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A székely nép pusztulása. 
Darányi miniszternek tudomására jutván, 

hogy Székelyföldön,  különösen Udvarhely és 
Csikvármegyében, de még Háromszékmegyében 
is a nagy terjedelmű erdőségeknek és legelőknek 
arányosításánál és az arányosítások bírói végre-
hajtásánál, a kisbirtokosok tudatlanságának és 
tájékozatlanságának lelkiismeretlen kihasználásá-
val, egyes élelmes és hatalmaskodó emberek a 
kisbirtokosoknak arányrészeít igen sok község-
ben potom áron összevásárolták és ezáltal a 
népesség nagy tömegének megélhetési feltételeit 
jövőre lehetetlenné tették: felhívta  Udvarhely-
megye mezőgazdasági és erdőrendészeti bizottsá-
gait arra, hogy ezen ügyeknek tényleges álla-
potáról tüzetes jelentéseket terjesszenek fel. 

Udvarhelymegye mezőgazdasági bizottsága 
a napokban tárgyalta ezen ügyet Udvarhelyine-
gyére nézve és szomorúan győződött meg az 
előterjesztett adatokból arról, hogy a kisbirto-
kosok nagymérvű kifosztása  csakugyan folya-
matban van. Csak Zetelaka nagyközségben közel 
10,000 kat. hold közhelyet az arányosítandó 
rdők és legelőkből egyes kapzsi emberek a 

kisbirtokosoktól összevásároltak, kezdetben k. 
holdját 50 kr, később 5—10-15—20—25 frt 
potomáron és telekkönyvileg magukra íratták. 
Az is megállapittatott az adófelügyelősés;  indo-
kolt szakjavaslatával, hogy maga a törvényszéki 
eljárás is teljesen törvénytelen gyakorlatot álla-
pított meg, fel  a kúriáig a közhelyek arányo-
sításánál ; amennyiben olyan községekben is, hol 
az arányosítás már egyszer jogérvényesen befe-
jeztetett, mely alkalommal a törvény értelmé-
ben, az urbériséget vesztett földesurak,  a volt 
úrbéresek és a szabad székelyek közül azok, a 
kiknek a közhelyekből legalább 100 k. hold ju-
tott, illetményeiket kikapták, az arányosításnak 
folytatását  később mégis elrendelték, mert idő-
közben egyes hatalmasabb birtokosoknak a kö-
zösségben maradott kisbirtokosoktól sikerült 100 
kat. holdat a közhelyekből potomáron összevá-
sárolni és kérték az arányosításnak további fej-
lesztését és folytatását.  Van olyan község, mint 
Yargyas, hol az arányosítás talán már harmad-
szor tétetett folyamatba.  Természetes, hogy a 
közösségben maradott kisbirtokos, ilyen viszo-
nyok között, ugy ahogy megveszik, eladja az 
egy pár holdra terjedő arányrészét, mert a foly-
tatólagos arányosítás költségeit fizetni  nem birja 
éi azoktól szabadulni kiván. Ez a rendszer, mely 
M afányositási  törvény szellemével ellenkezik, 
nem sokára oda fog  kilyukadni, hogy az ilyen 
községekben az összes közlegelők és erdők egy 
vagy két hatalmas birtokos tulajdonába megy 
át; a székely nép nagy tömege pedig, mely az 
erdélyi részekben a magyar faj  fentartó  eleme, 
vándorbotot fog  kezébe venni; mert mikor arra 
ébredett, hogy ki lett fosztva  közhelyekből, hol 
sem marhatenyésztést, sem fáizást  nem folytat-
hat és a mivelés alatt álló határokban megma-
radóit kevés borozdából terhes családját fentar-

tani nem képes, kénytelen leszen elvándorolni 
oda, hol megélhet. 

Udvarhelymegyéből ugy az erdőrendészeti, 
mint a mezőgazdasági bizottság pár nap alatt 
fél  fogja  terjeszteni javaslatait a bajok lehető 
orvoslása végett Daráuyi miniszterhez és abban 
kérni fogja  egyebek között azt is, hogy nemcsak 
Máramarosmegyébe, hanem a Székelyföldre  is 
kell egy Bgán Ede, ki magával hozza szakkö-
zegeit és sürgős javaslatokat tegyen arra, hogy 
miként lehessen az erdélyi részekben fekvő  Szé-
kelyföldön,  a mostan folyamatban  levő arányo-
sításoknak azonnali felfüggesztésével  és az ará-
nyositási törvényeknek sürgős módosításával, az 
összeharácsolt arányrészeknek kisajátításával és 
a 100 holdon alóli kisbirtokosoknak az erdőtör-
vény uralma alatt közösségben tartásával, a ma-
gyar faj  fentartó  elemét, a szé jly népet a kol-
dusbottól és a végleges elzülléstől megmenteni. 

Ez sürgősebb, mint az erdélyi részekben 
drága pénzen uradalmak vásárlása telepítési 
czélokra. Első sorban a székely nép tömege ő î. 
otthonában mentendő meg, mivel bizonytalan 
az, hogy a székely nép telepítési czélokra meny-
nyire fog  beválni; és olyan nagy anyagi áldo-
zatokba sem fog  kerülni", mint a telepítés. Ha 
a székely nép kezéből elharácsolt közhelyek ki-
sajátittatnak és a közösségben maradott birto-
kosoknak visszaadatnak, azok a kisajátítási költ-
ségeket amortizálás utján az államnak lassankint 
visszafizethetik.  Az állam csak előlegezi a ki-
sajátítási költségeket. 

Gondolom, hogy a magyar liberális fülfo-
gás megbotránkozik azon, hogy én még az osz-
trák polgári törvénykönyv alapján is kifogásol-
ható adásvevési szerződéseken alapuló tulajdon-
jog szentségét kisajátítással fenyegetem.  Ezt nem 
tagadom, mert arról vagyok meggyőződve, hogy 
ilyen liberális felfogással  Magyarországon a ma-
gyar fajt  megmenteni nem lehet Az ilyen libe-
rális magyar embert utalom arra, hogy menjen 
el a felosztott  Lengyelországba, hol meg fog 
győződni arról, hogy a hatalmas Német- és 
Oroszbirodalmak azt tekintik liberálisnak, hogy 
az ősi lengyel birtokost birtokából egyszerűen 
kisajátítja és helyébe német és orosz elemet 
telepit. Dr- Török Albert. 

Képviselői beszámoló. 
Dr. László Mihály beszámolt városunkban. A 

legádázabb választási küzdelem sem tudta őt lesza-
kítani e város kebeléről, akit immár két cyklus füz 
össze e nemes város közönségével, azokkal, akik 
tűrtek elnyomatást, erőszakot, hatalmi féktelenséget, 
hogy magukénak megtarthassák képviselőjüket. 

Bús őszi eső kisérte őt városunkba. A merre 
az ut vitt, mindenütt a hervadás, a természet szép-
ségeinek öregedése és pusztulása, az erdők fogyat-
kozása, a mezők és a termőföldek  életének haldok-
lása keltett melancholikus hangulatot. Nem rendez-
tek részére hivatalos fogadtatást,  nem hintettek 
eléje lánykák virágokat, azonban pár napi itt idő-
zése alatt olyan közvetlen nyilvánult meg az őhozzá 
való tiszta, erős vonzódás, amilyenre minálunk, ahol 
az emberek soha sem tudják, hogy legkedvesebb 

emberökben ki lakik s a bizalmas perczek boldog 
mosolyai nem-e arra valók, hogy a következő percz-
ben a legféktelenebb  gunykaczajba menjen tát: — a 
legnagyobb ritkaságok közé tartozik. És ez László-
nak is egyik legnagyobb érdeme. Olyan közvetlenül, 
észrevétlenül férkőzik  az emberi szivekhez, hogy 
választóközönségének az a része, amelyik már érint-
kezésbe lépett vele, maga sem tudja, hogyan, miál-
tal, mikor lett neki olyan meghitt, bizalmas embere 
László Mihály. 

Beszámolójában nem mondott ujat, mert nem 
mondhatott. Az az odaadó bizakodás a dolgok jobbra 
fordultában,  amely ok már nem egyszer katasztrófák 
elé állította a bizó, a hivő, mások becsületére épitő 
jó hiszemü magyart, vigasztalólag hatott a hallgató 
közönségre. 

Egy egész sereg fontos  dologról eml' 
beszámolójában. Nagy elismeréssel honor 
mánynak a megtisztulásra való törek-
ran szólott a felekezeti  súrlódásokhoz 
mészetesen elitélte, ugy, hogy akik 
telenek voltak beösmerni, hogy rapsz 
konczepcziókkal dolgozik. 

