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

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

Karácsonyi elmélkedés.
Székely udvarhely, decz. 21.

Egy-két nap és a harangok ércz-zugása 
hirdeti a paloták és kunyhók lakóinak a Meg
váltó születését. A végetleu isteni erő emberi 
testet öltött, hogy segítségére menjen a véges 
emberi erőnek. Ez utóbbi nem volt képes ön
magában létesíteni a megváltás müvét. Nem volt 
képes kiemelni az emberiséget a végső züllés 
és erkölcsi elernyedés állopotából. Ezért csodás 
az a misztérium, melynek van szentelve a keresz
ténység legszebb ünnepe, a karácsony. Mily el- 
vadulás és erkölcsi züllés ehhez képest az ó-kor 
pogány népeinek valamennyi misztérium-ünnepe. 
És az isteni erő megszületését, mely az emberi 
erő segítségére megy, miképp igazolják épp a 
görög és római kor tényei.

Miképp vergődött az emberi elme az örök 
igazságok fölismerésénél. Szókratész elméjében 
is csak halavány sejtelmek éltek az örök isteni 
tüzből a véges emberbe pattaut szikráról, a lé
lekről, az ember és emberiség folytonos tökéle
sedéséről. És hogy züllött el az emberi erőkre 
hagyott görög és római czivilizáczió. Hogy ful
dokolt a fertelem szennyében az akkori müveit, 
emberiség, a czivilizá' zió fényével, tékozló gaz
dagságával, elkölcstelenségével s az emberi láng
ész ragyogásával együtt.

Az isteni erőnek immár majd bétezeréves 
születés pótolta az emberi erő gyöngoségeit.. A 
senkit nem boldogító és meg nem vigasztaló 
klasszikus bölcselrai zűrzavar eltűnt a megnyi
latkozó örökigazságok fényével szemben. Az em-

Télen.
S ze n v ed  a z  ég, m u ta tja  a r c z a :  
p  élhők von u ln ak  á t  a z o n ;
S z iv e , a  n a p  is  o ly  h ideg  m ost, 
M in th o g y h a  n a g y  b á n a tja  von  
A z  f á j  n ek i, h ogy tegn ap  éjjel 
L e h u llo tt  legszebb c s il la g a  —
É s  e lh a g y o tt le tt s ze n t szere lm e  
S z iv é n e k  kedves  m a g za ta .

B e á l l t  a  tél. M ik é n t szivem ben .
O h d e  a z  en y ém  szom orú bb:
N e m  v á rh a to k  ta v a s z t  k in y íln i.
C sák  eg y fo rm á n  — sö tét borút. — 
L e sz  m ég  a  n a p  m eleg su g á rú  
S  m o s o ly ly á  o lv a d  m ég a  fa g y  . . 
— S z ivem h ez  búm , m in t a  fákéreg, 
E lv á lh a t la n  h o zzá ta p a d l.

É n  a z t  v esz te ttem  e l örökre,
K ib e n  jö v ö m  rem én ye  é l t ;
K i tő l  m a g á tó l v á rh a tta m  csak  
V á g ya im  ú t ja in  seg é ly t;
K i  o ly  szükség  v o lt ü dvözö ln öm ,
M in t  h a ln a k  é ln i, t i s z ta  v i z  —
A z  á lm a tla n  k ép ze lt n a g y  á lm ok, 
R em én ysé g , h i t :  m in d . m in d  h a m is!

N e m  p r ó b á l lom bbá  bon takozn i 
A  télben  m ég a  tö lg y fa  sem .
A  h írn ek  c s il la g á t lehozn i 
M ég  csak  k i  sem  n yú jto m  kezem .
M i t  é r  a  n a g ysá g , bá rm in ő  i s ?  — 
N e m  tö lt be egy  ü res szive t,

bér és emberiség megkapta a csodás szárnyakat, 
a melyek égbe emelhetik s már itt a földön bol
doggá tehetik.

De hát a népek és nemzetek ? A megtes
tesült isteni eró megváltó munkája az embernek 
és emberiségnek szól. A népek és nemzetek sa
já t erőikre vannak utalva. A Gondviselés útja 
néha a történelem egén is fénylik s tán inkább, 
mint a hadak útja. Ama szerencsés népek, a 
melyeknek ügye összefügg az emberiség föltét
lenül szükséges haladásának ügyével, boldogulnak, 
vezetnek. De csak addig, mig szellemi erkölcsi 
és anyagi erejük elég nagy és hatalmas vezér
szerepükhöz. Ha ez megcsökken, más népek vált
ják fel a vezetésben. Mindig oly nép, mely 
akkor birja az emberi haladás vezetésének föl
tételeit.

A meghalt népek számára nincs föltáma
dás. Az elnyomott és szolganépek számára nincs 
megváltás, csak saját erejükben. Csak önmagu- 
gukat válthatják meg, csak saját erejük törhetik 
szét bilincseiket

önerejében bizhatik csak a magyar nem
zet. Csak saját erőiben annál inkább, mert rit
kán kedvezett neki a s?- yucse. Ezeréves tör
ténete tele van elháríthatatlan szerencsétlensé
gekkel. Elháríthatatlan volt a tatár- és török
vész. Elháríthatatlan volt a Habsburgok uralma 
óta a ránk nézve kedvezőtlen európai helyzet. 
Ennek ugyan voltak kedvező kis epizódjai, de 
inu'ékonyak és eredménytelenek.A népek felüle
tesek s csak nagy tényeket értenek meg. Kü
lönösen a hadi tények azok, a melyek előtt meg-

M elynelc kincséből, a m i d rá g a ,
A z  á rva sá g  m in d e n t k ivett.

. . .  Te h ideg  tél, te  j ó  bará tom , 
R okon kén t nézlek  tégedet:
A  fa g y , h om ály, a  n a g y  k ih a ltsá g  
É n  életem nek képe le t t!
— T i  fö ld re  e lszórt an g ya l-á lm o k , 
H ópélyh ek , m ik re  láb  tu p o s :
B ú s  végetek érzelm eim nek  
S o rsá va l o ly  h ason la to s!  . . .

B o n ta

A mezítelen ember.
Irta: G á rd o n y i Géza.

Történék pedig Szamariában, hogy egy Maruk 
nevű embernek a fia a sziklák között játszadozék, és 
alábotla a szakadékba, ésmeghala. Anyja pedig hallván 
a gyermek kiáltását, utána rohaut és szintén olvesze 
a szakadékban.

Hallván pedig az apa mi történt, megtére a 
mezőről. És láta s két holttestet.

És mogszaggatá a ruháit, s kiálta sirva:
— Gonosz az Isten 1
És attól fogva nem dolgozók többé, csak ődöng 

vala a temtőben és a falun kívül a földeken. És a 
bubánat rásötétüle az ő lelkére.

Lön pedig, hogy egynapon az ut mellett szende
reg vala, és sokaság balada el mellette.

És nemsokára mindenek megállapodának és 
elcsöndesülének. És emberi szózat hallatszék a domb 
felől:

— Jertek énhozzám, kik fáradtak vagytok és el

hajolnak. De a kivételes események nem elég
ségesek, hogy a népek érdeklődését állandóan 
föntartsák. Magyar jellegű állandó hadsereg 
Mohács óta csak kétszer küzdött Európa csa
taterein, védve a trónt és a monarkia nagysá- 
ságát. Mennyivel máskép állna ma ügyünk, ha 
magyar vagy legalább magyar jellegű hadsereg 
állaudó tényező volna Ausztria hadereje mellett 
vagy ezzel kapcsolaiban az európai sulyegyen- 
mérlegén. És mennyivel nagyobb volua a mo- 
uarkia tekintélye és hatalma akkor. De Európa 
csak a közös hadsereget látja s ebben véli föl
találhatni Közép-Európa és a Kelet egyensúlyá
nak egyik biztosítékát.

Ez volt oka, a miért a lefolyt válság 
egész ideje alatt szinte egész Európa ellensége
sen viselkedett irányunkban. Ez volt oka külö
nösen az angol rokonérzés megiugásáuak. Pedig 
mi tudjuk jól, hogy nemzeti törekvésünk nem 
hogy gyöngítené, sőt diadalra vinné a monarkia 
erejét és tekintélyét. Fényesebbé és hatalma
sabbá tenné a Habsburgok magyar korouáját.

Addig nem is leszünk európailag elismeri 
nemzet és állam, a mig, ha nem is külön ma
gyar, de magyar jellegű hadsereg nem leend, 
mint komoly tényező Európa har;zterén s ekkép 
a hatalmi egyensúly mérlegén. Hasztalan tisz
tázzuk alkotmányunkat. A közjogi szőrszálhaso- 
gatásokhoz Európa uem ért.

De csak saját erőnk viheti diadalra nem
zeti küzdelmünket. Csak önmagunkban bizhatunk 
és seuki másban. És szerencsére saját erőink 
elégségesek voltak, hogy nemzeti igényeink lé-

uehezültek! Éu megyugosztallak benneteket 1 Öltsé- 
tek fel az én igámat! Az én igám édes, és az én 
terhem könnyül Tanuljatok tőlem: ime én szelid 
vagyok és alázatos szivü, —és megtaláljátok lelketek
nyugalmát!

És ismét hallatszék ama szózat:
— Boldogok a szegények ! Övék a menynyeknek 

országa. Boldogok a tisztaszivüek: ők meglátják az 
Istent. Boldogok, akik sirnak: ők megvigasztaltatnak.

Akkor az ember fölemelő a fejét.
És látá a sokaságot a domb körül. És láta 

a dombon egy fehér-ruhás embert. Csak ez az egy 
áll vala. A többi ül vala körülötte.

A fehér-ruhás ember pedig ismét szóla:
Egy király kiméne a tenger partjára, hogy 

ottan sétálna. És amint sétála, általnéze a tengeren 
8 moDdá:

— Amoda távol vau egy puszta sziget. Hoz
zatok dereglyét, és menjünk oda máma.

A szolgák pedig fetelék:
— Uram királyunk, félelmes a tengernek moz

gása e tájon. Ember ha általment ama szigetre, soh- 
sem térhete vissza többé.

A király pedig mondá:
— Az én dereglyém nem sülyedhet el. A mint 

parancsoltam, cselekedjétek.
S áitalmenének a tengeren.
Lön pedig, hogy a mint ott járnának, a király 

két emberre bukkana a homokban. A két ember pedig 
mezítelen vala, és mind a kettő mozdulatlan.

A király így szélű az ó kisérétének :
— Bizonyára hajótörésből valók ezek. Nézzétek 

meg, van e bennök élet ?
Azok pedig mondák:
— Szivük még meleg.
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nvegbeli sérelmek nélkül kerültek ki a küzde
lemből. Ez a legfontosabb. Népek és nemzetek 
ingyen semmit sem kapnak. A siker, mely fö
lülmúlja erőiket, elvész s csakhamar balszeren
csévé alakul, mihelyt megváltoztak a viszonyok. 
Az erős visszavesszi a gyöngétől, a mit az a 
szerencse segítségével kivívott. Csak az mara
dandó és örök siker, a mi a nemzet erőinek s 
eres akaratának következménye. Nemzeti és ál
lami kifejlődésünk, térfoglalásunk e monarkia 
keretében s az európai viszonyokban csak erőink 
fokozásának arányában történhetik állandó és 
visszavonhatatlan sikerrel. A mily méretekben 
növekszik erőnk, belső egységünk és szilárdsá
gunk. ugyanabban az arányban megy előre álla
munk és nemzetünk a végleges megszilárdulásnak 
utján ama czél felé, a hol már nemzetünk és 
államunk még a balszerencse viharait is ki fogja 
állani. A mértéktartás tehát ép oly velejárója 
a helyes magyar politikának, miut a szilárdság 
és erős elhatározás, hogy azt, a mihez nemcsak 
jogunk van, hanem a minek megvalósítására elég 
erővel is bírunk, azt komolyan és határozottan 
meg is valósítsuk.

Az ünnepek csöndjében és szent áhítata 
közepett elmélkedjünk ezekről. De egyszersmind 
kérjük a Gondviselést, hogy azokat a nagy ka
tasztrófákat, a melyek egy hosszú és borús ez
redév folyamában, minden kiszámítással és előre
látással daczolva, törtek uemzetüukre, eltávolítsa.
A váratlan katasztrófákkal szemben egyetlenegy 
nép sem elég erős s igy minden nép sorsa tu
lajdonképpen a Gondviselés kezében van. De a 
politikai viszonyok rendes mérlegén az erő és 
az akarat dönti el a súlyt. Népirtó veszedelme
ket ha föltartóztat Isten keze, erőnkre támasz
kodva, eljutunk végső czélunkra, oda, a hol már 
a népek örök élete kezdődik, halál, nyomorúság j 
és kárhozat nélkül.

S felkölték a két embert, és kérdezék, kik 
volnának ?

Azok pedig nem tudnak vala felelni, mert 
elméjük megzavarodott vala a szerencsétlenségben

A király akkor igy szóla:
— Vigyük át őket az országomba. És adjátok 

át őket a sáfárnak. Mondjátok meg néki, hogy ru
házza fel őket illendően, és adjon nékik hajlékot és 
földet, élelmet és asszony-feleséget, hogy élnének 
rondesen.

És úgy cselekvőnek.
Lön pedig, hogy esztendők múltán megem- 

lékezék a király ama két emberről, és kérdező szolgáit:
— Mint vannak azok az emberek ?
A szolgák pedig felelék:
— Immáron megkövéredtek azok és megszapo- 

rodtanak.
És a király ismét kérdező az ő szolgáit:
— Vájjon emlegetnek-e engem az én jóságomért ?
Azok pedig felelék:
— Nem emlegetenek. Vagy ha emlegetoek, csak 

mikor szidalmaznak.
— Dehát miért szidalmaznak ? Avagy vétettem-e 

nékik V
Ha nem is vétettél, (felelék a szolgák), téged 

szidalmaznak, ha rossz az időjárás, vagy rósz a ter
més, mert tied az ország.

