 korona fizetéssel, 

használhatóságuk s szorgalmuk szerint.

A székelyudvarhelyi kir. törvényszék az 
1874. évi X X X V . t.-cz. 44. §-a értelmében 
felhívja mindazokat, akik l)r. Lukácsffy István 
székelykereszturi volt kir. közjegyző biztosíté
kára zálogjoggal, kártérítés vagy más czimen 
követelési joggal bírnak, hogy követeléseiket 
bárom hó alatt jelentsék be, mert különben 
azok tekintésbe vétele nélkül fog a biztosíték 
kiadása iráut intézkedés tétetui.

A kir. törvényszéknek Székelyudvarhelyt, 
1907. szeptember hó 24-én tartott üléséből.
Dr. Bodolla Gábor, Jakab János,

elnök. jegyző.

Sz. 2002 — 1907
Síb.

ÁTlejtési hirdetmény.
A Székelykeresztur—erkedi viczinális köz

út 0 — 1. km. szakaszán levő „Isagyküküllö" 
hid 15524 kor. 27 fillér költség előirányzattal 
kijavitaudó.

Ezen munkálat biztosítására f. évi október 
hó 21-én délelőtt 9 órára nyilvános szóbeli ár
lejtést tűzök ki Az árlejtésen résztvemii szán
dékozók az előirányzott összeg 10°/o-át kötele
sek bánatpénzül előre befizetni.

A feltételek ugyanott a hivatalos órák alatt 
bármikor megtekinthetők

Székelykeresztur, 1907. szeptember 19-én
Főszolgabíró távol: 

Bíró Dénes, szolgabiró.

365 —1907. sz.

f f  ^

B M A L O M I
M E G N Y I T Á S .

Alólirott a t. közönség 
nek szives tndnmására | 

hozom, hogy
Székelyudvarhelyen , saját udvarom on

gíízfiirészemhez kapcsolva, a mai modern tech- I 
nika legmagasabb igényeinek megfelelő 60 lóerejii

g ő z  m ű m a lm o t
' üzembe hozom. 1 9 0 7 .  o K t « b « r 1 5 - h |
Ezen gőz nűímalom építése és felszerelésénél' 
költséget és fáradságot nem kiméivé, azt n I 
b á c s k a i  m ü n ia lm o U  mintájára, elsőrendű 
szakértő raalomépitő mérnök vezetése alatt.^ ki- | 
tűnő szerelő főmoluárok által 4  p á r  k ő r e  
lesz berendezve, 3 hengerszék, 3 trienr, 5 hasáb- 
szita, tarár, sikszita, progreszkoptató, Wörner- 
féle buzaliántoló és Reform (laratisztitóval leszl 
ellátva. Azonkívül a malom mellett a szekerek 
és gabonát hozó állatok részére nagy és tágas, | 
jászollal ellátott, fedett szint építtettem, hogy 
bármely kellemetlen időben védelmük legyen. 
Mfimalmomban a közönség a legpontosabban leszl 
kiszolgáltatva, az őrlést akár pénzért, akár 
vámért eszközlöm, avagy kívánatra a gabonát 
megfelelő értékű liszttel kicserélem. A liszt bár
mely módon, a közönség kívánalma szerint, szi

tálva és osztályozva lesz.
Egyben figyelmébe ajánlom a t. gazdaközönség-1 
nek, hogy a malom megnyitása napjától kezdve | 
mindenféle gabonát rendes napi vagy piaezi á r
ban megveszek és készpénzzel fizetem, vagy he- j 
lyette ha Kell megfelelő mennyiségű liszttel be
cserélem. Ezzel a gazdák azt ny erik, hogy nem
csak piaczos napon, de bármikor a városba jön
nek erőltethetnek és gabonájukat is illő árban 
eladhatják idővesztegetés nélkül s nem kell többé I 
Segesvárra vagy más helyre menni finom lisztet 
őröltetni. — A t  közönség szives támogatását 

remélve és kérve maradok tisztelettel

Fáb ián  J ó z s e f ,
gőzfürész és gőzmalomtulajdonos.

V___________ S “Z -------------

Legjobb tőkebefektetés! L A &
oi.z.&iu meuién 73 méter utczai fronttal, egy fél 

holdnál nagyobb b e l f ö l d e k n e k  a megvétele, me
lyen egy vasúti vendéglő több vendégszobával építhető 
fel t m«g faraktárnak is marad, mely a vasútra nyílé 
rakodókapuval is bír, e l i l d ö  és Szentgyörgy napkor 
at is vehető. A vasútnak restauráczié.ia nincsen s igy 

biztos és nagy jóvédelmet nyújt — Értekezhetni ;
K O M / . i B Ü I K  gyógyszertára melletti
....... — -  irodájában mindennap

délelőtt 10—12 óráig és délután 4 — 0 óráig

Ver seny tárgya "ási h irdet ni ény
a székelyudvarhelyi m. kir. áll. kö- és agyagipari szakiskola részére  szállítandó

tűzifa  beszerzésére.
1. A szállítás tárgya: fűtéshez való hasábos száraz bükk- vagy gyertyánfa.
2. Mennyiség: 350—400 köbméter.
3. Szállítási határidő: 1908. január hó 1-től (esetleg a szerződés 3 évre köttetik  

meg) a szükséghez mért mennyiségben.
4. Az ajánlatban a szállítandó faanyag származási helye kiteendő.
5. A fának a helyszínére való bérmentes szállítása, valamint minőség tekintetében 

való kifogástalan volta kívántatik.
6. A legelőnyösebb ajánlkozóval kötött szerződés a szakiskola részére csak a 

kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur jóváhagyása után lesz érvényes.
7. Ajánlkozók zárt ajánlataikat f. évi Október hó 10-én délelőtt 10 óláig tartoz

nak az intézet igazgatóságához beadni. Az ajáulatbau kiteendő, hogy ajánlkozók az összes 
feltételeket ismerik és azokat magukra nézve kötelezőknek ismerik.

8. Az ajánlatokhoz bánatpénz fejében a szállítási összérték 5°/0-a készpénzben, 
vagy elfogadható értékpapírokban melléklendő.

9. A versenytárgyalás t. évi október hó lO -éu  délelőtt lO órakor a szak
iskola igazgatósági irodájában fog megtartatni, mely versenytárgyalás nyilvános.

10. Az ajáulatok „Ajánlat a székelyudvarbelyi m. kir. áll. kő- és agyagipari 
szakiskola fütőfa beszerzésére" jelzéssel a szakiskola igazgatóságához küldendők be.

Székely udvarhely, 1907. évi szeptember hó 20.

A szakiskola igazgatósaga. I