A beszámoló lefolyása  különbi 
reáliskola tornacsarnokában délutáni 
egybe Dr. László  Mihály képviselő válasz 
gyűlési képviselői működésének beszámolója 
gatására. A termet nagyszámú és előkelő közönség, 
köztük a közélet vezető férfiai,  töltötték meg. Dr, 
Nagy  Samu indítványára korelnöknek Demeter  Dénes 
lett megválasztva, mig László után Hlatky  Miklós 
vezetése alatt hat tagu küldöttség ment, beszámoló-
jának megtartására meghívni. László Mihályt tere*" 
lépésekor óriási éljenzés fogadta,  a melynek * ^ 
lapultával körülbelül ezeket mondta: ^ ' 

Tisztelt választó polgárok! Örömmel 
önök közé, s köszönöm a szives 
czélom beszámoló beszédemben hosszadalmas 
terjeszkedni a jelenlegi politikai viszonyokra, 
arról ÖDÖK amúgy is igen jól vannak infon 
a napi sajtóból. Mintegy másfél  évvel ezelőtt 
szág a helytelen irányzat által odajutott, hogy 
már a törvényen kivüli állapot életbeléptetése 
kezett be. E nyomasztóan válságos időben tal 
meg Ö felsége  azt a férfiút,  a ki teljesen a 
politikájára helyezkedve, képes volt a helyzete 
nálni és valóságos szabadelvű programmal olya 
lapotot teremteni, a melylyel kivívta magának 
den igaz hazafi  őszinte elismerését. Ez a féifiu,  mim 
mindnyájan tudják Széli  Kálmán. (Éljenzés.) A kép 
viselőháznak ez idényre nincsenek fontosabb  elinté-
zésre váró Ügyei, mivel azok már a nyári szünet 
előtt a megoldás stádiumába jutottak. Mint a milyen 
például a kúriai bíráskodás, a mely azt a nagymérvű 
korrupcziót van hivatva megszüntetni, a mely a vá-
lasztások körül eddig tapasztalható volt. Megszűnt 
az az áldástalan állapot is, a midőn a polgárok nem, 
vagy késedelmesen fizetett  adójuk következtében pol-
gári joguk legszentebb gyakorlásától, a választások-
ból kizárattak. Ilyen formán  Magyarországon egyszerre 
sok százezerrel szaporodott a választók száma. Auszt-
riával a kiegyezés megköttetett, a mely szintén Széli 
Kálmán érdeme. Tudvalevő dolog, hogy Magyarország 
és Ausztria között vámközösség van. Sokszor téte-
tett már szó arról, hog váljon helyes-e, méltányos-e 
a közösvámterület? Tisztelt választ^ polgárok 
sietek kijelenteni az önök megnyugtf 
azt a vámközösséget  méltányos  és  j< 
rákok kapzsisága  miatt  nem lehet 
zet rá fog  térni  az önálló  vámterül 
megujuló éljenzés.) Az ország ter" 
düs Sándor miniszter áll a kereskf 
élén, azóta mintegy hatvan 
az ország gyáriparának hatalm 

Lapunk mai száma ö oldal. 



élénk bizonyságot. E gyárakban magyar iparo-
sok nyertek elhelyezést, a mi természetesen igy nem 
csak kenyeret ad a nép egyrészécek, de a kivándorlás 
ijesztő arányait csökkenti. Tisztelt iparos polgártár-
sak ! Felhatalmazással  birok  Hegedűs  miniszter ré-
széről  annak kijelentésére,  hogy ha önök közül bárki-
nek gépekre,  eszközökre  van szüksége,  az forduljon 
bátorságosan,  bizalommal  ö hozzá, mert készséggel  bo-
csássa az illetőknek  át, teljesen ingyen, a szükségelteket. 
(Tetszés.) Ezzel is bizonyságot kiván tenni arról, 
hogy mennyire a szivén hordja e nép boldogulását. 
A magam közbenjárását szívesen felajánlom.  (Viha-
ros éljenzés.) Miután kiemelte és nagyoo hangsúlyozta 
Darányi miniszter érdmeit, a felekezeti  békebontó-
kat Ítélte el erős szavakkal. E város — ugy mond 
— a felekezeti  békesség városa volt, hol az emberek 
egymás vallása iránt nem voltak kíváncsiak, azzal 
nem törődtek. És ma, mintha az a régi jó tulajdon-
ság kime'nt vola gyakorlatból. Konkolyhintők a fele-
kezetek között súrlódásokat idéztek eló, s most mig 
mi magunkat gyengitjük ilyen alaptalan viszályban, 
addig a nemzetiségek izgatnak az állam és magyar 
nyelv ellen, akikkel szemben a törvény egész szigo-
rával kell eljárni. Kijelenti szónok, hogy ő katholi-
kus, azonban ő az első, aki bár hitfelekezete  részé-
ről történjek is az izgatás, attól megvetéssel fordul 
el. Beszédje végén megemlékezett azokról a táma-
dásokról, melyeket Széli Kálmán ellen intéztek. Ezek-
nek a támadásoknak semmi alapja, jelentősége nin-
csen fent,  sem lent, s ezek a támadók nagyon is jól 

iják, hogy Széli Kálmán az igazi szabadelvű alapon 
nincsen és nem lehet kormány, a melyik 

|ül huszonnégy óráig is fenn  tudná magát 
jenzés.) 
[sztók nevében Dr. Solymossy  Lajos len-

lel köszönte meg a képviselőnek azo-
|avakat, a melyeket a jelent és jövőt 

indítványozta, hogy ez alkalomból, 
, a szabadelvüpárt elnökének, üd-

Púldessék Ez indítvány értelmében a 
^öny lett elküldve: 

Szél i Kálmán urnák a szabadelvüpárt elnökének Budapest. 
Dr. László Mihály országgyűlési képviselőnknek, a mai 

napon Székelyudvarhelyen megtartott beszámolója alkalmá-
ból az Udvarhely városi szabadelvüpárt mély tisztelettel üd-
vözli Nagyméltóságodat, mint az alkotmány megmentőjét és 
az igazi szabadelvüség vezér szellemét s biztosítjuk Nagy-
inéltóságodat hü ragaszkodásunkról, hogy honboldogitó mun-

^Málkodását, nemzetünk megerősítését czélzó terveit áldás és 
TjjkY koronázza 

l székelyudvarhely városi szabadelvüpárt 
, Dr. N a g y Samu, elnök. 

B e c s e k Aladár, jegyző. 

/ 

Vasárnap este Dr. László Mihály tiszteletére 
társasvacsora volt. A Budapest-szálló nagytermének 
minden zugát elfoglalta  a közönség. A fehér  asztalok 
körül ott volt a város minden jelentékeny polgára. 
A hivatalok mondhatni testületileg megjelentek. 
Mintegy kétszázan ültek az asztalok körül. 

A legelső tosztot Hollaki  főispán  mondotta a 
királyra. Minden magyar embernek — ugy moad — 
kötelessége, hogy első sorban Ő felségét,  Magyaror-
szág koronás királyát köszöntse föl.  Midőn ezt a 
kötelességet teljesítem, uraim, a szónak igazi értel-
mében vett lojálitás vezet. Miután szeretjük kirá-
lyunkat, kívánjuk, hogy nemzetünk boldogitásáért 
soká éljen. (Zajos éljenzés.) — Dr. Solymossy  Lajos 
kir. igazgató a kormányt és annak fejét  Széli Kál-
mánt élteti megujuló zajos éljeuzéstől kisérve. — 
Dr. Török  Albert ny. főispán  László Mihályra üríti 
poharát. —1 Jung-Cseke  Lajos egy igen szép, tartal-
mas beszéddel Hollaki főispánt  köszönti föl. 

László Mihájy képviselő: A magyar nemzet 
élete 1000 év óta nehéz, s azt mindig csak küzde-
lem árán tarthatta fenn.  E küzdelmével, lelkesedé-
sével és kitartásával még a németet is legyőzte. A 
magyar mindig a két szélsőség között választ. Vagy 
nagyon gyorsan lelkesedik, vagy pedig hamar két-
ségbeesik. Tizennégy év óta jára ide a székelyek 
közé s ugy ismerte meg itt a népet, hogy beszéd 
közben számtalanszor azt hangoztatja, hogy boldog 
volna, ha még négy millió székelye volna; oda nem 
adná az egész országért. Kevés fajban  látta azt a 
kitartást, szorgalmat a mit a székelynél. Kevésből tud 
megélni, és ebben aztán haszotiló a francziához, 
csakhogy ez már 40 évvel nyugalomba vonul s élvezi 
munkája gyümölcsét, a melyhez a székely nem tud 
eljutni. Szónok bízik a jövőben, s nem fél  senkitől, 
mert a magyar népet jó szelleme vezérli. Kifejezést 
ad azon óhajának, hogy vajha e városban 4—5 gyár 
kéménye füstölögjön.  A polgárságban van az erő a 
város fejlődését  illetőleg. Higyjenek és bizzanak, mert 
eljön az az idő, a midőn a jelenlegi helyzetet meg-
válrjzottnak látják. (Éljenzés.) 