Akkor a király parancsok a szolgáknak :
— Vegyétek el tőlök mindazt, a mit adtam 

és mindazt, a mihez adományaim folytán jutottak; 
és vessétek vissza őket a kopár szigetre, a homokba, 
a honnan felszedődtek.

S kimenének a szolgák: elvevék tőlök a házat, 
a löldet, a kincseket, az asszonyt és a gyermekeket. 
Végül pedig kvonák ruháikat, és visszavivék őket 
a kopár szigetre, a homokba, a honnan felszedötek.

Azok pedig keservesen sírnak vala.
És szóla az egyik:
— Gonosz a király 1 Mert elvette tőlem a 

családomat, a házamat, a földemet és mindent, a mi 
szivemnek kedves vala.

A másik pedig felele:
— Igaz, hogy szerencsétlenség történt növelünk.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, dcczemlier 20.

A politikai helyzet az elmúlt héten igen 
sok és fontos vonatkozásban változott.

Első sorban a képviselőház általános meg
lepetésre befejeztefaz egyszakaszos javaslat vitá
já t és részleteiben is elfogadta a törvényjavas
latot

Ezzel a kiegyezés megkötése körüli liarcz, 
amely tiz évig tartott, véget ért.

Remélhető immár, hogy a felzaklatott gaz 
dasági élet, amely a folytonos bizonytalanságba 
nyugpoutot. nem talált, rendes mederbe jut.

Rá is fér. A pénzügyi helyzet rosszabbo
dása elérte már azt a határvonalat, ahol m ára 
teljes semmiség, a tökéletes felfordulás követ
kezik be.

A vállalkozási kedv teljesen és tökéletesen 
megszűnt sőt a meglévő gyárak és iparvál
lalatok is kénytelenek voltak üzemüket vagy 
teljesen beszüntetni, vagy pedig erősen redu
kálni.

Minden emberi számítás szerint biztosra 
vehető már, hogy a gazdasági élet egész vona
lán észlelt depresszió véget ér és a jövő év 
kezdetével egy uj, biztató és fejlődő gazdasági 
korszak fog megújulni,

A kiegyezési törvény megszavazásán kívül 
az elmúlt hét nagyfoutosságu eseménye a hor- 
vát tartomáuygyülés megnyitása és az ott lefolyt 
botrányos események, amelyek a tartomáuygyü
lés rögtöni feloszlatását vonták maguk után.

A horvátországi eseményeket nem lehet 
mással jellemezni, mint e két szóval: feneketlen 
felfordulás.

Horvátországban a tegnapi nappal egy tel
jesen kiszámíthatatlan helyzet állott elő.

Azok, akik a horvát nép vezetőinek mond
ják magukat, a népet a végsőkig felizgatták és 
az országot olyan helyzetbe vitték bele, ahonnan 
a kivezető utat látni egyelőre nem is lehet.

A feloszlatási rendelet nem intézkedik az 
uj választások kiírásával és igy egyelőre Hor
vátország kormányzását a tartománygyülés mellő
zésével a báni kormány fogja végezni.

Remélhető, hogy a közbeeső idő meghozza 
a kibontakozás lehetőségét és módjait.

De gondolj arra, hogy mezítelenen kerültünk a földre, 
és a király adott neküuk mindent. Ő adott ruhát, 
házat, élelmet, földet és aszszonyt, kitől gyermekeink 
származának. Hogy mindezt visszavevő tőlüuk, ennek 
oka nem az ő gonosszsága, hanem a miénk.

A szolgák pedig haliák e beszédet, és elmondák 
a királynak.

A király pedig feleié:
— Annak az egyik embernek igaz a lelke. Mert 

valóban csak azt vettem viasza, a mit adtam. De ha 
tudtam adni egyszer, tudok adni másodszor is. Éa 
tudok adni kétszeresen és háromszorosan, és tíz
szeresen és százszorosán. Térjetek vissza tehát a 
szigetre, és hozzátok vissza az igazt: helyezzük öt 
vissza a házában, családjába és jószágaiba. Amazt 
a másikat pedig hagyjátok ottan a pusztaságban.

És a szolgák eszerint cselekvőnek.
Akkor a fehérruhás ember széjjel néze a soka

ságon és igy szóla:
— A kinek homályos a szeme, nem lát. A 

kinek homályos a szive, nem ért. Ti azonban ne 
legyetek vakok, se pedig esztelenek.

Maruk pedig hallgatván mindezeket, megrendüle 
az ö szivében.

És kérdező a körülötte állókat:
— Ki ez az édesszavu ember ?
S azok feleiének:
— Nem tudod-e? Ez ama Jézus, kinél nagyobb 

nem vala a próféták között.
Jézus pedig szóla ismét, kiáltván:
— Ha valaki követni akar engem, vegye fel 

az ő keresztjét és kövessen engemot!
Akkor Maruk hozzája járula, és térdre hullván, 

fölemelő reá könnyező szemeit:
— Engedd, hogy kövesselek!
Jézus pedig feleié:
— Bizony mondom nektek, Maruk, már követ

tél engem, minekelőtte azt montad volna : „Eugedd 
hogy kövesselek11. Mert nem az követ engem, a ki 
árnyékomat lépi, hanem aki szivébe fogadja az én 
tanításomat.

Nagyon kívánatos is ez, első 
váf ország érdekében.

*
"orban Hor-

Mint általában azokról, akik ma„nk keve. 
set beszélnek, az alkotmánypártról ,s kcvés gzó 
esik. Ez amúgy is rendes sora a középpartoknak 
melyeknek része és törekvése a cselekvés, :,mej ’ 
uem lehet szélsőséges, sokban lemond » 
ról és sokban kiteszi magát a bírálatnak a jy, 
városi lapok már beszámoltak az alkotmánypárt 
tegnapi vacsorájáról, melyen nemcsak a beszél
getés témája volt angol vonatkozású, de mint
egy angol hasonlatossága volt a fohér asztalnál 
esett szavak politikai jelentősége. Külön méltat
ják ott, mit a Széli Kálmán felszólald-a mélta
tott, a módot, ahogy az alkotmánypárti Esztcr- 
liázy Móricz gióf idegen támadások ellen nem
zetéért helyt áll. I t t  az ilyen s ehhez hasonló 
nem ritka eseteknek csak a párthoz való vonat
kozását vesszük számba Ugyanakkor, mikor a 
pártnak egy ilyen természetű szereplését tette 
szóvá Széli Kálmán, a párt elnöke, megjegyezte 
azt is, hogy a párt nem áll úgy előtérben, ahogy 
a többségek szoktak. Dz való, igaz és természe
tes, hiszen az alkotmánypárt csak tagja a több
ségi alakulatnak, de magában nem többség 
Annál nevezetese bb, hogy állja és teljesíti a 
többség minden kötelességét, úgyis, mint párt, 
úgyis, mint olyan férfiak összefogódzása, akiknek 
számos ágazatu politikai és társadalmi befolyása 
és összeköttetése van s a magánember erejét és 
jelentőségét a köznek szolgálatában tudják ál
lítani.

Nem Ilimet akarunk varrni ebből az alkot
mánypárt számára ; természetes és magától ér
tetődő, hogy amely párnak emberei közt vagy 
államférfid múltjuknál s jelentőségüknél vagy 
tehetségüknél s összeköttetéseinél fogva az ide
gen előtt is ismert és jelentőséges férfiak fölös 
számban találtatnak, az első sorban hivatott 
útjába állani az országbontásnak, mely kívülről 
neküuk kerülve igyekszik elérni, amit belső lá
zadással vagy cselszövéssel elérni D e ra  tud. Csak 
mint egyik megjelenési formáját említjük ezt az 
alkotmánypárt cselekvékenységének. Nemcsak a 
külső: a belső ellenséggel szemben is cselekvőén 
állja meg helyét.

*

A kormány deczember 31-ig tiszta heljze- 
tet akar teremteni. Nem is lehet máskép. Az 
ország elsőrendű gazdasági érdekei fűződnek 
ahhoz, hogy a kiegyezés tető alá jusson. Mikor 
Kossuth Ferencz a hazafiság parancsára hivat
kozik, nem játszik a szavakkal, hanem felelős
ségi tudatában figyelmezteti a parlamentet, hogy 
a salus rei publicae előtt hajoljon meg. A  több
ségben, amelyet nem önös czélok hoztak össze, 
hanem felsőbb érdelük szolgálatában áll, mégis 
van a kellő kötelességérzet.

Amily rendületlen kitartással ostromolta 
az alkotmányrombolókat, oly önfeláldozással 
mond le most az olcsó tapsokról s vállalja ma
gára a nehéz föladatot, talán a legnehezebbet, 
ami embertől megkívánható : az önmegtagadást. 
Ezzel szemben persze vajmi könnyű dolga van 
annak a kis ellenzéki csoportnak, a mely hol 
Polónyi, hol Lengyel Zoltán vezetése a latt por- 
tyázik a Házban, helyesebben a folyóson. Obst- 
rukeziós szándék azonban uem vezérli őket, mert 
azt az ódiumot, hogy a horvátok segítőtársaivá 
szegődtek, nem tudnák magukról elhárítani.

Nem kell tehát aggódiniuk am iatt, hogy a 
jövő esztendő a gazdasági háború jegyébe ker
geti az országot. A horvátok újabb lázadása se 
fenyeget. A  nemzetiségiek ujabbau békésebb 
húrokat pengetnek.

A parlament ez évben alig hozhat már 
meglepetéseket. A jövő esztendő perspectivája 
sokkal érdekesebb, de nyugtalauitóbb is. Óriási 
viták előtt áll a tisztelt Ház. H a a horvát kér
dés megoldása rövidesen nem sikerül, a nagy 
obstrukeziohoz hasonló széles szóáradat fog vé- 
?ig hömpölyögni a kupolás csarnokban. A  kor
mány azonban v á rh a t: hat hóuapra szóló indem- 
uitása megengedi, hogy türelmetlenség nélkül, 
ha nem is ölhetett kezekkel, várja az ellenzéki 
támadás kitombolását.
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Az állami tisztviselők emlékirata.
Székelyudvarhely, decz. 18.

Előttünk fekszik az állami tisztviselőknek azon 
emlékirata, melyet a szegedi kongresszus határozatá
ból uagyobb küldöttség nyújtott át Dr. Wekerle Sán
dor miniszterelnöknek. Módunkbm van tebát annak 
minden pontját minden kérését ismerni s elmond
hatjuk, nem lépték át a b tárt követeléseikkel, ha
nem a mit kémek az jogos a arra minden állami 
tisztviselő méltán rászolgál. Teljes lehetetlenség azon 
fizetésből megélni, melyet az állam nyújt alkalma
zottjainak Nemcsak a fizetésekuok csekélysége, ha
nem a borzasztó drágaság is lehetetlenné teszi, hogy 
abból nemcsak polgári állásához mérten, de egyálta
lán megélni tudjon. Eszközöljön bárki számításokat, 
hogy váljon egy XI. fiz. osztály 3-ik fokozatába sorolt 
tisztviselő, kinek évi fizetése 1400 K, a miből havi 
116 K 66 f. jut, mikép rendezheti be magát úgy, 
hogy az élelmen kívül még ruhára is jusson. Ne is 
vegye azt figyelembe, hogy néha szórakozási is 
kellene keresni napi, fárasztó és gyakran lélekölő 
munkája után. A kinevezés évében még e fizetésből 
levonnak bavonkint 22 K 2 2  fillért. Ezen kívül 
még az adót s mi más dolgokat, teszem fel fizetési 
előleget, a mit bizony a legtöbb tisztviselő igénybe 
vesz, különösen tél felé vagy télen, hogy a szükség
leteket beszerezhesse, mert teszem azt, ha megvesz 
egy disznócskát, annak kilója tisztán jön 76—88 
fillérbe, mig a mészárszékben vagy a farczádiaktól 
véve legalább is 1.10 — 1.20 K. így merül bele a 
tisztviselő az adósságok fertőjébe. Mert hiszen jól 
fog, spórol vele, de aztán egész éven át nyögi is, 
teljesen ártatlanul Hát a hol még iskolázandó gyere
kek vannak ? Még rá gondolni se jó 1 !

Ez az anyagiak szomorú képe s éppen ilyen 
szomorú az erkölcsi is. A titkos minősítéssel a tiszt
viselők teljesen ki vanDak szolgáltatva egy ember 
szeszélyének s ha lelkiismerete megengedi a főnök
nek, akkor csupa bosszúból, minden felelősség nélkül 
szegheti nyakát az alárendelt tisztviselőnek. Nincs 
megállapított szabadságidő, ninci vasárnapi munka
szünet, a mi pedig az ipari munkára ki van mondva 
minden oldalon. Ilyen viszonyok között a tisztviselő 
elkeseredik s nem ogytől lehet hallani „Kátsá“-val 
szólván: „bolond a ki többet dolgozik, mint a mennyit 
muszáj". Nem fordíthatja miuden idejét a hivatalá
nak, keresi a mellékfoglalkozást, hogy valamiképeu 
mellékjövedelemre szert téve, élhessen.

A földmives, földbirtokos osztály tönkre van 
téve, úgy, hogy alig lehet ezt ma már a nemzet 
gerinezének venni. E pusztuló osztály szerepét kellene 
átvegye a tisztviselői kar, de hogyan? Koldusau és 
rettegve, hogyha szabadon mer szólni nem törik-e ki 
nyakát a titkos minősítésben. Gerinczet kell adni a 
tisztviselőnek, hogy megállva lábain büszkén és 
örömmel szolgálja hazáját. A szegedi kongresszuson 
a megnyitó beszédben igen helyeson fejezte ki magát 
gróf Battyányi Tivadír, „a hadsereg részére vannak 
milliói s hogyne lenne akkor az állami tisztviselők 
fizetésének rendezésére, a mely az államnak édes 
gyereke"*.

A katona tiszteknek lesz, az állami tisztviselők
nek pedig — még csak alamizsna sem fog jutni, de 
különösen nem a pénzügyi tisztviselőknek. Ezek a 
legmostohál b gyermekei az államnak, hej pedig ha 
csak 4—5 napra szünte'né be a munkát. . . akkor 
lenne ám nagy baj minden vonalon. A legterhesebb 
szolgálat a lehető legrosszabbul fizetve.

Jól jellemzi az az anekdota, hogy mikor egy 
elkeseredett atyafi, a midőn mindent mcgpióbált már 
s nem tudván élni, a nyakába tette a hurkot, eszébe 
jutott: „hó, finánez még nem voltam1*. S felcsapott 
fináncznak végső elkeseredésében. Pedig szép és 
nemes hivatás, de megölik a Bach korszakbeli 
czopfokkal.

Ilyen szomorú a helyzete az állami tisztvise
lőknek. Ezen ügyek megbeszélésére gyűlt össze a 
szegedi kongresszus s önnek volt eredménye az em
lékirat. Az állami tisztviselők kívánságai két cso
portra oszthatók. Az első csoportba tartoznak a 
szolgálatra vonatkozó óhajtások, melyek ismét két 
csoportra oszthatók u. m. anyagi és erkö'csi cso
portokra.

Az első csoportba tartoznak a fizetésrendezésre 
vonatkozó kívánságok. 1 A tisztviselő kezdő fizetése 
1600 K legyen. 2 . Az automatikus előmenetel 3 
évenkint oly módon, hogy a főiskolát végzettek 7100 
K. az érettségivel bírók 5200 K és a 4 középiskolai 
osztályt végzettek 4000 korona fizetésig a kinevezés

esélyeitől függetlenül emelkednének A szolgálati idő 
beállítandó volnu 35 évro. 10 évi szolgálat után 
40"/0, 10—30 évig minden évre 21/,, 30—35 évig 
2°/„-buu állapíttatnak meg a nyugdíj s a lakbérnek 
legalább 50%-a szintén beleszámitóduék a nyugdíjba. 
Az özvegyi nyugdíj minimuma 300 K és maximuma 
6000 K legyen és a férj nyugdijának “/j-adában volna 
megállapítandó. Nevelési járulék tekiutet nélkül a 
gyermekek Bzámárs, minden gyermek részére az 
özvegyi nyugdíj ’/s ében, de legalább 50 koronában 
volna megállapítandó.

A lakáspénzt is megfelelőbben kéri rendezni, 
hiszen a mai lakbérek mellett, a mai drága viszo
nyok között lehetetlenség megfelelő lakást kapni.

Második csoportba az erkölcsi függetlenség tör
vényes biztosítékai tartoznak.

Az ingyenes és díjtalan állások eltörlendők 
volnának. A kezdő állások kivételével a pályázat 
mellőzendő volna A felelősség, a fegyelmi eljárás és 
egyelmi hatóságok a modern jogszolgáltatás elvei és 
formáinak megfelelően szabályozaudók.

A politikai jogok szabad gyakorlata biztosí
tandó s eltörlendő a titkos minősítés, a mely túllépi 
a vak engedelmességen felépült katonai fegyelmi 
szabályokat is, mert azok megengedik a jogorvosla
tot, hiszen értesítik a kifogásokról, mig egy állami 
tisztviselő csak véletlenül tudja meg s ha szól emel, 
bizonyosan rajta verik el a port.

Az amerikai visszavándorlás napról-napra ijesz
tőbb mérveket ölt. Százezrével tolong vissza a nép 
az öreg Európába, melyet a jobb jövő reményében 
lelketlen ügynökök biztatására itt hagyott. A ki
vándorláshoz fűzött remények Amerika földjén egy
szerre szertefoszlottak, amint a gazdasági válság 
szörnyű rombolásával jelenkezett. Százezrével marad
tak munka nélkül a bevándorlónak, akiknek igy hely
zetük a legkétségboejtőbb volt. Idegen földön munka, 
s igy pénz és kenyér nélkül állanak kétségbeesetten, 
igen sok esetben a- hazatérésnek reménye nélkül, 
kiszolgáltatva az éhínségnek.

És sajnos, ennek daczára is, még egyre tart a 
kivándorlás. Csak Udvarholymegyében november hó
ban 172 drb útlevél lett kiadva, mi kétségbevonha- 
tatlanul arról tesz bizonyságot, hogy a nép az ame
rikai viszonyokról nincsen kellőleg felvilágosítva. 
Ez ügynek vélünk szolgálatot tenni, amidőn egy 
hozzánk intézett levelet, mely az amerikai viszonyok
ról rémes tájékozást nyújt és amelyet idegenbe sza
kadt véreink Írnak nekünk — teljes egészében itt 
közreadunk.

Cleveland, decz. 5.

Tisztelt Szerkesztő Űr 1
Sajnálat s szánakozással tapasztalva azt, hogy 

népünk s köztük a székelység a jóakaratu figyelmez- 
telések daczára még ma is tömeges számban vándo
rol ki, vagyont szerezni könnyű munkával a mun
káskézben szűkölködő Amerikába, kötelességet vélek 
teljesíteni, midőn a tisztelt Szerkesztő urat alábbi 
soraimmal bár kivonatos közzétételére kérem föl, 
téve ezt azon gyönge reményben, hogy bár egy
két embert is megmentsek a valóban kétségbeejtő 
helyzettől, melyben ma több ezer újonnan érkezett 
vergődik nyomorultan.

Egy egyszerű levél indított szerény soraim 
megírására, melyet a nemrég hazatért Sófalvi Sán
dor szombatfalvi lakos irt Clevelandban tartózkodó 
sógorához, sajnálattal tudósitsán, hogy mily hálátlan 
kötelosségteljesités otthon, a kizárólag Amerikából 
érkezeit hazug levelek által félrevezetett népet az 
itteni kereseti viszonyokra nézve felvilágosítani vagy 
pláne a mai igen súlyos munka viszonyok felől meg
győzni.

Ezrekre megy hetenkint a New-Yorkba érkező 
visszavándorlők száma, kik czéljukat el nem érvo 
talán az elhagyottnál nagyobb nyomorban térnek 
haza megtörtén. Ezek keserves példáján sem okulnak 
otthon ? Mit ér hát a puszta, jóindulatú figyelmez
tetés I Nem a kivándorlási ügynökök bűnösök első 
fokon, de e most czéljukat el nem ért, hazatérő ez
rek. Duzzadt, pihent erővel, tudatlanság diktálta 
önbizalommal lépnek honfitársaink (mikép más nem
zet fiai isi) Amerika földjére. Pár hónap s a testi,

A hivatalos órák maximuma szabályozandó 1
az azon túl végzett munka külön díjazandó. Be
hozandó a vasárnapi munkaszünet, hiszen más em
bert megbüntet érette az állam s saját alkalma
zottjait pedig dolgoztatja.

Nemcsak az államtól kérnek, de a tisztviselők 
maguk is törekszenek arra, hogy bajaikon enyhítse
nek. Tisztviselői intornátual, közalapot óhajtanak 
létesíteni saját erejükön stb.

Nem részletezzük jobban az emlékiratot, hiszen 
a szegedi kongresszus után egyik résztvevő tollából 
már ismertettük.

Az omlékirat megküldetett az országgyűlési 
képviselőknek is, hogy ők is emeljék fel szavukat a 
tisztviselők érdekében. Nem szabad nekik sem, sem 
a kormányunk megfeledkezni arról, hogy a tisztvise
lők voltak azok, a kik koczkáratéve existencziájukat, 
ama januári választáson megbuktatták a régi rend
szert. Nem szabad megfeledkeznie a függetlenségi 
és 48-as pártnak sem azon Ígéretről, a mit mint 
kisebbség tett a tisztviselőknek. Erkölcsi kötelessége 
helyt állaui s ígéreteit beváltani. Támogassák a 
kérelmet, hiszen a 200.000 állami tisztviselő az, a 
ki a nemzetiségi vidéken is képviseli a magyar álla 
mot s nem szabad azt közprédának kitenni. Reméljük 
vármegyénk képviselői sem feledkeznek meg a tiszt
viselőkről s hathatósan támogatni fogják az emlék
iratot. i p a

lelki erő megtörik, a hangosan hirdetett önbizalom 
helyét igen sok esetben a kétségbeesés, töprengés 
váltja föl.

Nemcsak ma, mikor a nehéz időket átélt lélek 
is komoran néz a közeljövő elé, de normális 'munka 
viszonyok közt; nem a mostani méltányolható okból, 
mert pénz s munka nélkül állanak hetek s hónapok 
előtt, mikor nem ők, az újonnan érkezettek, de ben- 
szülött polgárok hasztalan keresnek munkát, de mert 
csalatkoztak túlságos reményükben, mert tapasztal- 
niok kell, hogy a könnyű munka nem újonnan ér
kezettre vár, mert tapasztalniok kell, hogy nőm 3 
—4 dollárt tehetnek félre naponkint kedvtelő munka 
árán, de csupán 1'50—2 d.-t ha kereshetnek igen 
sok ese'ben súlyos, nehéz munkájukért 10-12 órai 
munkaidő alatt.

Szégyenkezve végzik a „hozzuk nem illő mun- 
kát“, mert egy oly állam alattvalói, melyben sajnos, 
még mindig hiányzik a munka becsülése, mi pedig 
egy nemzetnek az anyagi boldoguláson kívül a teljes 
szabadságot is biztosítja. Egy oly állam alattvalói, 
mely még nem illeszkedett be azon áldásos áram
latába a modern korszaknak, mely a munka tiszte
lete felé viszi a társadalmakat. A magyar társadalom 
tradicziói annak tagjait nem serkentik a munkára, 
annak becsülésére, mert a munka még nem foglalta 
el nálunk azt a polezot, mely azt méltán megilleti. 
Nálunk csak most van az ébredés kora, mely tuda
tára adja a nemzetnek, hogy koldus népnek hazája 
nem lehet.

A nehéz munka igen sok esetben, melyről ott
hon az egyszerű földész nem is álmodik, az otthon 
elgondolt óriási bér helyett annak talán ’/8-a oyelv- 
beh tulajdonság miatti meghunyászkodásra kénysze- 
rültség koserit el igen-igen sok embert s mindennek 
daczára mit tesznek ?

Könnyű munkáról, óriási bérről hazudnak, me- 
tés olcsóságról imák haza, mint mondják: „Hadd 
örvendjenek az apák, fiuk s hadd kapjanak epemér
get az irigyek.“ Ha nincs kereset, munkabiányában 
pénze az illetőnek, kölcsön kér s küldi haza, nem 
mintha feltétlen szükség volna otthon rá, de mert 
különben élhetetlennek mondják otthon ismerősei. 
Magam is többet ismerek földészeket s iparosokat 
Udvarhelyről, kik hasonló módon többször kültek 
pénzt haza saját bevallásuk szerint írván: „Napi 
keresetem a mi pénzünk szerint napi 5—6 frt.“ Pe
dig egy fillér, egy czent keresete sem volt akkori

Tagadhatatlan, hogy a munkásviszonyok any- 
nyira rendezve, az ipari üzemek ily magas fokra 
emelkedve, talán sehol sincsenek, mint az amerikai 
Északi államokban. Tagadhatatlan, hogy erélyes, be
csületes munkával itt egy ember az ö existentiéját 
összehasonlitbatlanul könnyebben biztosíthatja, mint 
otthon s hozzá becsülésben, köztiszteletben, mert

A kivándorlottak nyomorúságban,
Levél Amerikából.
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becsülve von a munka, testi vagy szellemi egyaránt, 
egyenlő módon.

A mai gazdasági élet, iparvállalatok üzemének 
s ennek következtében a munkás s kereseti viszo
nyoknak megrendülése, minélfogva naponkint 1000 
—10.000 munkás marad kenyér nélkül, okozta lé
gyen azt a pénzügyi válságot vagy talán ép megfor
dítva az ipari vállalkozás s gazdasági élet tultengése 
hozta volna magával a pénzügyi válságot, ebből a mai 
pangástól világért sem vonhatunk konsequentiát az 
életerő kimerülésére. Erélyes intézkedésekkel s az 
amerikai pénzügyi, ipari s gazdasági életnek kimé 
rithetetlennek nevezhető segédforrásai erejével, hóna
pok múltán ismét fellendülés fogja követni a mai 
óriási pangást.

Magyar honfitársaink első sorban ép nyelvbeli 
szegénység következtében boldogulnak legnehezebben 
Munkaképességük, szorgalmuk, ipari szaktudásuk ki
vívta az idegen elismerésmerését s mindennek da
czára a 90 %-a durvább, Debezebb munkára van 
utalva, mert nyelvét nem értvéu • alkalmazni az ipari 
tudást, magyarázatáét igénylő munkákra nehéz. E 
uyelbeli szegénységből kifolyóan a magyarság s szé- 
kelység nagy része, a magyar izraelita munkaadók 
kényére, kizsákmányolására vannak utalva, kik arány
talanul kisebb díjazásban részesítik becsületes mun
kájukat, mint. az idegen angol vagy a „hunczfut“ 
német kihasználva a honfitársak szorult helyzetét. 
Nem az idegen munkaadók, de ép a magyar munka
adó gyárosok s vállalkozók szívják ki vérét is ma
gyar földieiknek! Az alulirt egyének ezt óhajtják a 
jóindulatú czél mellett igazolni aláírásukkal.

Tagadhatatlanul vannak kivételek a magyar 
munkaadók között s a munkások között hasonló 
módon, kik idegen nyelvű munkaadók szolgálatában 
a 3—4 dollárt is megkeresik naponkint; azonban 
ipari tudással bírnak s e mellett kizárólag a magyar 
területhez kötött magyar nyelven kívül más nemzet 
nyelvét is beszélik.

Ma azonban hasztalan nyelv s ipari tudás, 
erő és szorgalom, mert naponkint szüntetvén be 
a legerősebb alapokon nyugvó iparvállalatok üze
meiket, munkát még a legkisebb bérért (50 czent) 
mit eddig 13 éves gyerek is elnyert, nem lehet kapni. 
Naponkint jönnek az ország minden részéből, a leg
nagyobb gyárosoktól a legsúlyosabb távirati birek. 
Gyárak, melyek egy-két hó előtt még 10—15 ezer 
munkásnak adtak foglalkozást, ma teljesen beszün
tetvén az üzemet, munkásai kenyér nélkül marad
nak. A legrosszabb idők előtt állunk s azon jóaka- 
ratu szándékkal, reményben hozzuk intő szavunkat 
köztudomásra, hogy lesznek, kik hitelt adnak neki s 
meggondolatlanul nem ássák meg maguk s családjuk 
nyomorát.