Hollaki  főispán  a polgárságot; Dr Nagy  Samu 
Török Albertet élteti. Török  Albert Tibád Antalra 
üríti poharát. Tibád  Antal: A vallás a leglénye-
gesebb substantivum. Arról másheljt beszélni nem 
lehet, mint az igazi helyén — a templomban. Azon 
ban vesz magának annyi bátorságot, hogy arról 
r! viden itt megemlékezzék. A legkölcsönösebb tü-
relem az lenne, ha nem ürítenének annyi poharat 
a felekezeti  békére. Hosszabban fejtegeti  azokat a 
következményeket, a melyek a felekezeti  villongáso-
kat kisérni szokták. Ne legyenek — ugy mond — 
annyira bizalmatlanok az emberek egymás iránt, 
mert ennek csak a magyar nép ellenségei örülnek, 

s e faj  romlására vezet. Jung-Cseke Lajosra köszönti 
poharát. — Izsák  Lajos iparos László képviselőt él-
teti. Szabó  Ferencz hosszadalmasan fejtegeti  az élet 
nyomorúságait, a melyben Török  Albort akkép kiván 
segíteni, hogy a hus árát szabályozni kell, hogy a 
szegény nép is hozzá tudjon jutni ahhoz. (Derültség.) 
— Azután pedig a tosztok egész serege következett, 
s a mulatság a legjobb hangulatban a késő éjjelig 
tartott. 

Székelyföldi  mizériák. 
Fáj bár konstatálnunk, tény az, hogy itt 

az ország keleti részében veszendőben van a 
magyar faj  ama törzse, a mely országvédő és 
fajfentartó  misszióját oly hősies kitartással tel-
jesítette egy hosszú évezreden át. A székelység 
közgazdasági elzüllése ma már szinte történelmi 
tény, s e probléma az, melyet a magyar nemzeti 
állam konszolidácziója érdekében mihamarább 
meg kell oldanunk. 

Örvendhetünk, hogy a mai kormány erős 
kézzel kiván a kérdéshez nyúlni, a mire Darányi 
miniszternek, Dr. Török Albert feliratára  adott 
azon ut.asitása, hogy a dologról magának kiineritő 
felvilágosítást  kiván, enged következtetni. 

Köztudomásu dolog, hogy Udvarhelyvár-
rnegye, de az egész székelyvármegyék népessé-
gének igen jelentékeny részét tevő havasi birto-
kosságnak főkereseti  forrását  ősidőktől fogva  a 
famunka,  a faipar  és marhatenyésztés képezi, s 
hogy annak létfenntartása  a közerdők és legelők 
használatában gyökerezik, és pedig annyira, hogy 
ha ezen használat a havasi lakosságtól bármily 
módon és mértékben megvonatik: számára kol-
dus- és vándorbotoii kivül egyéb aligha fog 
maradni. 

A vármegye több népes községében fekvő 
és jelentékeny kiterjedésű közerdőknek és lege-
lőknek az utóbbi években megkezdett ujraará-
nyositása s azon lázas tevékenység, ainélyi 
azzal kapcsolatban egyes igen tehetős és igen 
tevékeny egyének az arány részek olcsó áron 
való összevásárlása körül kifejtenek,  indítanak a 
sürgős és radikális intézkedésekre. 

A havasi községek mivelés alatti határa 
általában oly silány, hogy az a gabonaszükséglet 
1 / 5 részét is alig képes fedezni,  s azon közbir-
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50 évi tanítványaim találkozóján. 
Székely-Keresztnr 1900. r.ov. 7. 

'ma Mater"-kám!  Hát  én azt tapasztalom: 
ívénültem  a nyakadra,  rá bizonl 
fiöböd  jó harmincé éve, hogy taposom; 
let  alszom s rá hosszat gondolkozom. 

Vröl  gondolkozon  . . . ? nós! azt is felhozom. 

Ili  szép, midőn  leányod  vagy fiad 
— Egyetlen  hajtás a családi  fán  — 
Embernyi lesz és e máso d-m  agad 
El,  küzd,  örül, miként  te, hajdanán. 
Még  szebb, midőn  négy, öt, hat gyermeked 
— Egyik  delibb,  neveltebb, mint a más — 
A fészekből  mind  szétröpitheted  . . . 
Ez már valódi  Önhatvány oz ás. 

De Versenyzés  az égnek  üdvivei, 
Avatkozás  menybéliek  dolgába 
Az, a mit a néptanító  mivel 
Az egyszerű  falusi  oskolába. 
Körébe  gyűlnek  új meg új rajok 
— Aprónál apróbb fürge  kis sereg — 
Hogy  a ki  közt  ";'"  példaként  ragyog, 
Attól  szépet meg jót ellessenek. 

ellesik  a  . De még minő mohón 
kpontosan lesik, 
gzadilc  évfordulón  — 
•szerezi k. 
I  iák nyugvó porát, 

volt  elleshető. 
|U  ...? No  hát 

most hely, idő  . . . 
[csodára  képes . . . 

yyunk. 

Mi,  kik  a kis népiskolához  képest 
Nagyobb  szőlő-lábban  kapáskodunk  ? 
Mi  nyolczan, avagy tizen összeállunk, 
Hozván  magunkkal  készséget,  tudást; 
Ízlés,  finomság,  miveltség  van nálunk 
S erkölcsi  kincsekben  duskálkodás. 

A serdülésnek  induló  rajok 
Ott ülnek  csenben székünk  zsámolyán; 
Szavunkra  szivök repdesvén  dobog 
Es leikök  csüng a mester ajjakán. 
Négy  év és egy rendbéli  raj kiröppen, 
Magával  vivén szellem-kincseit, 
És széles és mind  szélesebb körökben 
Föloldván  nyerseség bilincseit. 

Bukdácsolónak  gyújt e raj világot; 
Nemértő  gyöngét  értövé teszen; 
Kereső  elmének  kémlel  igazságot, 
A hánykódó  lélekbe  hint hitet. 
E rajtól  kap erőt  a csüggedő; 
A tétovázó lesz határozott; 
Szavánakálló  lesz a szószegő  ; 
Jóban  szilárd,  ki  nem rég habozott  . . . 

Tiszteld  a tisztest;  gyöngébbet  ne bánts! 
Becsüld  az embert, bármi sorban él! 
Szó- s más fegyvert  önvédelemre  ránts 
S hüvelybe dugd,  ha véle végezél! 
Tudj  bírni  bajt, munkát,  nélkülözést 
Nagy  czélokért,  balsorsot,  is, ha kell! 
Mig  többre mégy: becsüld  meg a kévést 
Nagyrabizást  kicsin-hü érdeméi. 

Kikhez  vérségi lánczok  kapcsa, köt, 
Kiket  a jó Ég karjaidba  fűz: 
Azokhoz  vonzódj  mindenek  között, 
Értük  lobogjon szivedben  a tűz! 

Egy van, mit a család  fölé  emelj, 
E drága  kincsed  a magyar haza. 
Nincs  eklcivül  „Nincsen  számodra  hely!11 

Igy  zeng a költő  ihlett  „Szózatu-a. 

Tiszteljed  néped  hősinek  nevét! 
Mit  fölrakának  mélybelátó  észsztl: 
Gyerek-Bégnek  az alkotást  ne nézzd 
És meg ne bontsd  rontásra-fiirge  kézzel! 
Két  sarkerény  van, mi bennünk lakik 
Itt,  itt,  a sziv jobb s balkamráinál 
S ncvök, midőn  kitörnek  ajkadig: 
„Éljen a haza, éljen a király!" 

Ezek  s hasonlók  — erkölcsben,  tudásban, 
A drága  kincsek  — ugy-e társaim! 
Melyekkel  fölszereljük  — és busásan •-» 
Életbelépő  tanítványaink  . . . 
Szereljük  . . .? Tán  hiszem csak, hogy szereltem  . 
Szerelem  . . . avvagy szeretném szerelni. 
Ha  kérd  az úr: „Szőlőjét  hogy míveltem?u 

Én Istenem!  mit tudjak  rá felelni  ? 

Kerek  huszonöt éve . . . s hozzá még vagy öt 
A két  kezembe hogy kapát  fogék. 
Kezem  alól  majd  30 raj kijött 
Ki  tudja:  több fog-e  kijönni még? 
Én nem tudom  ... És most elgondolom: 
— S fejem  szédül,  eszem megáll  ziláltan  — 
A mélyei én jelöltem,  a nyomon 
Hányan  haladnak,  mennyi éven által? 