Kik tán kezetekbe vettétek a vándorbotot, dob
játok el s vésőt ragadva helyébe, igyekezzetek részt 
venni a hazai viszonyok jobbra fordításának müvé
ben ; igyekezzetek dolgozni otthon; megteremteni 
otthon azt, itt mit elérni reméltetek. Adjatok hálát 
Isteunek, hogy helyt maradva, megmentett a nyomor
tól, mi itt ma reátok várna, miként hálát adnak a 
hazaérkezettek, hogy azt megizlelni megmenté őket. 
Fogadjátok köszönettel a hazaérkezettnek jóindulatú 
felvilágosításait, ha nem adnátok hitelt a lapok ha
sábjain megjelenő elég kimerítő s ma valóban valót 
tartalmazó közleményeknek. Adjatok hitelt a hazatért 
jóhiszemű tanácsainak, mely maradásra int, mert 
késó s hasztalan lesz összetett kézzel könyörögve 
kérni Istent kiszabadítani a legkétségbeejtőbb hely
zetből itt. Ha látnátok a felnőtt, erős férfiakat sirva, 
zokogva esdekelm könyörületért embertársaihoz s 
Istenhez, úgy megfogadnátok intő szavunkat. De 
hasztalan fáradságunk, mert a hazairt hazugság b 
pár szerencsés eset megbabonázott bennetek, elvette 
józan eszeteket s csak gunynyal fogadjátok a jó 
tanácsot.

Hitelt Dem adtok nekünk s örült önbizalmatok
ban, mibe a meggondolatlan félrevezetés dobott, ti 
ki fogtok vándorolni, de mi nem fogunk szánakozni 
vergödésteken sem segíteni rajtatok, mert a nyomor 
minket is nyomni fog. Kihez fogtok fordulni hát, ha 
honfitársaitok kényszerűségből megvonják a segélyt 
tőletek ? Az Isten szabad akaratot adott az embernek. 
Tegyetek hát szabad akaratotok szerint I

Nemes András.

G ir c s is  B é la , G o tth d r d  J á n o s , L ő r in c i  J ó z s e f, 
V as L a jo s , G o tth d r d  I s tv á n , i f j .  M á r to n  J á n o s ,  

S zé cse n y  P é te r , i f j .  N é m e ti G y u la ,  P á l f i  J ó zse f,  
F er& M t J ó z e f ,  S z a lu i K á r o ly ,  S z a b ó  M á r to n ,  

N é m e t i  I s tv á n , U e rc ze g  J ó zse f.

H Í R E K .
Székeljudvarbely, decz 22.

Karácsony-est.
Pacsirta nem szánt a felbők kék barázdáiban, 

rózsa nem ring a bokrok ágain.
Novető harmat helyébe nyirkos köd sirja min

denüvé hideg könyeit
Szendereg az anyatermészet és álmodja a ta

vaszról álmait 1
Mindenütt csend és szomorúság.
És még is, ma borul ránk a legszebb alkony. 

Szebb és édesebb, mint a május esti, mert a mainak 
pírjánál, az emberi szivekben köszönt be a szeretet
nek virágfakadása !

Üdvözlégy karácsony-est, te ünnepek ünnepe, 
gyönyörűséges költői gondolat.

Illatozzanak is kuoyhóban és palotában egyaránt, 
krrácsonyfáidnak zöldelő ágai, példázván a földnek 
szeretetét, ki gondoskodott arról, bogy télben is le
gyen viruló lombozat, legyen élő kapocs, mely össze
köti a hervadást a kikelettel és gyuljanak ki rajtuk 
a gyertyák lángjai, jelképezvén az örök szeretetet, 
mely önmagát fogyasztja, csakhogy fényt és meleget 
sugározhasson szerteszét!

A fehér zúzmara, fagy és metsző viharok hó
napjában van a te szelíd ünneped

Glóriád igy csillog legkedvesebben, miként a 
mécs enyhe világja is, a hófúvásokban vergődő ván
dornak legbiztatóbb.

Mi lett volna a világból, ha nem jön a szeretet 
vallása és bitének védő szárnyait rá nem takarja az 
elgyötrött emberiségre ?

Róma igáját hordta már három világrész. De 
mig capitoliumábao márványba vésve ragyogott a 
jog, a valóságban, maroknyi patrícius mellett, rab
szolgák százezrei, akik jajgatva hordták a szeges 
korbácstól kicsorduló embervér szennyes bíborát I 

Az Olímpusoo nem fért már el az istenek raja 
és odalent mégis elhervadt az erkölcs lilioma, a lélek 
kérkedve viselte homlokán a bűnnek koszorúját.

A győzhetlen légiók letapostak mindeneket; 
elvérzett már Juda szabadsága is ! Titkon szaladt 
fel a sóhaj a keblekből: vájjon lesz-e kard, mely a 
leigázottak honát visszavivja ?

És ime megszületett a Megváltó é s  a győzhe- 
totlen birodalmat megdöntötte a békesség olajágával, 
eszméinek ellenállhatatlan hatalmával.

Bölcsője nem ringott királyi csarnokban, hanem 
miként a szegények millióit mindenha, őt is istálló 
jászolyában, szalma-párnán takargatták.

De jöttét égi fény jelezte, 
így jár ma is az Eszme, rongyokkal fedetten, 

de homlokán csillag ragyog é;s láth itatian angyalok 
szórnak útjára láthatatlan virágot 1

Közel két évezred temetkezett azóta már a 
múltnak sirkertjébe 1

De az ő tanításai, példabeszédjei, hasonlatai, 
vízbe hullt lózsaként, öröküdén ringanak ma is az 
idők árjain.

Birodalmak keletkeznek é) múlnak el, csilla
gok futnak le az égről, nemzetek jönnek és térnek 
fejfa alá, de el nem mulón hangzik az ő oktatása: 
szeresd felebarátodat, mint önönmagadat 1

Karácsooyestnek üdvössége alkonyán szállj kö
zénk szeretetnek Istene 1

Igát hordunk mi is már évszázadok óta és 
légiók taposnak rajtunk 1 Márványba van vésve jogunk 
és mégis milliók sóhajtoznak jog után ! Itt is kellene, 
hogy megáldván a kosarakat, jóllakjanak az éhezők. 

Szállj le hozzánk, a gyűlölködés nemzetéhez. 
Kiken annyiszor keresztül vágtatott már a bal

sors szekere, kik itt állunk a forgatagban testvér 
és atyafi nélkül, koldusul, árván elhagyatva — újra 
egymásra fenjük méregbe mártott kardjainkat.

0 tartsd vissza karunkat 1 
Tedd szent kezedet nemzeted szivére is, erre a 

sokat, szenvedett szívre, melyben sarkcsillag a haza- 
szeretet, hogy ennek fényénél találja meg a helyes 
ösvényt.

Dr Bartók György halála.
(Szili. 1S45. Megh. 1907)

Az erdélyi református egyházkerületnek gyásza 
van. Püspöke dr B a r tó k  György í. hó 20 áu hirte
len meghalt.

Senki sem volt elkészülve dr Bartók ilyen gyor
san bekövetkező halálára, mert bár a betegség nyo
mai látszottak rajta, mindannak daczára, még az

utolsó napokban is fenn volt és hivatalos dolgait 
végezte. A nov. hóban megtartott kerületi közgyű
lésre pedig rendkívül nagy és a legapróbb részle
tekre kiterjedő jelentést telt, s azóta is állandóan 
dolgozott, mig pénteken szélhüdéa következtében hir
telen meghalt. Dr Bartók Györgyöt, mint azászvárosi 
második papot 1898 jun. 2-án választották meg ke
rületi körjegyzőnek, 1899-ben pedig, a Szász Domo
kos halála után, április hó 18-áo, Szász Gorővel 
szemben, püspöknek választotta meg a kerületi köz. 
gyűlés.

Dr Bartók püspök nehéz viszonyok között lé 
pett a püspöki székbe. Á t  kellett venni a Szász Do
mokos nagy alkotásait és gondoskodni kellett azok
nak fentartásáról s e mellett az uj egyházpolitikai 
helyzet által teremtett nehézségekkel is meg kellett 
küzdeni. Főgondját képezte tehát, bogy a kerület 
intézményeit fentartsa és a hitéletet fokozza. És 
Bartók püspök derekasan meg is feleit a hozzáfűzött 
várakozásoknak. Rövid püspöksége alatt a kerület 
intézményei tovább fejlődtek, pénzügyei rendeződtek 
s a hitélet fellendült.

Dr Bartók György rendkívül nagy tudásu em
ber volt és élete utolsó perezéig művelte a tudomá
nyos theologiai irodalmat. Csak az utóbbi időben is 
két vastag könyvet irt. Bölcsészettudorl oklevelét a 
tübingai egyetemen szerzetté. Kiváló gondot fordított 
a pBpképzésre; az erkölcsi élet tisztaságára s álta
lában minta életet követeit a papoktól. Az utóbbi 
években az egyházi törvénykezés foglalta el minden 
idejét s övé az oroszlán rész, hogy az erdélyi egyház 
kerület mostani egyházszervezete életbe lépett. Igen 
sokat várt az uj egyházszervezettől, de fájdalom, 
gyümölcseit nem élvezhette.

Halála tagadhatatlanul nagy veszteség, Demcsak 
szép családjára, hauem a kerületre és nemzeti éle
tünkre is, melynek nem egy bástyát emelt ő is a 
a veszélyeztetett helyeken Temetése ma törtéoik meg 
Kolozsváron.

Járvány-világ.
Jólét akár egyes emberre, akár egy egész nem

zetre nézve nem képzelhető el testi egészség nélkül. 
Ebből kitetszik, hogy a polgárok millióit intéző kor
mányzati politikának a legelső sorban álló feladat 
kötelessége: a gondoskodás a k ö zeg é szség  összes föl
tételeinek megszerzése, biztosítása felöl.

Az idei abnorbis időjárás, a hosszú és rendkí
vül száraz ősz valóságos geológiai átalakulást idézett 
elő Magyarország közegészségi állapotában.

A talajvíznek rendkívül való alásülyedése vala
mely titokzatos természeti folyamat révén rettentően 
bőséges forrását nyitotta meg országszerte a pusztító 
járványoknak, ragály03 kórságoknak.

Minden oldalról jelentik s maga a város egész
ségügyi szolgálata sem zárkozhatik el annak a szo
morú igazságnak a beismerése elől, hogy, legkivált 
a jövő reménysége, a tanuló fiatalság kebelében rég 
nem ismert, látott mértékben, veszedelmességel mu
tatkoznak tömeges, nem lokalizálható tífusz-, diftéria- 
és vörhenymegbetegülések.

Országszerte koporsók százai vándorolnak ki a 
temetőbe, bánatos tanuj&kép hogy a közkormányzatnak 
nincs tehetségében a megfelelő, hatékony védekezés 
az emberpusztitó járványos betegségekkel szembeo.

A legkezdetén kezdve immár évtizedek óta fo
lyik, hol fellobbanó, hol lelankadó buzgósággal az 
elkeseredett, meddő harcz a gyermekhalandóság elleo. 
Ijesztő s a nemzet jövendőjét illetőn egyenest kétség
beejtő az az arányszám, melyet a népesedési moz
galmak teberlapján a 3, sőt 7 éves korukig elhalt 
gyermekek szolgáltatnak. Haszontalan minden hiva
talos erőlködés, hatósági szigor, érzékeny bírságolása 
a szülői mulasztásnak. A székely, aki kevesebbet 
törődik a maga csecsemőjével, mint egy süldő rnala- 

czával, esetről-esetre számot vet magával s kisüti, 
hogy az 1—2 forint pénzbüntetés mégis csak olcsóbb, 
mint ha orvost járat beteg gyermekéhez s patika
szert vásárol neki.

Javulás ezen a téren egyedül és kizárólag a 
közigazgatás egészségügyi ágának államjsitása s ez
zel együtt az in g y e n e s  g y ó g y k e z e lé s  széles körű kiter
jesztése révén remélhető — idővel.

A közös erővel, a társadalom buzgó akaratával, 
az állam mindenható kényszerével elérhető, vagy le
galább megközelíthető czél egyelőre a közveszedelmek, 
járványok, ragályok megelőzésére, pusztításának kor
látozására, enyhítésére szorítkozik.

Az egészséges ivóvíz, a szennyes eltávolítására 
szolgáló csatornázás törvény utján volna kötelezővé
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teendő minden, mondjuk, 5000 lakossal bíró községre 
nézve.

Természetes, nem volna szabad megállapodni 
magának a kötelezettségnek imperativ megállapításá
nál, hanem egyben gondoskodni kellene arról is, hogy 
az eszközöket, vagy azoknak jelentés részét ugyan
csak az állam bocsássa az ily terhek viselése alatt 
ogyébkéut leroskadó, kisebb, szegényebb kommuni- 
tások rendelkezésére, segítségére.

Hogy tenni kell valamit, az kétségtelen, mivel 
a járványos betegségek nem hogy sziinöbeu volnának, 
de szaporodnak. Eddig beértük a tífusszal (ebből 
most is 24 van a városon), most már a kanyaró 
ütötte fel fejét, még pediglen olyan arányban — egy
szerre 13, — hogy a k. elemi iskolát be is zárták. 
Mindezekhez járul ha kisebb számban is, a vörheny, 
u szamárhurut.