Ha  volt,  van bennem némi jó tulajdon: 
Azt átörökli  százezer gyerek 
— Lehet: több is, de  én tovább nem hajtom; 
Csak  ugy vetém oda,  . . . a szám kerek  — 
Hibám.  . . . ? — Azt ellenségem  tartja  számon, 
Mi  volt,  van — most nem tem számát, szerit, 



tokos, aki a közös erdőből és legelőből ki van 
zárva, ha esetleg van is 2— 3 hold köves szán-
tója vagy kaszálója, abból családjával együtt 
megélni nem tud, ipara pedig alig vau. A midőn 
a törvényszék, egyik-másik tehetősebb egyén 
kérésére, akinek az első arányosítás befejezése 
után 100 holdon felüli  arányrészeket összesze-
rezni sikerült, újra arányosítást s illetve „az 
aráuyositási eljárás tovább fejlesztését"  elrendeli, 
s annak költségeit nem az érdekelt félre,  hanem 
újból az egész közbirtokosságra veti ki, ettől 
a zaklatástól óhajtanak szabadulni, s arányré-
szeiket potom áron eladják, mert nem tudják 
sohasem, nem fogja-e  egy 3, 4, 5-ik követni, 
amikor a közösségben újból minden egyes bir-
tokosnak ugyanannyiszor kellend illetménye után 
az aráuyositási költségeket megfizetnie.  Gomba-
módra teremnek a 100 holdon felüli  arányjogo-
sultak, és pedig annál nagyobb számban, minél 
zsírosabbnak ígérkezik a koncz, mint pl. Zete-
lakán, ahol a többnyire 20 frton  alul vásárolt 
arányrészek a kihasitáskor 300 frtig  terjedő 
becsholdakkal fognak  fizetni,  s a hol ennélfogva 
az utolsó 1 — 2 év alatt a közbirtokosság sze-
gényebb sorsú tagjaitól az összes közvagyonnak 
majdnem felet  észét, mintegy 10 ezer holdat vá-
sároltak meg. Hogy mi fog  történni akkor, ha 
ezen rengeteg terület a 100 holdon felüli  jogo-
sultaknak az erdő és legelő javarészéből ki fog 
hasittatni, ha a közösségben maradottak látni 
fogják,  hogy nekik a meredek és legeltetésre 
alkalmatlan oldalokon kivül mily kevés jutott a 
jóból, ha a több ezer tagot számláló közbirto-
kosság azon tagjai, akik jussokat eladták azou 
tudatra fognak  ébredni, hogv nekik már most 
sem erdőjük, sem legelőjük nincsen : azt előre 
belátni nem lehet. 

Ezen kivül tekintetbe véve azt, hogy az 
arányrészek összevásárlása kizárólag spekuláczión 
történik, másrészről, hogy az erdőtörvény csakis 
a magánvéderdők kihasználását korlátozza, nyil 
vánvaló, hogy a 100 holdas illetmények kihasi-
tása után, az erdők letarolása oly arányokban 
fog  átesni, hogy a felújítás  azzal nem tarthat 
lépést. 

E veszélyt látta meg Dr. Török Albert s 
hozta a földmivelésügyi  miniszter tudomására. 

Csali  azt tudom,  hogy vagy ezernyi százon 
Utánam  az is megöröködik. 

S a kérdés:  melyik  stdyosabb,  nagyobb: 
A jó-e, mely utánam fönnmarad, 
Vagy  tán a rossz, mit örökül  hagyok  . . , ? 
Hát  erre választ  nékem vájj'  ki  ad?  . . . 

Kedves  barátim, harmincz éviek! 
Találkozónk  zaja-baja után 
Midőn  csöndes  lakukba  tértenek: 
Egyre  kérem,  ha meg nem bántanám . , . 

Kutassanak  ki minden  rejteket 
Agyuk,  szivük titkos  redöiben 
És irják  föl  az ottan lelteket, 
Jót  és rosszat külön,  szép rendiben, 
És mutassák  ki,  üzleti  szokásként, 
— Minthogy  lelkemnek  számadása  van, 
S minthogy közöttünk  sem lehet az másként  — t 
Mi  az én terhe m, mi az é n java m ? 

Ha  billen a bilánse s javamra bár csak 
Egyetlen  kis szemer mutatkozik: 
Nem  éltem hjába, kedves  pályatársak, 
E hit táplál  halálos  holtomig. 
Ha  billen a bilánsz s terhemre tán: 
Nos  akkor  csüggedten  igy szólhatok: 
Több  hasznodra  lett  vón, fajom,  hazám! 
Ha  tanár helyett  napszámos vagyok  . . .! 

De tán tovább nem is fűzöm  és toldozom  . . . 
A meddig  más pihen, 
Álmatlan  éjimen 
Jetszik  látni? ilyesmikről  gondolkozom. 

Sándor  Domokos. 

A miniszter, mint fentebb  elmondtuk, a dolog-
ról magának részletes jelentéstételt kivánt. A 
vármegyei mezőgazdasági bizottság a m. hó 24-én 
tartott ülésében tárgyalta a nagyfontosságú  kér-
dést s onnan Dr. Török Albert és Ádám Albert 
aláírásával a következő feliratot  küldték Darányi 
miniszternek : 

Udvarhely vármegye mezőgazdasági bizottsága 
a sz.-udvarhelyi f.  év október 24-én tartott ülésében 
vette tárgyalás alá a Dr. Török Albert nyugalmazott 
főispánnak  közvetlen nagyméltóságodhoz beadott, s a 
vármegye alispánja utján véleményezés végett bizott-
ságunkhoz juttatott azon előterjesztését, melyben ál-
talánosságban a székely vármegyék, s köztük Ud-
varhelyvármegye lakosainak, a közös erdő és legelő-
ben levő arányrészeik potom áron való eladásával 
bekövetkező szomorú helyzetét ösmertetve, ennek 
megakadályozására kormányi intézkedést kér. 

Mezőgazdasági bizottságunk ezen előterjesztést, 
egyhangúlag hozott határozatával, elfogadja,  s az 
abban foglaltakkal  mindenben egyetértve, azt a követ-
kező véleménye kíséretében határozta el nagyméltó-
ságod elé terjeszteni: 

1. Kéressék fel  nagyméltóságod, miszerint ke-
gyeskedjék egy szakértő közeget - - lehető sürgősen 

a czélból küldeni ki Udvarhely-, Háromszék- és 
Csikvármegyék területére, hogy a telekkönyvi adatok 
és más privát értesülésekből is szerezzen meggyőző-
dést arról, hogy 

a) az állami felügyelet  alatt álló erdő és legelő 
arányrészekből hány százalék lett ezideig elidegenítve 
és milyen árak mellett? 

b) hogy a már egyszer arányosított erdőterü-
letekre vonatkozólag másad, sőt harmad izben is 
hány esetben rendelték el a kir. törvényszékek az 
újbóli arányosítást, vagy a mint hivatalos nyelven 
kifejezve  vau, az arányosítás fejlesztését,  az összes 
erdőbirtokosok költségeinek terhére. 

2. Kéressék fel  nagyméltóságod, hogy az igaz-
ságügyi miniszter úrral egyetértőleg, az aráuyositás 
fejlesztése  czimén folyamatba  tett arányosítás, további 
intézkedésig — a mezőgazdasági érdekek szempont-
jából — szüntettessék be. 

3. Kéressék fel  nagy méltóságod, hogy a keres-
kedelemügyi miniszter úrral egyetértőleg, a kisajátí-
tási törvény oda módosittassék, miszerint közérdek-
ből - milyenek a közbirtokosok legeltetési és faizási 
érdeke — a kisajátítási jog feltétlen  érvényesítendő 
azokkal szemben, kik a közbirtokossági közhelyekből 
1871. év óta területeket vásárolták. 

Nagyméltóságú miniszter úr, Kegyelmes urunk 1 
Rendkívüli körülmények, rendkívüli intézkedé-

seket igényeinek! Azt pedig, hogy a székely várme-
gyék lakosságának csaknem felerésze  életfenntartásá-
nak alapját képező erdő- és legelőterületek megsem-
misülése s ez által az ország keleti határát lakó 
legtisztább székely magyarság kivándorlása és meg-
semmisülése nem rendkívüli körülmény, hisszük, hogy 
kétségbe vonni senki sem fogja  1 

Ha pedig a nagyméltóságod ez ideig tapasztalt 
kormányzási tevékenysége, törvényhozási vagy novel-
láris uton módot nem talál e kérdés oly modoni 
megoldására, hogy az eddig a kisbirtokosok kezéből 
nevetséges potom áron megvett arányrészek azoknak 
visszaadassanak, vagy kisajátítás utján az állam-
kincstár által — mondjuk 30 vagy 50 évi törlesztés 
mellett — visszaváltassanak, s azok a közbirtokos-
sági vagyonhoz csatolva — állami felügyelet  alatt — 
jövőre is meg ne hagyassanak, s ezáltal a székelység 
felerészének  életfenntartási  alapja ne biztosittassék ; 
és ha módját nem találja annak, hogy az ugy neve-
zett aráuyositási fejlesztések  meg ne szüntessenek : 
egész bizonyossággal megmerjük jósolni, hogy ezzel 
milliókat érő közkincs fog  megsemmisülni, s vele 
Magyarország keleti védbástyájául szolgált székely-
ség egy század alatt megszűnik létezni s csak mint 
történeti adat marad fenn  a történészek számára s 
ezen, semmi áttelepítési kérdéssel segítem nem fog 
lehetni; s csupán csak oly radikális eszközök létesí-
tésével, mihez más nagy nemzetek sem féltek  — egy 
népfaj  megvédése érdekéből — hozzányúlni; s annál 
kevésbé félhetünk  mi, kik vajmi kevesen vagyunk!! 