Szóval, benne vagyunk a járványok tömkelegé 
ben. A hatóságot a mulasztás vádja nem illetheti, 
mivel a járvány országos jellegű, azonban mégis 
szükséges, hogy a köztisztaság tekiuteteben itt benn 
a városban a legszigorúbb intézkedések foganato
síttassanak. Erre elengedhetetlen szükség van. Nőm 
szabad pld. tűrni az olyan állapotokat, hogy mást 
hamarjában ne említsünk, mint a Tó-utczában is 
van, hol az árkot egyszerűen eldugták, s igy az ösz- 
szes szenyvizek meggyűlvén, a ragály fészkéül szol
gálnak.

Még nem állott be annyira a fagy, hogy eze
ken segíteni ne lehetne, valamint a clossettek kihor
dását is szigorúan ellenőriztetni szükség, s, mivei 
egyes udvarokból a dögletes levegő csak úgy ömlik 
az utczára.

Amit tehetünk a ragály továbbterjedésének 
meggátlására, az jelonleg egyedül csak a köztiszta
ság. Hanem aztán ezt alaposan is végre kell hajtani.

N ő eg y le ti k özgyű lés . A székelyudvarbelyi 
Jótékony Nóegyesület január 15-én szerdán, d. u. 
2 órakor, a vármegye háza kistermében rendes évi 
közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 3. Számadások ellátása. 4 Le 
hetö választások és indítványok tárgyalási.

A z Isk o la szék  a  közönséghez. A városi 
Iskolaszék a következő felhívást intézi a város kö
zönségéhez : A székelyudvarhelyi községi iskolaszék 
a város kultúrájának emelése, a szegényeknek állandó 
segélyezése érdekében egy Népművelési Egyesület 
megalakításán fáradozik. E nagy fontosságú intéz
mény legfőbb czélja: a városi tanköteles gyerme
keknek kellő időben való beiskoláztatása, a szegény 
tanulóknak tanszerekkel és egész éven át rubasegélv- 
lyel, egy napközi otthon létesítésével pedig az isko
lától távol lakó gyermekeknek a tanitáBi órákon kivüli 
időben felügyelet mellett menedékkel, az arra rászo
rult szegényeknek meleg déli ebéddel való ellátása, 
az iskolával kapcsolatosan létesítendő kézimunka 
termekben kézügyesitö oktatásban való részesítése s 
igy előkészítése az ifjásiignak az ipari és gazdasági 
pályákra. Az iskolából kikerült ifjúságnak szabad 
lyceumi oktatása, a társadalmi életre va’.ó nevelése. 
Iskolaszékünk e nemes törekvésének megvalósítására 
városunk egész közönségének, testületéi és egyesüle
teinek támogatását kérjük. Tagja lehet u „Székely- 
udvarhelyi Népnevelési Egyesületinek minden férfi 
és d ő , testület és egyesület, a z  alapító tagdíj legke
vesebb 50 kor., a hat évre kötelező rendes tagságidij 
évi 2 kor , a pártoló tagdij pedig évi 1 kor. Gyer
mekeink minden irányú művelését és növelését ma
gában foglaló intézmény fisz ezen egyesülőt, melynek 
szervezését hirüladó, ezen előleges értesítéssel kérjük 
fel városunk közönségét, testületéinek intézőségét a 
tagok torába való belépésre. A taggyüjtéseket a kö
zeli napokban fogjuk megkezdeni b ennek befejezésé
vel az alakuló ülést megtartani. Egyesüljünk szegény 
gyermekeinknek nevelése, segélyezése érdekében 1 Dr. 
Solymossy Lajos, kir. főreálisk. igazgató, iskolaszéki 
elnök, Gycrlces Mihály, el. iák igazgató, iskolaszéki 
jegyző.

K öszönetnyilván ítás. A következő sorok 
közlésére kérettünk föl: A megyei Muzeum részére 
kővetkező újabb adományok érkeztek : Szöllősi Sá
muel úrtól részben régi római, részben ujabbkori 
európai államok különnemü ezüstpénzeiböl 21 darab, 
Ferenczy Gyula nyug. árvaszéki elnök úrtól 1 darab 
milleniumi érem, Beteg Pál úrtól 1 drb. síp és 1 
darrb belépő. Nevezett adományozóknak az egylet 
nevében, ezen utón is fö.zönetet mondok. Molnár 
Károly muz. ig.

tJdvarhelyi Hiradó. (5) 1907. deczember 22.

Szent A ntal-estély. A Szont Antal-estélyok 
rendező-bizottsága folyó hó 8-án tartotta ezeu évad 
megnyitó estélyét. A műsort Szabó Antal által elő 
adott ének vezette be. Azután gróf Mikes János 
védnök m ’gnyitó beszéde következett. A gróf fenkölt 
szavakban ismertette szép hivatását és működését a 
társaságnak, majd Nőse Ilonka szavulta sok közvet
lenséggel és bájjal a „Vár és kunyhó11 czimü melo
drámát, melyet FrőhUch Ottóné precziz zongorajátéka 
egészített ki. Orbán János keresztúri plébános sza
bad előadásával érdemelte ki a közönség zajos tet
szésnyilvánítását. Ezt FrőhUch Ottóné gyönyörű 
zongorajátéka követte, ki egy magyar ábrándot ját
szott teljes tökéletességgel. Bálint József szép gondos 
szavalata után Seabó Autal szépen előadott „Oh ál 
dott szűz Anyánk" éneke zárta be a sikerült estélyt. A 
második estély folyó hó 27-én karácsony 3-iü üuue- 
péo lesz a róm. kath. főgimnázium tornacsarnokában 
a következő műsorral: 1. Ének Szent Antalhoz, elő
adja Seabó Antal. 2. Melodráma, „szent Cecília 
saruja11 szavalja Baláesy Juliska, zongorán kiséri Ger
gely Ilonka, harmoniumon Seabó Antal, hegedűn Déesy 
Lajos káplán. 3 Szabad előadást tart dr Pál Árpád. 
4 Énekel ifj. Seemerjai Károlyné, zongorán kíséri 
Baku Katalin. 5. Szabad előadást tart Seabó János 
főgimnásiumi hittanár. 6. Hegedűn játszik Déesy La
jos káplán. 7. Az árva, irta és sza-valja Fábián Ká
roly. Az estély 7 órakor kc-zdódik.

Iskola  lá togatás. Vig Albert kir. tanácsos, 
orsz. iparoktatási tőigazgató f. hó 17 én, 18-án a 
helybeli m. kir. áll. kő- és agyagipari szakiskolát 
hivatalosan látogatta meg és ez alkalommal az inté
zet működését, valamint ügymenetét vizsgálta meg s 
mindent a legnagyobb rendben talált.

Z eneiskola. Nem épen Székelyudvarhelyen, 
de hozzá elég közel Marosvásárhelyen január első 
napjaiban megnyílik a zeneiskola Igazgatója Mete 
Albert, a m. kir. Opera zenekarának tagja, hegedű
művész és zeneszerző; zongora tanára Heuselmann 
Gyuláné Erkel Sarolta, énektanára Gömöri Viktomé 
Malecky Mariska lesznek. Mikor adhatjuk hírül, 
hogy a Székelytársaságunk által kezdeményezett kul- 
turház és zeneiskola nálunk is a megnyitás előtt áll ?

A b ipari m unkások szabad lyczeum án
„A magyar ipar múltja és jelenlegi helyzete" czimü 
tételről tartott múlt vasárnap délután, mintegy 106 
hallgató jelenlétében, sok tanulságot tartalmazó elő
adást Soó Domokos városi tanácsos. A kézműipar 
egykori erős voltát ismertetve, kifejti azon okokat, 
melyek annak folytonos gyengülését előidézték s a 
tőkék egy kézbe jutásával a gyáripar kifejlődését, 
illetve legtöbb esetben beverő és takarékpénztári 
tőkékké való átváltozását vonták magok után. A kéz
műipar megmentésére és erősítésére, mint legfőbb 
tényezőt, az ipartestületet ismertoti rövid vonások
kal, annak megalakítását s az iparosok erősítésére 
az ipari szövetkezetek szervezését ajánlja nagy lelkese
déssel. A jelenvoltak nagy élvezettel hallgatták az 
iparügyeket kezelő tanácsosunk kiválóan szép fejte
getéseit, de még nagyobb lelkesedéssel szemléluők 
és segítenék munkájában, ba a hangoztatott szép 
dolgok megvalósítására, mint erre legilletékesebb, 
zászlót bontana. Az előadás után Faltér Albert ifjú 
iparos szavalta Petőfi Sáudornak „A rab“ ez. költe
ményét igen ügyesen, elismerésül a bizottságtól Petőfi 
összes költeményeinek szép diszkiadisit kapta. Elő
adónak köszönetét a bizottság és hallgatóság nevé
ben Solymossy Endre mondott. A Hymuu«zal kezdő
dött előadás a Szózat aléneklésével végződött. A 
következő előadást január hó 4-én Ilarmath Jenő 
kir. törvényszéki bíró fogja tartani a Polgári kör 
nagytermében.

A z elem i iskolák  bezárása. Miután a 
vármegye igen sok községében régebb idő óta járvá
nyos betegségek uralkodnak, előre látható volt, hogy 
a járvány a városba is be lesz hurczolva, a mi meg 
is történt, mivel a kanyaró ragályos gyermek beteg
ség Székelyudvarhelyen már járványszerüleg lépett 
fel, minek folytán az elemi iskolák e hó 19 éu 1908 
január hó 8-ig be lettek zárva.

A  tea-estély  elszám olásának rész lete
zése. Előleges gyűjtésből befolyt 502 60 K. Belépti 
dijakból és felütűzetésekből 307 K. Ételek és italok 
eiárusitásából: Tamás Márta 26 K, Ferenczi Iién, 
Gálffy Erzsi és Gyertyánosi Iluska 60.10 IC, Nősz 
Ilouka 23.84 K, Mezei Nelli 30.10 K, Szobolka Ksta 
53 K. Barsátorból: Félegyházi Autalné, Gönczi La- 
joané, Dr. Kovács Gézáné 96 16 K, Gyarmathy Sán- 
dorné és Kassay Endréné 9.60 IC. összesen 298.80 
K. — Tombolából: Dr. Borosnyai Pálné 38.40 K, 
Kovácsy Jenőné 63.04 K. Összesen 101.94 IC. — 
Virág elárusitásból: Nősz Ilonka, a Vajda Lajoané

által adott virágokból 13.60 K, Dernény Irénke 
41.10 IC. összesen 54.70 K .— Vi I ág postából: Voith 
Mariska 19 50 IC. — Levelezőlap és confettiböl: 
Koucz Mariska 15.40. — Kucséberségből: Lányi 
Ibolyka 73 30 K. — Szivarokból: Szabó Istvánná és 
llomolay Lajosné 35 60 K. — Czukrázdából: Dolluy 
Róbertné, Szabó Audrásué és Dr. Vass Lajoané 49.48 
IC. — Tbea-Hátorból utólagosan : Nősz Guszlávné és 
Szentpáli Zsigmoodné 16.80 K. — Pezsgő sátorból: 
Dernény Fcrenczné, Horváth Tercsi és Demény Ma
riska 209 50 K. — Morzsa vacsorából (vasárnap este) 
33 70 IC. — Megmaradt ételek és italok elárusitásá- 
ból 26.74 IC. Összesen 1745.06 K.

Dr. Bartók György tem etése. Dr. Bartók 
György erdélyi rof. püspök temetésére városunkból: 
Vajda Ferencz esperes, ki az egyházmegyét, és Gönczi 
Lajos, Kovács Dániel tanárok utaztak el, kik a ref. 
kollégiumot képviselik.

A posta vasárnapja. A helybeli m. kir. 
postahivatal, tekintettel a karácsonyi ünnepekkel járó 
nagy forgalomra, a mai vasárnapi munkaazünetet 
felfüggesztette s igy a postahivatal, mint bármely 
kétköznapon, egész napon át a közönség rendelke
zésére áll.

V árosi közgyűlés. Székelyudvarhely város 
péntek délután Golthárd János polgármester elnök
lete mellett lendkivüli közgyűlést tartott. Napirend 
előtt Dr. Mezei Ödön megsürgette a Tanoda-utcza 
hidját és a kettős kút rendezését. Hlatky Miklós az 
apaállatok után kirótt összegeket kiíogásolta. A pol
gármester megnyugtató válasza után áttértek a ki
javítás végett újra előterjesztett 1908. évi költségve
tés tárgyalására. Ugyanis a már elfogadott költség
vetésből a vámhivatali személyzet fizetése — 4080 
kor. — tévedésből kimaradt s ezt, valamint az utóbb 
segélyezésekre és óvónők fiz. emelésére megszavazott 
3163 K 82 fillért kellett pótlólag beállítani a költ
ségvetésbe. A képviselőtestület, nem tehetvén mást, 
a költ: égvetést ilyen értelemben módosította. Az 
összeírt közmunkakötelesek lajstromát elfogadták. A 
tűzoltó-egylet iy08. évi költségvetését 3800 koroná
val jóváhagyták, olyformán, hogy az egyletnek fogat
tartásra még ezenfelül 1500 kort megállapítottak, de 
egyben utasították a tanácsot, hogy 2 —3 fogat tar
tására tegyen részletes javaslntot, hogy azt a jövő 
év folyamán be lehessen állítani. A fóreátiskola előtti 
városi teleket 800 korona árban határozták felajánlani 
a miniszternek. Az iskolaszék azon kérésének, mi- 
szzerint uj tanítói állás rendszeresittessék s a paral
lel osztályok beállittasanak, tekintettel, hogy az is
kola ügye államosítás előtt van, nem tettek eleget. 
Szombatfalván levő Gyarmathy József ház megvéte
lét 1200 kor. elhatározták. A városi adóhivatalhoz 1 
dijnoki állást rendszeresítettek. A virilisták névjegy
zékét jóváhagyták. A falragasz hirdetési szabályren
deletet szintén elfogadták.

F illérestélyek  karácsonya. A Polgári Ön- 
képzö- és Segélyző-egylet f. hó 26-án (azaz kará
csony másodnrpján) a Koronkay-féle vendéglő termei
ben tartja meg fillérestélyének karácsonyát. Az estély 
műsora a következő : 1. Nyitány a helybeli zenekar 
által. 2 Szaval Bagó Mariska. 3. Zene. 4. Magán
ének, czimbalom kísérettel, előadják Gyertyánosy 
Iluska és Etuska. 5. Falun, párjelenet előadják: 
Flórián Margit és Vladár Rózsika. 6. Melodráma, 
Bzavalja Bálint József. 7. Hegedű-játék Barcsay Béla 
által, zongorán kíséri Baku Katalin. 8. Monologot 
ad elő Lázár Gabriella. — Táncz éjfél után 2 óráig. 
— Az estélyen 200 drb nyereménytárgyat sorsolnak 
ki; a főnyeremény egy gazdagon feldíszített kará
csonyfa lesz. Világposta, confetti és szerpentin csata. 
Rendezők: Fischer Ferencz r. b. elnök, Ifj. Seemerjai 
IC. r. b. alolnök, Tamás Veronka, Tamás Ilonka, 
Hermáim Endre, Valentsik Jenő. Belépti dijak : nők
nek 60 fill., férfiaknak 1 korona. Kozdete este pont 
8 órakor.

V éget ért a csipke tanfolyam . A polgári
leányiskola igazgatója és a kézimunka tanítója szept. 
hóban kezdődöleg vert é3 csetneki csipke tanfolya
mot nyitottak az önkéntos jelentkezőknek. Felhívásuk 
igen szép eredménnyel járt, amennyiben mintegy 
120 an jelentkeztek asszonyok és leányok vegyesen 
e kedves kézimunkák elsajátítására. Fáradhatatlan 
buzgalommal tartott a tanítás decz. 21-ig s a lelkes 
vezetőket uty végtelen fáradsággal járó szives buz
galmukért., mint a nemes czélért, mely őket munká- 
jokban vezette, a legmelegebb elismerés illeti meg. 
A régi jó időkben a nő tevékenysége a házias fog
lalkozások körére szorítkozott s lányának nevelésé
ben o czél adta meg az irányt. Ma már kifelé irá
nyuló elvek vezetnek a nevelésben, a nőnek is min-
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den téren küzdeni kell a kenyérért s míg a tüleke
désben a nőiesség zománcza lekopik, azalatt a házi 
tűzhely kialvó félben van. Pedig egy nemzetnél sincs 
á szent családi tűzhelynek oly mély jelentésű alapja, 
mint a magyar nemzetnél. A modernizmus o fenye
gető hatását látja sok távolba nézó szem, de érzi 
a haladás irányát is, hogy a nőnek a mai világban 
tudását, képességét értékesítőm kell. A régi hagyomá
nyos iránynak s az előre haladás irányának nemes 
lélekre valló egyeztetése a női szocziálizmus meg
oldása felé vezető eme kellemes irt, melyet a csip
kék tanitásávat óhajtsunk mogmutatni a lelkes veze
tők. E téren ízlését, képességét, tudását mindeu nő 
értékesítheti, nem kell családja köréből eltávoznia. 
S mig e munkák által a legnemesebb szórakozásban 
részesül, addig pár fillér kiadása ellouében tisztessé
ges árt kap beküldött munkájáért. Annak a végte
len előzékenységnek, szives fáradságnak a vezetők 
részéről, mely a taDfolyamot oly magas nívóra emelte, 
legméltóbb viszonzása lenne, ha nőink megértve a 
nemes irányt, a sok világfelforgató „izmus" helyett 
a komoly munkára forditnák képességeiket. Hála és 
köszönet szives fáradságukért, de főleg a nemes 
czélért a lelkes vezetőknek. (Egy asszony.)

K özépiskolai tanárok  országos kon
gresszusa . A birák fizetésreudezését a középiskolai 
tanárok magukra nézve mellőzésnek találták, mert 
nem láttak igazságot abban, hogy épen olyanfoku 
képesítéssel és éppou olyan felelősségteljes poziczióbau 
kevesebb fizetéssel bírjanak és rendezetlenebb fizetési 
viszonyok között legyenek, mint a birák. Ezért elha
tározták, hogy kongresszusra gyűlnek össze, amelyen 
megvitatják majd azokat a teendőket, m-'lyek kap
csán a visszás helyzetet a kormány megfogja szün
tetni. A mozgalom vezetését az Országos Középis
kolai Tanáregyesület vette a kezébe, mely már a 
határozati javaslatot ki is dolgozta és a kongresszus 
idejét f. évi deczember hó 28 és 29 napjaira tűzte 
ki. Az ország összes középiskolai képviseltetni fogják 
magukat ezen kongresszuson, ügy a mi városunk 
középiskolái is. Értesülésünk szerint az All. főreális
kolát Elatki Miklós, Szarvas Arnold, Wirker Ernő, 
a róm. kath. főgimnáziumot Burger Artbur, az ev. 
ref. kollégiumot pedig Soly7nossy Endre és Szabó 
András tanárok fogják képviselni.

H alálozások . Özv. Sombory Jánosné szül. 
Petdey Anna életének 62-ik, özvegységének 15-ik 
évében hosszas szenvedés után f, hó 16 ikán elhunyt. 
A megboldogultban özv. Gál Jánosné szül. Sombory 
Irma és Sterba Ödönné szül Sombory Ilona édes
anyjukat gyászolják.

Özv. Bencze Jánosné szül. Benedek Rozália 
életének 85-ik évében nehéz fájdalmak után t. hó 
17-én este 9 órakor jobblétre szenderült. Halálát 
Benedek Károly és családja, Benedek Gyula és csa
ládja, Benedek Póli, mint nevelt gyermekei siratják.

A villam os telep  ép ítése befejezéshez kö
zeledik. A vezetékhálózat készén áll, az utczai fali
karokat most rakják fel és csupán a gép felállítása 
és a főkapcsolótábla felszerelése van hátra. Az egyik 
hajtógép, a pécsi kiállításról e napokban érkezik 
meg, a hol nagy aranyérmet nyert, a másik gép a 
ezég budapesti gyárában most van összeszerelés alatt, 
a mit a nagy aczéltengelynek, a resiczai vasmű ré
széről való késedelmes szállítása késleltetett. Azon
ban ez a gép is elkészül ez év végéig, úgy, hogy
— ha csak valami vis-major közbe nem jön — ja
nuár hóra várhatjuk a telep üzembehelyezését. A 
villamos-telep építésvezetősége azért azon kérelem
mel fordul a város közönségéhez, hogy mindazok, 
akik lakásukat, üzletüket, vagy műhelyüket elektro
mosan óhajtják berendezni — ilyenek pedig, tekin
tettel az elektromos világítás olcsóságára, bizonyára 
sokan lesznek — azt még a telep üzembejövetele 
előtt foganatosíttassák, egyrészt azért, mivel a telep 
üzembehelyezése után, a személyzet nagy része a 
telepen lesz elfoglalva és a nagyobb számban beér
kező megrendelések effektuálását nem fogja győzni; 
másrészt azért, mivel városunk minden polgárának 
érdoke, hogy tőle telhetőiig hozzájáruljon ahhoz, 
hogy a villamos-telep kezdettől fogva a gazdaságos 
üzemhez kívánatos mennyiségű lámpával rendelkez
zék, mivel a telep jövedelmének fele a városé és 
közczélokra fordittatik. Ezeken kívül azért is aján
latos a telep üzembejövetele előtt jelentkezni, mivel 
a csatlakozás költségeit a város viseli, azontúl pedig 
az egyes rendelőknek kell viselniük. (—)>

A dom ány a  tanszerm úzeum nak. Felké- 
tettünk a következő sorok közlésére: Az udvarhely
vármegyei tanitóegylet népiskolai tanszermúzeuma 
részére a Strobeetz-testvérek budapesti vegyészeti és 
festékgyára kölni tömeg és vágott fehér krétából, 
természetes és kemény, valamint puha és vágott vö 
rös krétából, vágott és puha kék krétából és 10 
drb különböző szinü jelzőirónokbó, álló kréta minta- 
gyüjteményt, — a tordai cdlulosegy ár-részvény társaság 
a gyárában előállított cellulosenak minden minősé
gét magában foglaló egy mintasorozatot (12 drb),— 
a zsolnai cellulosegyár-részvénylársasdg ugyancsak a 
saját gyártású celluloseból egy raintasorozatot (5 drb),
— az első magyar papíripar részvénytársaság Buda
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pestről az általa gyártott, pipirnemokböl egy teljes 
kollckcziót és a selypi czukortjydr a ezukorgyártási 
folyamatot szemléletilog feltüntető gyüjteméuyt a for
galomba kerülő csomagolási mintákkal együtt ado
mányozott. Fogadják az adakozók ezen adományokért 
a Tanszertnuzenm nevében köszönetemot. Chalupka 
Rezső osztályeluök.

K ivonat a  m. hiv. lapból. Sertésvész meg
szűnt Erkeden. — Sertésorbáncz föllépett szórványo
sán Agyagfalván. — Veszettség föllépett szorványo- 
sau Nagygalambfalva község ebállományában. — 
Magyarfeleken f. hó 21-én felfogatott egy két éves 
fekete szőrű csikó. — Okláod közötti törvényhatósági 
útvonalon 1 drb 209 czm. hosszú középvastagságu 
vasláucz találtatott, tulajdonossá az oklándi főszolga
bírói hivatalban átveheti.

x A z Újság; olvasóterm e. Nő, erősödik, 
gyarapodik, egyre szépül a mi felséges fővárosunk. 
A mi állításba öltöztetett vágyakozás volt régebben, 
ma már valóra vált álam: Budapest világváros. Egy 
kis világvárosias Bzinnel Az Újság is tarkítja a fő
város elevon képet. Teremtett egy közhasznú intéz
ményt a fővárosi és vidéki közönségnek és szaporí
totta egy látványossággal a látnivalók tömegét. Az 
Újság olvasóterme az, a miről szélünk. A napokbnn 
nyílt meg a New-Yotk -palotában, tehát a főváros 
egyi legforgalmasabb helyén. Az egész nem egyéb, 
mint egy pazar pompájú terem, a mely reggeltől 
estig egész nap át a közönség rendelkezésére áll. 
Meleg kandalló mellett, keleti kényelemben sok kel - 
lemos, érdekes és hasznos dolgot talál itt együtt a 
járó-kelő közönség, a mely a terembe lépve Az Újság 
veudégévé lesz. Sziulapokért, színházi jegyekért se 
kell a városba futni Az Újság látogatójának. Meg
kapja az olvasóteremben. És ugyanott elintézheti a 
legtöbb ügyes-bajos dolgát. Hiszen azt nem kell már 
senkinek mondani, hogy mi jelentése vau manapság 
az apróhirdetésnek. Vásárolni és eladni, lakást keresni, 
cselédet fogadni, bérletet, állást, foglalkozást keresni 
a legbiztosabb mód egy erősen elterjedt hírlap apró- 
hirdetése. Az olvasóteremben az aznap megjelent, sőt 
a másnapra feladott apróhirdetéseket nagybetűs írás
ban olvashatja a látogató. S bizony megeshetik, hogy 
akárhány efféle ügy már el is inté'.ódik, mire a hir
detés napvilágot lát, Talán fölösleges is mondani, 
hogy tisztviselők is lesznok kéznél, a kik minden 
szükséges felvilágosítást megadnak, apró hirdetéseket 
felvesznek, útbaigazítással szolgálnak és a leveleket 
vagy egyéb válaszokat kézbesítik. S mindez történik 
olyan milieuben, ahol gyönyörűség lesz tartózkodni. 
Fejedelmi pompájú bútorok, tisztaság és kényelem 
az, a mire legfőbb gondot fordított Az Újság. S a 
művészi Ízlés. A faiakon legjobb festőink eredeti 
képei, mellettük hatalmas gobelinek (a zborói kas
tély Rákoczi-gobeliujei közül.)

A lm an ach  1908 -ra . Mindeu esztendőben, 
deczember felé, az emberek kíváncsian keresik a 
napilapokban, hogy mikor jelenik míg a első hir : 
immár itt van a jövő esztendő irodalmi Almanachja. 
Mint a bálokba kívánkozó uagy kisasszonyok az első 
báli hirdetést, mint a téli sport fanatikus hívei a 
fagy első jeleit, úgy várja a könyvolvasó publikum 
a tudósítást arról, hogy Mikszáth Kálmán irodalmi 
csokrába : az Almanachba ezúttal kik tartoznak. És 
ezen nincs semmi csodálni való. Ez az irodalmi cső 
kor, mindjárt az elejéu, a legszebb virágokból volt 
összekötve. Ma tizennegyedik éve, hogy Singer és 
Wolfner a Mikszáth féle Almanach ezreit utuak 

indítja. Ebben a tizennegyedik évfolyamban is az 
Almanach csupa olyat hoz, hogy joggal lehet a mai 
magyar el beszélő-irodalom évkönyvének, reprezentálójá- 
nak tartani. Az Almanachba Mikszáth Kálmán mellett 
Írtak: Ambrus Zoltán, Herczeg Ferencz. Zöldi Már
ton, Farkas Pál, Bársony I-tván, Lövik Károly, Pékár 
Gyula, Szini Gyula, Lux Torka, Kiudy Gyula. Sas 
Ede, Lőrinczy György, Lengyel Laura, Malonyay 
Dezső. Az Almanach Singer és Wolfner (Budapest,
VI., Andrássy-ut 10.) kiadásában jelent meg. Ára 2 K.

KÖZGAZDASÁG.
Uj te jszö v etk eze tek . A mór meglévő tej- 

szövetkezetek kedvező eredményei után biztató fejlő 
désnek indult a székely kirendeltség e téren kifej
tett akcziója. Udvarholymegyében Bözödujfalun léte
sült legutóbb ilyen szövetkezet, melynek elnöke 
Lörinczi Dénes unitárius lelkész. Hasonló alakulás 
van készülőben Raván, Kissolymoson és Bordoson.