Ha nagyméltóságod véleményünk elfogadásával 
egy szakközegét kegyes lesz ezen ügy tanulmányo-
zása és adatgyűjtés végett kiküldeni: ezen adatok-
ból meggyőződést fog  szerezni arról, hogy itt a ve-
szély mily égető nagy; s meg fog  győződni arról, 
hogy ha az arányrészek eladása s az arányosítás to-
vább fejlesztése  elé törvényhozási vagy novellám 

uton gát nem emeltetik, százezrek kezéből fog  a 
megélhetésre szolgáló alap kivétetni s egyes üzér-
kedők tulajdonába átmenni; s ezzel a megszüntetett 
úrbéri rendszer helyébe egy más, a rabszolga rend-
szer fog  lépni, minek bizonyos következménye : a 
legvörösebb szocziálizmusnak a mezőgazdaságba való 
felburjánzása,  ennek minden sötét borzalmaival, vagy 
a bekövetkező koldusbottal, egy népfaj  kivándorlása 
és megszűnése; és milliókat tevő közvagyonnak tel-
jes megsemmisülése! 

Mert, kegyelmes uram! a nép, ki a jövővel ke-
veset törődik, ezen veszélyt ez időszerint még nem 
látja, annak következményeit közvetlenül nem ta-
pasztalja, mivel az arányrészek vásárlói, a megvett 
területeket csak tulajdonjogilag nevökre kebeleztetik, 
de eladókat annak legeltetési és fáizási  haszonélve-
zetében mindaddig meghagyják, mig az arányrész 
kiszakitásához szükséges területeket össze nem vá-
sárolják s mig az ezen alapon keresztül nem vitt 
törvényes kiszakitással a használati jogot is magok-
nak nem biztosithatják; s mivel a kisbirtokos köz-
nép ez időszerint csak azt tapasztalja, hogy arány-
résziért pénzt kap s azért a legeltetést és fáizást  is 
élvezi, az, eladási inger ezen példákból oly veszé-
lyessé nőtte ki magát, hogy ma mat c!~dók kí-
nálják a vásárlókat s el sem képzelve azt, hogy mi 
lesz velők "akkor, ha az arányosítás fejlesztésével  a 
törvényszék vásárlóknak adja át e területeket s el-
adók ugy a fáizási,  mint a legeltetési jogaiktól, mint 
egyedüli keresetforrásaiktól,  megfosztva  lesznek. 

Ez alkalommal bátrak vagyunk rámutatni még 
egy más körülményre is. mi a kisbirtokosságot arra 
ösztönzi, hogy arányrészétől — ha potomáron is — 
de megváljék : ugyanis a kir. törvényszék, legalább 
Udvarhelyvármegye területén minden esetben, az 
arányosítás fejlesztését  még akkor is elrendelte, ha 
az már évekkel ezelőtt keresztül vitetett s ha idő-
közben egyesek 100 hold, az arányrész kiszakitásá-
hoz megkivántató területet szereztek s annak kisza-
kitását kérelmezték s minden esetben azt nem a ké-
relmezők, hanem az összes érdekeltek költségére fo-
ganatosította s nincs bámulni való azon, ha a kis-
birtokos a sok arányositási költségektől irtózva, a 
következmények megfontolása  nélkül megválni igyek-
szik attól, mi neki — mondjuk egy évtized alatt — 
két esetben is tetemes költséget okozott. 

Ezek felfejtése  és véleményünk indokolása után 
ismételten bátrak vagyunk nagyméltóságodnak véle-
ményünket nagybecsű figyelmébe  ajánlani s annak 
keresztülvitelét alázattal kérni. 

Újdonságok. 
M e m e n t ó muri . 

— November 1. 
Egy mpra elcsendesednek az ádáz küzdelmek, egy napra 

beborit mindent fátylával  a borongó emlékezet, egy napra itt 
hagyjuk a jelent minden sivárságával, ott hagyjuk a jövőt min-
den bizonytalanságával, rózsás reményeivel, mert megdönti remé-
nyeinket a megváltozhatatlan mulandóság dermesztő tudata. 
Most még egekbe szárnyaló merész vágyaink megzsibbadva, 
lankadtan hullnak a porba s vezeklő szivvel, bűnbánó orczával 
borulunk kedveseinknek gyepes sirhalmára, arra a kiáltó bi-
zonyságára czéljaink hiábavalóságának. Büszke sírkeresztek, 
bedőlt fejfák  intenek bennünket a mementó mórira s mi féle-
lemmel borulunk le a halál nagysága előtt, semmiségünk lesújtó 
tudatában. 

Mementó mori I — te vagy örök pointeje az ember tra-
gédiájának. Annak a fenséges  tragédiának, melynek neve: élet 
s melynek örökké küzdő hőse az ember; annak a tragédiának, 
melynek hőse csak küzd, de mindig elbukik, ki nem juthat 
győzelemre soha, mert pályája kezdetén, élete delén, dicsősége 
teljében, vagy gyászos bukásában egyaránt ott függ  feje  felett 
Damokles kardjaként a mementó moril . . . 

Azonban nem ez a függő  kard, nem a kicsinyes féle-
lemnek mottója az, hogy: emlékezzünk a halálról, hanem az 
enyhülésé, a vigasztalásé. Felemel vigasztal bennünket az a 
tudat, hogy hatalomnak, gazdaságnak, dicsőségnek, fénynek 
csak ugy vége lesz egykoron, mint a nyomorúságnak, kinnak, 
szenvedésnek. Hiába igazságtalan az élet, hiába oszt kegyeket 
ennek, terheket amannak, hiába czáfolja  meg lépten-nyomon, 
hogy porból lettünk, porrá leszünk, megintelen megjön az 
egyenlőség a halálban. 

A fegyver,  melylyel fenhéjázó  czéljaink elérésére küz-
dünk az élet kemény tu ájában, e napon kihull kezeinkből s 
koszorúkkal, virágokkal megrakodtan a temetőbe zarándoko-
lunk. Legyen áldott a teremtő neve, aki ugy alkotta az emberi 
szivet, hogy képtelen hinni az örök enyészetben: érzi, sejti, 
hogy muló csupán maga az anyag. Az emberi szem, bár látja 
a halál pusztító hatalmát, a lélek felujjong  diadalmasan, mert 
érzi, hogy feltámad  az ige, az eszme . . . 

Kedveseinkért hulló könnyeinken át beragyog lelkünkbe 
a vigasztaló szivárvány, hogy van élet még a siron tul is, uj 
virág fakad  a romokon, a lélek feltámadásának  örökzöld vi-
rága s sóhaj szalad ki ajkunkon: 

„Elmúlnak az évek, eliramlik az élet, 
Jer kedvesem, ülj az ölembe ide: 
Ki ma fejedet  keblemre tevéd le 
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe?  . . 



A reformáczió  ünnepe. A mult hó utolsó nap-
ján volt háromszáznyolczvan három éve annak, hogy 
a nagy reformátor,  Luther a vittenbergi vár templomá-
nak ajtajára kiszögezte 95 tételét. A helybeli református 
egyházközség méltó módon ünuepelte meg a mult 
vasárnap, a ref.  templomban a protestantizmus fen-
séges eszméinek évfordulóját.  Bedö  Ferencz főpap 
gyönyörű beszédben méltatta a nap jelentőségét. Imát 
Molnár  Imre és Sebestyén  Sándor s. lelkészek mon 
dottak. Közben Jánosy  Iluska csengő tiszta hangjá-
val — és a Székely Dalegylet énekelt. 

Személyi hir- Dr. László Mihály Székelyudvar-
hely város képviselője okt. 31-én utazott el váro-
sunkból Budapestre. Tiszteletére a vasútnál barátai 
jelentek meg. 