S z e r k é z tő l  ü z e n e t e k .
Nagy Lajos urnák Vajdahunyad. Noha az szokatlan is, 

mégis készséggel jelentjük ki, hogy a kérdéses közlemények 
az ön személyével semmiféle vonatkozásban Dem állanak. Azok
ban kizáró'ag egyesek azon barezmodorát kívántuk perhor- 
reszkálni, melylyel e vármegye békéjének felzavarását czéloz- 
ták, a mi, hogy nem sikerült, azt bizonyára az egész vár
megye közönségének túlnyomó része szívesen látja.

K. M H. Nem közölhető.
H. H. Valamenyinek sorát ejtjük.
T. H. Az asszonyoknál pedig az a baj, hogy a képzelő

tehetségük rendkívül élénk, a fékentartó akarut pedig -  a 
férfiakhoz mérve — általában véve sokkal gyöngébb Ezt rövi 
desen „asszonyi kíváncsiságnak" is szokás nevezni, amiről tudva 
van, hogy igen sok bajnak a kutforrása. Az erősebb jellemtl 
asszonyok, akik képzelőtehetségüket jobban féken bírják tar-

i
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tani, mindenesetre megbízhatóbbak s még inkább ilyenek azok, 
akik ezt meg, in szokták ós szinte második természetük.

Elleuben igen gyönge és esendő teremtés az olyan asz- 
szony, aki kívánságait, bárha gondolatban is, szabadon legel
teti s erre vagy arra a férfira tekintvén, igen élénken el tudja 
képzelni, hogy milyen jó volna, ha az őt — mint ön mondja 
— pl megcsókolná. Ettől azután a tettig már csakugyan nem 
nagy ut van, habár talán önnek mathematikailag nincs is egó- 8zou igazsuga, ha azt mondja, bogy a gondolatban bütlrn asz- 
szony már 0 9 részben el is bukott. Mindazáltal 0 6 részben 
hajlandók vagyunk önnel kiegyezni, hozzá tevén, hogy a többi 0 4 rész pótlása már nem az ó dolga, hanem a — másiké.

Hogy az asszonyoktól korrektebb gondolkozásmódot és 
tartózkodóbb kedélyt kívánunk, ez épen oDnan van, mivel aka
ratuk kevéBbbé űr képzelő tehetségük és kíváncsiságuk fölött, 
mint amint úr a férfiak akarata. Es innen van az is, hogy a 
nem egészen korrekt viseletű nő azonnal a legnagyobb gyanú 
alá kerül. És innen van végül, bogy a női Bzendeség éi sze- 
mérmeesség olyan méltán megérdemelt tiszteletben részesül.

Egyébiránt a , .gondolat" és „tett" ezen problémájával 
Jézus is szól a hegyi beszéden, s a rossz kívánságot már kész 
tettnek veszi. (Máté 5. 2b.)

« . . .  Én pedig mondom nektek, hogy mindaz, aki asz- 
szonyra néz, őt megkívánván, már paráználkodott vele szivében."

Ez a beszéd t. i férfiakhoz szól; titok, hogy mit mon
dott volna, ha asszonyokhoz szól vala, akik iránt különben 
Jézus Bokkul kíméletesebb, mint a modern bcszélyirók.

TÁVIRATOK.
IS iiriapest, deczember 20.

(Érk. d. u. 3 6.)

A delegátusok a királynál.
B écs: A király ma délelőtt 11 órakor 

fogadta a magyar delegácziót, melynek elnöke 
B a r a b á s  Béla beszédet intézett királyhoz, 
kifejezve delegáczió hódolatát, ragaszkodását a 
király személye iránt, hálás elismerését, hogy 
uralkodásának sikerült a békét fenntartani, majd 
örömét a király felgyógyulása felett. Végül ki
jelentette magyar delegáczió kész az ország 
auyagi erejéhez képest véderő fejlesztéséről gon
doskodni.

A király válaszában megköszönte az üdvöz
lést, élénk elégtétellel hansulyozta, hogy dele
gáczió utolsó ülésezése óta monarkia külügyi 
viszonyai minden iráuybau örvendetesek maradtak 
és hogy továbbra is oda fog hatni, hogy a 
béke fenállását és egyszersiniud monarkia né
pei jólétének zavartalan fejlődését biztosítsa. 
Majd kijelentette, bogy a hadügyi kormányzat 
folyó szükségletei emelésénél az elkerülhetetlenül 
szükséges mértékre szorítkoztak, ép úgy a rend
kívüli katonai hitelekre vonatkozó szükséglet is 
jelentékenyen le van szállítva. Meggyőződése, 
hogy a benyújtott előterjesztések megbirálásánál 
a delegátusok szokott hazafias belátást és áldo
zatkészséget fognak tanúsítani.

A delegátusok örömmel látták, hogy a 
király kitiiuő színben van, nyoma sincs a beteg
ségének.

Kiadja: Becsek D Fia könyvnyomdája.

6 6 L— 1907. vb. sz.

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

t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
budapesti IV. kér. kir. járásbíróság 1907.,évi 926/5. 
számú végzése következtében Dr. Taüb Ármin ügy
véd által képviselt Bium József javára Novak István 
ellen 70 kor. s jár erejéig 1907. évi aug. hó 24-én 
íoganatösitott végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
1307 kor. ra becsült következő ingóságok, u. m .: 
bútorok és röfösáruk nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésen a székelyudvarhelyi kir. járás
bíróság 1907. évi V. 373/2 számú végzése folytán 
14 kor. 90 fill. követelés, s jár. erejéig, Székelyud
varhelyen Szombatfalva részen Szöllösi Samu bérhá
zánál leendő megtartására 1907. deczember hó 30-ik 
napjának d. u. 2 órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. § ai értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet igéróuek, szükség esetén 
bec8áron alul is el fognak adatni.

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

Székelyudvarhely, 1907. évi deczember 10-én.
J ía g y  I .j i jo * ,  bir. végrehajtó.

Sz. 7 6 6 4 -9 0 7 . kig.

Hirdetmény.
Székelyudvarhely város tanácsa 48 öl fa be

szállítására árlejtést hirdet, mely árlejtés a városi 
tanácsnál folyó évi deczember hó 24 ón délelőtt 9 
órakor tartatik meg.

Székelyudvarhely város tanácsa, 1907. deczem-
bor 14 én- Gotthárd János,

polgármester,



51. szám. Udvarhelyi Híradó. (7) 1907. deczember 22.

Sz. 7663-907, kig.

Hirdetmény.
Székelyudvarliely város tanácsa utczák, terek 

s közjárdák takarítására és a szemet fuvarozására 
árlejtést hirdet, mely árlejtés folyó évi deczember 
hó 24 ón délelőtt 8 órakor tartatik meg.

Székelyudvarhely záros tanáéra 1907. deciern- 
ber 14 én

Gotthárd JAnos,
polgármester.

Sz 788Ü-907.

Hirdetmény.
Székelyudvarhely városnál 1907. évi deczember 

hó 31 ével 3 napszámos! állás megüresedik, mely 
állás egyenkint havi 40 koronával dijaztatik.

Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy szó
val a városi tanácsnál 1907. évi deczember hó 28-ig 
jelentkezzenek.

Székelyudvarhely 1907. deczember 14-én.

GottMrd János,
polgármester.

Sz. 1860—907.
r

Árverési hirdetmény.
Alulirt községi elöljáróság által közhirré 

tétetik, hogy Felsősófalva község tulajdonát ké
pező korcsmahelyiség, mely áll 3 szoba és mel
léképületekből az 1908. év január 1-től kez
dődő egymásutáni 3 évre az 1907. év deczem
ber hó 27-én d. e. 8 órakor Felsősófalva község 
házánál nyílt árverésen haszonbérbe fog adatni.

A község kizárólagos italmé ési engedélye 
haszonbérlőre fog, mint kezelőre Íratni. Árve
rési feltételek a községi bírónál megtekinthetők. 

Felsősófalva, 1907, november 26-áu. 
Megbízásból:

Szász Dénes,
körjegyző.

Sz- 10489— 1H>7. tkvi.

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

lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Ferencz László 
és társ, Balázs Károly és társai végrehajtás szen
vedők elleni 900 kor. tőkekövetelés és jár iránt 1 
végrehajtási ügyében 1. Kapolnásfalvai 1049. sz. tjk. 
Af 1160/2 hrsz. ingatlanra 4 kor. kikiáltási árbau. 
2. A kápolnásfalvai 1206 sz. tjk. Af 3869/1 hrsz. 
ingatlanra 3 kor. kikiáltási árban. 3. A kápolnás- 
falvaí 1417. sz. tjk. Af 1160/1 hrsz. 4 kor. (és pedig 
az 1881 évi LX. t.-cz. 156. §. értelmében társtulaj
donos Tamás Károly jutalékára is) kikiáltási árbaD.
4. A képolnásfalvai 1050 sz. tjk. Af 404/3 hrsz. 
ingatlanra 320 kor., a 4097. hrsz. belsőre pedig 10 
kor. kikiáltási árban. 5. A képolnásfalvai 841. sz. 
tjk a B) 1467 sorsz. alatti jutalék 2 kor., B) 1472 
2 kor, B) 1473 Borsz. 2 kor, B) 1475 sorsz. 
2 kor . B) 1476 sorsz. 2 kor , B) 1621 sorsz. 8 kor., 
B) 1622 sorsz. 8 kor., B) 1623 8 kor., B) 1624 
sorsz. 8 kor., B) 1627 sorsz. 8 kor., B) 1628 
9orsz. 8 kor. kikiáltási árban ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverezést elrendelte és hogy a 
fennobb megjelölt ingatlanok az 1908. évi január hó 
4-ik napján d. e. 9 órakor Kápolná-dalva községházá
nál u e r i  ta dó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási ároo alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsáráoak 10®,'0-át készpénzben, vagy óvadékképez 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóságtól. 
Székelyudvarhelyt, 1907. október 22-én.

.Vllllitl.y, kir. törvszéki egyes bíró.

Az Agrár takarékpénztár r.-társ
M a r o s v á s á r h e l y t  

sz£ k e l y m l v á rh e ly i ,  s zék e ly  keres® In  r í 
és p itrn i'l fiák  in tézete i

elfogadnaK «  idfczeritlt t a k a r é k b e t é t e k e t
m r  5° o Kamatozás mellett - w
A 10° „ tőkekamatadót az intézet sajátjából fizeti. 
A kamatokat a betét napjától a kivét napjáig szá
mítja — Székelyudvarhely, 1907. novemoer 20.

Az igazgatóság.

Sz. 789 6 -9 0 7 . kzig.

jíirdetttuny.
Vonatkozással a városi tanács által 1906 

évi deczember hó 26-án kibocsátott és szabály - 
szerüleg közhírré tett felhívásra, ezennel újólag 
a város lakosainak, do főként az adóköteles 
feleknek tudomására hozatik, hogy az 1906. 
évben is a borital, husfogyasztási adó és adó
pótlék, valamint a városi szeszfogyasztási adó
pótlék úgy, mint a folyó évben, szigorúan a 
törvény és szabályrendelet értelmében h á z i l a g  
fog beszedetni a városi fogyasztási adókezelő- 
ség által.

Ennélfogva a bor és busadó törvény 16 — 22. 
§§-ai, valamint a szabályrendelet 5 §-sa ren
delkezései szerint mindazok, a kik akár vasúton, 
akár tengelyen szereznek be fogyasztási adó alá 
eső czikkeket, kötelesek a beraktározás (be- 
pinezézés) előtt a városi fogyasztási adókezelő- 
ség (városi tanácsház épület) földszinti irodájá
ban bejelenteni és az az után járó fogyasztási 
adókat fogyasztási adóbárcza ellenében azonnal 
lefizetni.

Székelyudvarhely város tanácsa, 1907. évi 
deczember hó 16-án

Gotthárd János,
polgármester.

Sz. 6981— 907. kig.

Hirdetmény.
Alólirt hatóság közhirré teszi, miszerint a 

város tulajdonát képező Kossuth-utcza 1. szám 
alatti két üzlet helyiség 6 évre terjedő időre 
f évi deczember hó 30-án d. e. 9 órakor a 
városi tanács termében megtartandó nyilvános 
árverésen bérbe adatik.

Székelyudvarhely város tanácsa, 1907. évi 
deczember 14-én.

Gotthárd János,
polgármester.

Faeladási hirdetmény.
A gyepesi közbirtokosság nyilvános szó és 

zárt Írásbeli árverésen eladja Udvarhely várme
gyében Gyepes község határán fekvő legelő er
dejéből mintegy Iz8 32 k. hold területén szál- 
laiva kibélyegzett 5628 dt'b, 2d*99 czm. vastag 
tölgyfáját.

Az eladás tárgyát képező legelő erdőrész
let a székelyudvarhelyi vasúti állomástól 23' 1 
és a kaczai (fővonalon levő) vasúti állomástól 
29'2 kim. távolságra fekszik és e vasúti állomá
sokkal 39  km. erdei, 4 3 km. elég jó községi 
és 14 8, illetve 20 9 km. igen jó törvényhatósági 
ut köti össze.

Eladatik svakértőileg mintegy 214-7 m3 
I. oszt., 633 2 ii.® II oszt., fűrészáru 1134 3 
m3 I. oszt. és 899 2 m3 II. oszt épületi és 
vasúti talpfára alkalmas mü és 1948 8 m3 tűzi
fára becsült fatömeg 43371 K 49 fillér, azaz 
NegyveDháromczeiháromszázhetvem-gy korona 40 
fillér kikiáltási árban, melynek 10 °/0-a az ár
verés megkezdése előtt bánatpénzül leteendő.

A kihasználás batárideje a szerződés jog
erőre emelkedésétől számított (4) Négy év

Az árverés Gyepes község házánál 1908 
évi január hó 29-én d. e. 10 órakor veszi 
kezdetét.

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverési szerződési feltételek a székely

udvarhelyi m. kir. járási erdögondnokságnál ób 
a gyepesi közbirtokosság eluökéaél megtekint
hetők.

Gyepes, 1907. évi deczember hó 13-án

Benedek Dénes,
közbirtokossigi elnök.

A „Székely ju h tu ró g yá r és hialalda  
r. t.“ a g yárná l levő üzlethelyiségében aa 
ideiglenes elism ervények ellenében kiad ja  
a végleges részvényeket, a m it aa érdekel

tek szives tudom ására hozunk.

73344907. sz. tkvi.

Á r v eré si hirdetm ény és f e l t é te le i .
Dr. Hinlédér Ernő ügyvéd által képviselt Rigó 

Sándorné IIosszu Katalin végrehajtatnak Rigó Sán
dor székelyz8onibori lakos végrehajtást szenvedő elleni 
végrehajtásoa ügyében a kérelem következtében a 
végrehajtésos árverés 250 K 28 fill tőke, ennek 
1907. évi szeptember 22. napjától járó 5"„ os ka
matai, 18 K 80 fill. per és végrehajtási már meg
állapított, valamint jelenlegi 22 K 30 fillér és a még 
felmerülendő költségeknek, valamint az ezennel 
csatlakozottoak kimondott Zolya András javára 642 
K s jáiulékai koveteleseuek behajtása végett az 
1881. évi LX t.-cz, 144. §-a alapján és a 146. §. 
értelmében a széaelyudvarnelyi kir. törvényszék az 
oklándi kir. járásbíróság területén fekvő, a székely
zsombori 110. számú tjkvbeu A f  alatt felvett egész 
ingatlanokra és pedig A f  153 hrsz. kertre, 154 
hrsz. kőházra 400 K, A + 166 hrsz. házi kert, 167 
hrsz. kőházra 324 K, A f  1362 hrsz. szántóra 5 K, 
A j- 1696, 1697 hrsz. szántóra 126 I(, A j 1723 
hrsz. szántóra 17 K, A |  1852 hrsz. szántóra 26 Ií, 
A 4 1995 hrsz. kaszálóra 30 K, A f  2116—2117 
hrsz. szántóra 6» K, A f  2223, 2224 hrsz szántóra 
42 K, 2444 hisz szántóra, 2446 hrsz. szántóra 192 
K, 2023 hrsz szántóra 5 K, 2903 hrsz. szántóra 2
K, 3005 hrsz. szántóra 3 K, 3263 hrsz. szántóra 4
Ií, 3931 hrsz. kaszalóra 10 K, 4234 hrsz. kaszálóra 
44 K, 4356/1 hrsz. szántóra 2 K, 4366 hrsz szántóra 
2 K, 4722/2 hrsz. szántóra 23 K, 4818 hrsz. szántóra 
17 K, 4947 hrsz. szántóra 120 K, 5103—5105/1 
hrsz. szántóra 24 K, 5379 hrsz. kaszálóra 14 K, 
5765 hrsz. szántóra 33 K, 5939 hrsz. szántóra 22 
K, 6053 hrsz. szántóra 37 K, 6322 hrsz szántóra 8
K, 6533 hrsz. szántóra 21 K, *6742 hrsz. szántóra
5 K, 6953 hrsz. szántóra 124 I í ,  6980 hrsz. kaszálóra 
16 K, 6991 hrsz. kaszálóra 5 K, 6995 hrsz kaszálóra 
14 K, 7214 hrsz. kaszálóra 20 K, 7331 hrsz. ka
szálóra 9 K, 7351 hrsz. kaszálóra 7 lí, 7587 brsz. 
kaszálóra 15 Ií, 7642, 7643 hrsz. kaszálóra 44 K, 
7780 hrsz. kaszálóra 45 K, 7924 hrsz. kaszálóra 61 
lí, 7975/2 hrsz. szántóra 8 K, 7979/2 hrsz. szántóra 
7 K, 7988 hrsz. kaszálóra 7 K. 8330 hrsz. kaszálóra 
130 K, 8442/1 hrsz. kaszálóra 48 K, 8461 hrsz. ka
szálóra 14 K, 8490 hrsz. kaszálóra 33 K. 8551 hrsz. 
kaszálóra 32 K, 8621 hrsz. kaszálóra 27 K, 8644 
hrsz. kaszálóra 29 K, 8754 hrsz. szántóra 3 K, 
9174 hrsz. szántóra 00 K, 9234 hrsz. szántóra 24 
K, 95u7/2, 9557/4 hrsz. erdőre 170 K, 9664 hrsz. 
erdőre 19 K, ”540 hrsz. szántóra 29 K, 9893 hrsz 
szántóra £5 K 9928 hrsz. szántóta 10 K, 9991/4 
hrsz. szántóra 4 K, 10563/2 hrsz. szántóra 27 K, 
10906 hrsz. szántóra 27 K, 11202 hrsz. szántóra 10 
K, 11204 hrsz. szántóra 33 K, az 1342 sz. tjkvben 
A f  2198 hrsz. száutóra egészben 65 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendeltetik.

1. Az árverés m egtartására határnapul az 1908. 
évi február 24-ik napjanak d. e. 9 órája Székely
zsombor Községházához kitüzetik.

2. E/.en árverésen a fent körülirt ingatlanok a 
kikiáltási árou alul is elfoguak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsáráuak 10°/„-át készpénzben, vagy az 1887. évi 
LX. t.-cz. 42. § ábau jelzett árfolyammal számított 
és az 1881 évi november hó lé n  3333. I. M szám 
alatt kelt rendelet 8. §-ábau jelölt óvadékképeB ér- 
tékpap rban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a 173, 
§. értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elóleges 
elhelyezéséről kiállított és szabályszerű elismervényt 
kiszolgáltatui.

Kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóságtól.
Osléndon, 1907. deczember hó 9-én.

G h lő fa lv y , kir. járénbiró

Szöllöoltványok
miniszteriteg előirt m inősében,

22 faj csemege, 28 borfajban, há
romféle alanyon, f a j t i s z t á n ,
■  m e s z e s  t a l a j r a  i s .  ■

Gyökeres vessző Fertalis, Solomis, Monticola,
Aramon, Rupetris, Ganzin No 1. és 2. kapható:

V á l l a l a t i  s z ő lő te le p n á l
J3I JU I^ JÉ D , (Torontálmegye.)

L e g ' o l c s ó ' b b  á r a k !
Készlet: 419,000 oltvány, 250,000 gyökeres.
Á rl» |>  In g y e n . Ar. In tC zö ség .
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Képes és mesés KönyVeK óriási V álasz ték án , 
w r  GyermeKjátéKoK nagy ra ljtára  t w

Tisztelettel hozom tudomására a n. é. közönségnek

hogW & & € S G s r a  é §  m t m

m
á £ !i £Íp  c ^ j j  M)

f. évben Flórian Fogdán ur Kossuth' 
titezai üzletében (saját üzletemmel 
szemben nyitottam meg. — Tekintettel 
legszebb választékit ratáromra és a legelső helye
ken történt bevásárlásaimra, azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy a n. é. közönség igényeit 
minden tekintetben kielégíthetem, miért is szives 
jóindulatukat kérve, maradtam teljes tisztelettel

» I S A G O H A ^ I  S .  e l ,
í r j .  D K á G O n Á K  n o a o K O s .

feinőtteK résié re  legszebb és újabb tárgyalj. 
Éziist és fémáruljbaii nagy raHtár.

E g y  j ó  c s a lá d b ó l  v a ló
fin  ta n o n ezn a k  fö lv é te t ik  H á tú t J ó z s e f  

fű s z e r - ,  csemege- fe s té k -  és fo n a l  üzle tében  
S zé ke lyu d v a rh e ly t.

|  Karácsonyi |  J J f s J l j é V iJ  
|  olcsó Vásár |
■dMM— —

B arclay  Károly
női és férfidivat áruházában Sz.-ndVarhelyt, 

deczember hó 1 -töl deczember hó 30-Ujáig ha
tározott áraimból i O %  á r e n g e d m é n y t  
adolj női ruhaKelméKböl, barchétoK, gyapjuK, 
flanelen, zefireK, batisztoK és HartonoKbót. —  
TesséH sziiljség esetén meggyőződni jóság és 
olcsóságáról. —  ft n. é. Közönség b. párto lásá t 

KérVe, VagyoK tisztelettel 
B a i c s a y  ZEíZárol^.

KALMÁRÉS ENGEL
________ m o to r o s  g é p g y á ra

Városi rak tár: RTTTV A D T 7 Q T 1 Gyár éa iroda: 
V. Lipot-körutlS tJ  U L t  C ÍL  i-,Q X Vi. Üteg-utca 19
Ajánlja úgy;cséplőgép, njiiu malomüzemre lég 
egyszerűbb benzinmotorjait, benzinlocomobiljait, 
valamint szivogázmotorjait, melyek V, 
k ö r u t  18. barmikor ,uzeui&eu megtokinibetúk

i f i?  Jí “ , ' . t i?*  t e
Ezen motorok egyenletes jérásuak és bámulatos egyszerű 
szerkezetük folytan bármely legjarntlanabb ember által 
----------- Is azonnal könnyen kezelhetők. _______
Árjegyzék ingyen — Olcsó árak részletfizetésre |
■ M M M H M H W U H M l i a i M H a M

B i r t o k  f e l o s z t á s
A kath. egyház tulajdonát képező 
és a külső Kossuth-utcza, Budvár- 
ut és Sósfiirdö-ut közt levő 4 hol
das birtok 2 —300 öles parczellák- 
ban eladódik. — Ár négyszög- 
ölenkint t f  — I S S  b o r o n a  

Érdeklődők a felosztási tervet és feltételeket Dr. 
Válentsik Ferencz ügyvéd irodájában megtekinthetik. 
A nyilvános magán árverés utján való eladás v»> 
s á rn n p ,  d ee x em k er 20-és» délután 2 órakor 

a helyszínén történik.
I  ’ l e b á n i n  h i v a t a l .

m m

Készítik: MAGGI GYULA és TÁRSA.
Iroda: WIEN IV I. Gyár: BREGENZ.

Egészen friss fűszeráruk

Karácsonyig újévi vásár
Ez utón van szeren
csém a n. é közönség 
szíves tudomására 
adni, hogy igen nagy 
raktárt rendeztem be

gyerskjltéltokban
Úgyszintén felnőttek 
részére ki na i -  

eziiwt és számta 
lan sok más szép 
tárgyakban. Továbbá 
a legjobb minőségű 
valódi a n g o l ,  j a - 
m a i k a i ,  b r a z i l- 
l i a i  és b e l fö ld i
r u m o k , t e á k ,  l i -  _
k ö r  különlegességek. — Úgyszintén a legjobb 
minőségű friss l i s z te k  és l i i - z e r t i n i k ,  
melyek az ünnepre való tekintettel egész fris
sen lettek beszerezve. — Kérve an. é közönség 

szives támogatását, maradtam tisztelettel

S z c u t p l U r y  G ergely .
Utazó, kézi böröndök

S S  Karácsonyi tárgyalt
Van szerencsém a n. é. kflzflDség b. 
figyelmét felhívni 12 év óta fennálló

órás-ü zletem re
Ü zletem ben készletben tartok minden
féle órát a legegyszerűbbtől a legmo
dernebb kiv ite lig , m elyek csakis I-ső 
rendű gyártmányok és igy bátraD  me
rem a n. é. közönség rendelkezésére 
bocsátani a legjutányosabb árban Min
den nálam vásárolt óráért 5 évi ke
zességet vállalok! — Javításokat gyor
san és pontosan eszközlök felelősség 
mellett. — Kérem a n. é. közönséget 
becses bizalmával továbbra is megtisz

te ln i. m arad tam  tisz te le tte l

S Z O R G E R  F E R E N C Z
órás (a ref. koll. szemben).

Olcsó pénz!
Jelzálogra G * V 0S kölcsön
kapható a székelyudvarhelyi r e f .  k o l l é 

g i u m  p í n z t á r í i n á l .

IU ---- -is-----------
Védjegy: „ H o r g o n y t

□□

□□

ALinim ení. Capsici comp., 
a H orgony-Pain-E xpeller

p ó tlé k a
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvenynél, os-znál és meghűlé
seknél, bedörzsöl ősképpen használva.

Figyelmeztetés.  .Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üvegei íogWjunk el, mely a „Horgony41 
védjegygyei és a Richter cégjegyzos&el ellá
tott dohazba vau csomagolva. Ára üvegekben 
K—.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Fői aktiír: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest

DL Richter gyógyszeriára az „Arany oroszlánhoz',
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.

□□

□ □

■Villamos Világítási szelvényeit rajtára I
I P 7

y a n  szerencsénK a n. é. Köszönség sziVes tudo 
m ására  adni, hogy a helybeli p iaczon , uzle- 

tünKben a mai Kor igényéinél; te ljesen  m egfelelő 
Villám os V ilágitáshos szükséges s z e r e l v é n y e i t  á l
landó ra tjtá rt állitunK fel, mely czélból az  előnyö
sen ism eri p itm ár 3j. budapesti czéggel lépünK össze- 
Köttelésbe. Említett ezég, mely e lső rangú  e téren

1  Villamos Világításhoz sziiljségelútő «gőtcst«K, tusztereK sth. I
legjobb és legszebb Kivitelben, gyári ára lj m ellett bocsáto tt rendelljezés'ún tjre  

és 2 - 3  hét mulVa egy oly dúsan te lsze- ra ljtá ru n lj fe lá llítá sá t b ev á rn i, miVel e zá l-

1

relt ra litá rt leszüntj Ijépeselj a nagyérdemű 
Közönségnél; bem utatni, mely a legKénye- 
sebb igéngeKneK is m egfelelni Képes leend. 
Állandó ra ljtá rt fogunK ta r ta n i m indenféle 
KelléKeKböt, hogy egyáltalán űzemzaVarolj 
teljesen elijerülhetölj leszneij. ft n. é. Kö
zönséget sa já t é rd e d b e n  tisz te le tte l HérjüK

ta t tetem es p én zm eg ta ija ritá s t és te tsz é s  
sze rin ti V álasz tása  á lta l csinos és m eg
bízható b erendezést tog  ju tá n y o sá n  K apni.

M időn uj V állatatunK at sziVes p á r t 
a t  fo g ásáb a  aján tjuK , VagyunK 

KWáló tisz te le tte l