Szent Imre ünnepély. A r. kath. főgimnázium 
és finevelő-intézet  védőszentjének tiszteletére holnap 
délelőtt 10 órakor az intézet dísztermében igen él-
vezetesnek Ígérkező műsorral ünnepélyt rendez. A 
műsor 9 pontból áll, amelyet megelőzőleg a plébánia 
templomban 9 órakor szent mise előz meg. A kö-
zönséget az ünnepélyre az igazgatóság szívesen látja 

Az orvosok országos szövetségének udvar 
Kelyi fiókja  m. hó 31-én Dr. Kassay  Albert elnök-
lete inenett rendkívüli közgyűlést tartott, a melyen 
a megye orvosai közül jelentékeny számban jelen 
tek meg. A belügyminiszter tudvalevőleg nem régiben 
összeállította az orvosok díjtáblázatát. A táblázat négy 
különféle  fokozatot  állapit meg, tekintettel a városok 
és községek különböző viszonyaira. A miniszter egyúttal 
felhívta  a törvényhatóságokat, hogy a táblázatokra 
tegyék meg észrevételeiket, s különösen abban az irány-
ban nyilatkozzanak, hogy területükön mily dijfokoza 
tok volnának legmegfelelőbbek.  A miniszter felhívása 
értelmében a díjtáblázatot a helyi orvosszövetség fiókjá-
nakkiadták. Az orvos-szövetség e rendkívüli gyűlésében 
vette tárgyalás alá azt, s ugy állapodott meg, hogy 
a várost a harmadik, a vidéket pedig a negyedik 
fokozatba  sorolta. A gyűlés másadik tárgyát az Or-
szágos szövetség nyugdijalap gyarapítása képezte 
Orvosainkról van — ez ismeretes tény — a legke-
vésbé gondoskodva jövőjüket illetőleg. Azok az em 
berek, kik egész életüket a [közczélra fordítják,  ne-
héz szolgálatot teljesítenek, ha csak életükben vala-
mely ritka véletlen által vagyonhoz nem jutottak, 
fáradságos  munkájuk által képtelenek akkora va-
gyont gyűjteni, hogy rokkantságuk esetén magukat 
tisztesszégesen, megfelelően  fenn  tudják tartani. E 
czélt van hivatva megteremteni, aggságukról, család-
jukról gondoskodni — az országos orvos nyugdíj inté 
zet, a mely mintegy három éve áll fenn,  s máris 
szép tőkével rendelkezik. E tőke gyarapodására a 
helybeli fiók  szövetség egy 200 koronás alapítványt 
szavazott meg e gyűlésen, s egyben elhatározta, hogy tár-
sadalmi uton is gyűjtést rendez. A gyűjtő ivek tartá-
sát az összes jelenvoltak elvállalták. 

Színház. Fekete  Béla színtársulata előadásai so-
rozatát, mint azt egy szini jelentésben köztudo 
másra hozza, 7-én szerdán kezdi meg. A késés okát 
abban adja, hogy Festetich gróf  szinifelügyelő,  aki 
most országos körutat tart. Csik-Szeredában két es 
tén nézte meg a társulatot. A társulat újonnan szer 
ződtetett primadonnája Thury  Mariska, a társulattal 
városunkban fog  először fellépni,  amely elé termé-
szetesen a közönség kíváncsian néz, mivel Thury ed-
dig a legnagyobb színpadokon játszott. A bérlétgyűj-
tés, amint azt már emiitettük, ritka szép eredmény-
nyel történt meg, amit a társulat részben tavaszi 
itteni működésének lehet tulajdonítani. Bérelni még 
mindig lehet Mátray  titkárnál, aki; tegnap váro-
sunkba érkezett. 

Széli Kálmán köszönete. László Mihály képvi-
selő beszámolója alkalmából küldött üdvözlő sürgönyre 
Széli  Kálmán miniszterelnök a következő távirati 
köszönetet küldte: 

Dr. N a g y Samu urnák Székelyudvarhely. A haza javát 
Czélzó törekvésemben kiváló súlyt helyezvén további hazafias 
támogatásukra, szives üdvözletükért és kifejezett  ragaszko-
dásukért legmelegebb köszönetet mondok. 

S z é l i Kálmán. 
Tanitóképzö-intézeti növendékek találkája. A 

következő sorokat vettük: A székelykereszturi áll. 
tanitóképző-intézet volt tanítványai felkéretnek,  hogy 
az intézet 30 éves fennállása  alkalmából november 
7-ik napjára a tanügyi és a napilapokban összehí-
vott találkozásra és ünnepségre szíveskedjenek el-
jönni. Az ünnepség tárgysorozata: november 6-án 
este ismerkedés, 7-én d. e. 10 órakor isteni tisztelet 
mindhárom templomban, isteni tisztelet után össze-
jövetel a tanitóképző-intézet tornatermében, hol meg-
nyitó beszédet tart Felméry Albert kolozsvári áll. 

tanitóképző-intézeti tanár, üdvözlő beszédet tart 
Borbély Sámuel tan. kép. igazgató, a volt és jelen-
legi tanárok üdvözlése, az elhalt tanárok sírjának 
megkoszorúzása. Közebéd. Este dalestély a „Tanítók 
Háza" javára, melyre külön is fog  meghívó kibo-
csáttatni. A központi biz. f.  évi okt. 6-án tartott 
gyűlése határozatából Béíle  László elnök. 

Képviselői beszámoló. Dr. Heltai  Ferencz, az 
oklándi kerület képviselője e hó 1-én Oklándra ér-
kezett, hol aznap délután választóinak képviselői 
működéséről beszámolt. Este tiszteletére nagy társas 
vacsora volt. 

„Az állatok világa." Brehm hatalmas müvéből, 
amelynek magyar kiadása most indult meg, a 2-ik 
füzet  is napvilágot látott. Ebben szintén a majmok 
rendkívül érdekes életét festi  a szerző azzal a bá-
mulatos közvetlenséggel és azzal a mesteri leírással, 
amely a munkát az egész világon kedveltté tette. 
Ennek a második füzetnek  a szövegét kilencz kitűnő 
rajz illusztrálja. Adva van még a füzethez  egy fekete 
nyomatú műlap és egy szines nyomatú műmelléklet. 
Az állatok világa Légrády testvérek könyvkiadóhiva-
talában (Budapest, Váczi-körut 78.) jelenik meg s 
minden könyvkereskedésben kapható. Egy füzet  ára 
80 fillér.  Tájékoztatót a kiadóhivatal ingyen és bér-
mentve készségesen küld. 

Iparosok fillórestólye.  A polgári önképző egy-
let rendes fillérestélyeit  m. hó 29-én kezdette meg, 
amidőn Solymossy  Endre tanár, egyleti elnök egy 
buzditó megnyitó beszédet tartott. A holnapi estély 
műsora a következő: Ilancz  Sándor szaval, Nyitray 
József  monologot ad elő, Opris Miklós énekel. Az 
estély rendezői: Derzsi Irma, Báduly  Miczi, Válen-
tsik  Endre, Jakabovszky  József. 

Törvényszéki monstre főtárgyalás.  Még a 
milleuiumi évben, 1896. szept. hóban történt, hogy 
dr. Voith  Gerő vizsgáló biró a tagositási tárgyalás 
megejtése végett Zetelakára kiszállott. A tárgyaláson 
jelenvolt 5—600 embert azonban Lőrincz L. és társai 
annyira felizgatták  a tagosítás ellen, hogy a néptömeg 
fenyegető  álláspontot foglalt  el s késznek mutatko-
zott annak meggátlására saját életének veszélyezte-
tésével. A vizsgálóbíró felfogván  a helyzetet, hogy a 
jelenlevő csendőrség vajmi csekély a zajongók meg-
fenyitésére  — a tárgyalást elhalasztotta. Távozása-
kor azonban kővel dobálták meg, de szerencsétlen-
ség nem történt. Hatóság elleni erőszak vétségért 
fogták  pörbe Lőrinczet és társait s az ügy Kitárgya-
lása decz. hó 7-én lesz a helybeli kir. törvényszéknél. 

A Korcsolya-egylet évi rendes közgyűlését ma 
délelőtt 11 órakor tartja az elnök irodai helyiségében. 

Hegedűs miniszter üdvözlete. A László Mi-
hály beszámolója alkalmából tartott banketten He-
gedűs  miniszter táviratilag lett üdvözölve, melyre a 
miniszter Dr. Nagy  Samuhoz a következő sürgönyt 
küldötte: „Szives üdvözletüket őszintén köszönöm, 
legyenek meggyőződve, hogy a székelység közgazda-
sági érdekeit mindenkor szivemen viselem. Hegedűs." 

A Székelyföld  népének kizsákmányolása ellen 
Dr. Török  Albert ny. főispán  — kinek tollából la-
punk mai számában egy igen érdekes, nagy hord-
erejű czikket közlünk — tudvalevőleg mozgalmat in-
dított meg, a melynek hullámai az egész székely-
földön  visszhangra találtak. Háromszék vármegye 
egyik nagyközségéből a mai nap folyamán  egy 
monstredeputáczió fogja  Törököt felkeresni,  hogy ez 
ügyben ő töle felvilágosítást,  útbaigazítást nyerjen. 

A kik a Nőegylet fillérestélyeit  rendezik. A 
Nőegylet tudvalevőleg ez évadban szerdai filléresté-
lyeit elejtette, s azok helyett minden második szom-
batra estélyeket tervez, a midőn meghatározott be-
lépti dijat szed. Azokhoz a hölgyekhez, akik megelőző 
évi szereplésükkel arra engedtek következtetni, hogy 
a rendezőséget az idén is elvállalják, az aláírási ivet 
a napokban vitték el. Alkalmunk volt betekinteni ez 
ivbe és elszomorodva voltunk kénytelenek konstatálni 
azt, hogy az udvarhelyi társaságot olyan részvétlen 
seggel, amilyent onnan kiolvastunk, képtelenség ösz-
szehozni, összetartani. Sajátos társadalmi viszonyaink-
nál fogva  e város társaságának nemesebb szórako-
zásban alig van része. A Nőegylet estélyei voltak 
azok, ahol a társaság, mint neutrális helyen össze-
jöhetett, s vékony pénzen sokszor műélvezetben volt 
része. Ez estélyek már mintegy két évvel ezelőtt 
kezdték elveszíteni, könnyen megmagyarázható okok-
ból, vonzásukat, érdekességüket, s az odajárók száma 
megcsappant. Valósziuüleg ezen intenczióból lett a 
számuk felényire  redukálva ez évre, meg talán azért 
is, hogy működőket szükséglet szerinti számban kapni 
már-már illuzóriussá vált. Az orvosság azonban nem 
vált be, mert a fillérestélyek  számával arányban nem 

állóan, a rendezők száma annyira megkevesbedett, 
hogy az egész évad estélyeinek a rendezését csak 
arra az egynehány vállalkozó lelkes hölgyre rábízni, 
túlságos megterheltetés volna. A művelődés, a tár-
sasélet mértföld-mutatói  között, kétségtelen, az a 
legszebb oszlop, mire oda fejlődött  az emberi szív, 
hogy az árváknak sorsát fölkarolva,  megtanulták, 
hogy miként lehet fölszántani  a leperdülő könnyet. 
Ennek a szeretetnek kötelességeit s e kötelességnek 
konzekvenciáit a nők ismerik legjobban, vagy csakis 
ők ismerik. Ilyen czélzattal állítatott fenn  25 éven 
keresztül ez, egylet, s ilyen czélzattal tarthatja fenn 
magát továbbra is. Ennek ápolására, fenntartására 
vannak a fillérestélyek,  most már estélyek hivatvák. 
Ezeknek erkölcsi sikerét, anyagi hasznát csakis ugy 
lehet elérni, ha az egyesület tagjai kötelességüket 
hiven, önfeláldozóan  teljesitik, s nem csak a mások 
fáradsága  által megteremtett estélyeken vesznek részt, 
hanem ők maguk is kötelességüknek ismerik azok 
rendezésének elvállalását, ügy akkor az estélyek 
sikere is föltétlen  biztosítva van. 

Öngyilkosság. Péter  Ignácz fiatal  asztalos se-
géd m. hó 29-én Csere-utczai lakásán szivén lőtte 
magát. Halálának okául reménytelen szerelmét 
mondják. 

Halottak napjára. 
Temetőbe  a holtakhoz 
Ma  kegyelet  s hála vezet, 
Virágok  közt  kis mécsekből 
Felcsillog  az emlékezet  . . . 
A gyász helyén minden  csendes, 
Oh be szomorú és néma, 
Hány  bus kömjtöl  ázik  mostan 
Az enyészet sirliajléka  . . . ? 
A sir szája mily sebet vág 
Látom, a mint közte  járok. 
Hullt  remény és letűnt  hir, fény 
S vannak frissen  tört  virágok. 
Kiknek  boldogságuk  törve, 
Az árvák,  kik  gyászban élnek, 
Fájó  a sir, mert ők  érzik 
Terhét,  buját elmúlt  létnek. 
Bövid  éltünk  s a sir örök, 
S arra hány nem gondol  már ma, 
Hogy  ha árva könyet  enyhit 
Boldogabb  lesz a sir álma. 

Kertész  Albert. 
TüzoHói gyakorlatok. A helybeli Önkéntes tűz-

oltó-egylet ma délután 2 órakor tartja a barompiacz-
téren záró-gyakorlatát. A gyakorlat sorrendje: 1. 
Katonai sor és szakaszgyakorlat. 2. Iskola- és gyors-
szerelés 2 és 4 kerekű mozdony fecskendővel.  3. 
Mászó- és mentőgyakorlatok a mászóházon, első és 
második emeletre kétkarú támasz- és dugólétrákkal. 
4. Önmentés egy és két kötéllel. 5. Mentő-zsák és 
ugró-ponyvával való gyakorlat. 6. Jelképes támadás 
és oltás. 7. Díszmenet a kiküldött bizottság előtt. 
8. Jutalmak kiosztása. 

Halálozás. Folyó hó 2-án hunyt el Biró Ignác 
k. albiró életének 35-ik évében Zetelakán. A szol-
gálatkész ember, szorgalmas hivatalnok porait ma 
délelőtt temetik el. Haláláról a község elöljárósága 
bocsátott ki gyászjelentést. 

Titokzatos gyilkosság. Rava községben nagy 
izgatottságot keltett, hogy Bálint  István földmivest 
szobájában halva találták. A törvényszéki vizsgálatot 
a helyszínén a kir. ügyész és vizsgálóbíró pénteken 
ejtették meg. Az orvosrendőri hullavizsgálat ugyan-
akkor nem lett keresztülvive, s igy nem volt megál-
lapítható az, hogy váljon ütés, vagy pedig ütődés 
okozta-e a szerencsétlen ember halálát. 

Erdélyi Képes Naptár. Az 1901-ik évre ez al-
kalommal a 42-ik évfolyamban,  Stein János kiadá-
sában Kolozsvárt már megjelent a Közhasznú erdélyi 
képes naptár, a mely a vásárok hibátlan kiadásárai 
is tekintettel van, A tartalmas, száznál több oldalra 
terjedő, illusztrált naptárt, melynek ára 60 fillér,  a 
közönség figyelmébe  ajánljuk. 

Tréfás  dalestély. A Székely Dalegylet, mint 
jeleztük, élvezetesnek Ígérkező tréfás  estélyét f.  hó 
11-én tartja meg a vármegyeház dísztermében. Az 
estély sikerének érdekében a városunknak már'any-
nyiszor dicsőséget szerzett Dalegylet rendezősége 
mindent elkövet. A főrendezőséget  Biemer K. Gusztáv 
vállalta el, aki a tavalyi hasonló estélyen tapasztal-
tak alapján készíti elő a mulatságot. A közönség 
köreiben az érdeklődés általános, s a rendezőség 
óriási arányú előkészületeit, kiadásait méltányolva, 
azon kötelességének tartja megjelenni. A műsort a 



napokban hordják ki, s az változatosságával, élénk-
ségével bizonyára már jóelőre felcsigázza  a kíváncsi-
ságot. Az árakat a legminimálisabbra szabták, ameny-
nyiben t és 2 koronások. Karzati számozott ülőhe-
lyet Gyertyánffy  könyvkereskedésében lehet váltani. 

Az ipari törzskönyvek. Hegedűs  Sándor keres-
kedelemügyi miniszter iparfejlesztési  programmjának 
egyik lényeges pontja az iparfejlesztési  és kormány-
zati czélokra szolgáló ipari törzskönyvek létesitése. 
A törzskönyv szervezésére vonatkozó munkálatok a 
kereskedelmi minisztériumban már teljesen befejezést 
nyertek. A törzskönyvi munkálatok megkezdése előtt 
azonban a miniszter ismerni óhajtotta a;na közigaz-
gatási hatóságok nézeteit, amelyek az ipari és az 
ezzel kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak  s amelyek 
közreműködésével az ipari törzskönyv is készülni 
fog.  A miniszter e czélból az érdekelt tényezőket m. 
hó 29-ére értekezletre hivta egybe, melyen Dr. Da-
mokos Andor alispán is megjelent. A megjelentek 
mindannyian meleg hangon adtak kifejezést  elisme-
résüknek és köszönetüknek Hegedűs  Sándor kereske-
delmi miniszter figyelmessége  iránt, azzal, hogy az 
ipari törzskönyv létesítésének sürgős szükségét mind-
nyájan elismerik és hogy a munkálat végrehajtásánál 
való közreműködésüket a legnagyobb készséggel meg-
ígérik. A tervezet általános elveire vonatkozó meg-
állapodás után az értekezlet tüzetesen tárgyalta a 
törzskönyvi munkálat egyes részleteit, valamint az 
elkészült ipari törzskönyvek tovább vezetésének mó-
dozatait s e tárgyalás folyamán,  a gyakorlati élet 
igényeinek megfelelő  néhány módosítás után a ter-
vezetet egész terjedelmében elfogadta. 

Vármegyei közgyűlés. Udvarhelyvármegye tör-
vényhatósági bizottsága f.  hó 10-én d. e. 10 órakor 
kezdődőiig a vármegyeház dísztermében rendkívüli 
közgyűlést. A tárgysorozatai pontból áll s kormány-
rendeleteket, hivatalos előterjesztéseket, községi ügye-
ket, átiratot és indítványokat tárgyal. 

Elégett gyermek- A szülői gondatlanságnak is-
mét és kitudja hányadszor, áldozata van. Korond 
községben történt a napokban, hogy Gotthárd Fe-
renezné hat hónapos leánykáját a tiiz közelében le-
tette. A tűzből kipattanó szikrától a cseppteremtés 
rongya tüzet fogott,  s mielőtt észrevették volna ak-
kora égési sebeket szenvedett, hogy belehalt. A gon-

" utfTfiííi,  vétkes szülő ellen a vizsgálat folyamatban  vau. 
Hetedik m. k. szabadalmazott osztálysorsjáték. 

Az előttünk fekvő  tervezet szerint az I. osztály hú-
zása már uov. 15. és 16-án lesz, mely alkalomból 
figyelmeztetjük  olvasóinkat a Török A. és Társa 
bankházára, Budapest Váczi-körut 4/a, mely egyike 
a legnagyobb detail üzleteknek, ajánlhatjuk, mert ez 
a czég nagy szerencsével játszik és körülbelül 4 
millió korona nyereményt fizetett  ki vevőinek. Aki 
Török A. és Tsa budapesti bankházában váczi-körut 
4/a sorsjegyet vásárol a legjobb kezekben van. 

A székely örökségről. 
Nehéz feladat  arról az állapotról valamit irni, 

melynek dicső múltja, a valódi történelmet megelőző 
mese és regében gyökerezik, de jövője nem leszen. 

Egy maroknyi nép, a hagyomány szerint a nép-
vándorlás homályos korszakában Skythiából kimoz-
dul és a Kárpátok keleti hegylánczolatában megtele-
pedik. Ez volt az az ősfoglalásu  föld,  melyben sem 
a fejedelem,  sem a fiscus  megszakadás esetén nem 
örökölhetett. Erről is énekelte a nemzet koszorús 
költője: „Bölcsőd ez S majdan sirod is, mely ápol s 
hantjával eltakar." 

Egy ezredév tanúsága igazolja, hogy ez a ma-
roknyi nép, ezt az őseinek porai által megszentelt 
földet  vérével öntözte és megtartotta. 

A viszonyok és abban a székely nép modern 
Utódai azonban megváltoztak. A gőzerővel való meg-
élhetésnek feltételei,  a nevelésnek átalakító' hatása 
és a közlekedés könnyüségének esélyei: észrevétlenül 
kivetkőztették a székely népet őseinek fajfentartó 
erényeiből. SzomorU és megdöbbentő jele ennek az 
a könnyelmű felfogás,  melylyel a székely nép nagy 
tömege őseitől örökölt erdőségekben és legelőkben 
naló arányrészét potomáron elvesztegeti, jött ment 
'embereknek eladja; hogy azután koldusbotra támasz-
kodva elvándoroljon egy képzelt, de nem létező jobb 
hazába. 

A régi erdélyi törvények: Verbőczy hármas 
könyve, az Aprobata és Compilata constitutiók és 
Novelláris ártikulusok, valamint az agyagfalvi  székely 
országgyűléseken meghozott törvényekből eléggé ki-
tűnik, hogy a székely nemzet minden tagja szabad 
és iüggetlen volt és mint ilyen nemesi jogokat élve-

zett. Mindezek daczára azonban, századok lefolyása 
alatt különösen a haza védelmére eszközölt lustralis 
könyvek (összeírások) felvétele  alkalmával, hol a 
haza védelme szempontjából minden élő székely em-
ber anyagi erejéhez képest „Primor"-nak, Primipil-
lusnak és Pixidáriusnak összeiratott — sikerült a 
a jobbágyságot és zsellérséget a Székelyföldre  is be-
csempészni. Elősegítette ezen áramlatot a nagyobb 
és módosabb uraknak azon hiúsága és kapzsisága, 
hogy tiszta székely örökségü birtokaikra a fejedel-
mektől donatiót kértek, hogy a vármegyei nemesek-
kel egyenrangúak lehessenek ; és a gyengébb birto-
kokba jobbágyokat vagy zselléreket telepitettek, 
vagy a gyeügébb birtokosokat jobbágyokká lenni 
kényszeritették. 

Mind ezen visszaélésen alapuló állapotoknak 
azonban az 1848. évi törvényhozás egyszerre véget 
vetett, midőn a jobbágyokat és zselléreket felszaba-
dította. 

Alig telt el azonban egy félszázad  az 1848. évi 
dicső korszaktól és a történelem esélyei ismétlik 
magukat. 

A kivívott jogegyenlőség, szabadság és testvé-
riség küzdelmei nem szüntették meg az erősebb nyo-
mását a gyengébbel szemben. 

A közvagyonnak, a nagyterjedelmü erdőségek-
nek és legelőknek szabályozása alkalmából is igaz-
nak bizonyul az a régi közmondás, hogy a nagy hal 
elnyeli a kis halat, az erősebb elnyomja a gyengét. 
Ez a küzdelem hivatva van a székely nép nagy tö-
megének megélhetési feltételeit  lehetetlenné tenni 
és függetlenségét  megdönteni. Ez a közeljövő lát-
képe, mely a székely népesség nagy tömegét fenye-
geti ; ha a kormány és esetleg a törvényhozás nem 
gondoskodik sürgősen ennek a veszélynek megaka-
dályozásáról. 

Egy székely. 

Szerkesztői üzenet. 
Kéziratok nem adatnak vissza. — Névtelen levelekre nem válaszolunk. 

I. K. P—d. „Szerénység" czimü czikkét sajnálatunkra 
nem közölhetjük. Már régesrégen egy lap fölvetette  a kérdést 
azzal a czimmel érdemes-e szerénynek lenni, és a többek közt 
a következő igen találó választ kapta: „Az üzleti világban 
gyakran megfigyeltem,  hogy tehetséges emberek, akármibe kez-
denek is, nem képesek előre jutni, mig más, sokkal csekélyebb 
szellemi képességű emberek ezeket túlszárnyalják ós csáKhamar 
magasabb állásokba jutnak. Kutatni kezdtem, hogy ez anomália 
honnan ered és azt tapasztaltam, hogy az ember, aki nem 
boldogul, szerény és tartózkodó volt és minden föltünés  nélkül 
végezte munkáját, a másik, szerencsésebb pedig minden alkal-
mat megragadott arra, hogy magának reklámot csináljon. Az 
előbbi iránt főnökei  alig érdeklődtek, mig a másik magára 
vonta a figyelmet  és rövid idő múlva őt tartották s jobb mun-
kásnak. Egy másik esetben megfigyeltem,  hogy egy fiatal  segéd, 
aki később lépett be egy nigy szállító üzletbe, mint a többi 
alkalmazott és csak nagyon közepesen dolgozott, pár hónap 
alatt valiamennyit túlszárnyalta. Ez az ember ügyes volt és 
nagyon jól tudott beszélni, be tudta magát hízelegni főnökei-
nek kegyeibe, a legnagyobb vevők előtt pedig ugy tüntette föl 
magát, mint aki bizalmi ember, fontoskodott,  de nem otromba 
módon és csakhamar 6 volt az iroda legismertebb személyisége. 
Ismételve emelték a fizetését  és minden tekintetben kitüntették, 
mig végre üzletvezető lett. Értett hozzá, hogy az üzletet nagy 
hangon, a legnagyobb pompával képviselje. Ez tetszett, mig az 
óvatos, meghúzódó, félreálló  szerénység nagyon nyomorúságos 
benyomást tett. Ezért hát az az én véleményem, hogy ne rejtse 
az ember a gyertyáját, ha csupán csak egy gyertyácska volna 
is, a véka alá, hanem inkább olyan hrlyre állítsa, ahol min-
denkinek a szemébe tünilc. Üsse az ember a reklám dobját, 
mig képességeit és erényeit mindenki visszhangoztatja." Íme 
igy szól a tanács, de hány ember van, aki elolvassa és továbbra 
is gyámoltalan szerény marad. 

Sz. M. 0. Az esküdtek és esküdtbirák törvénykönyvét 
(1897: XXXIII. t.-cz.) a Gyertyánffy-könyvkereskedésben  60 
fillérért  megkapja. E könyvből részletesen informálhatja  magát 
teendői felől. 

vol. O cimtáblo tervezetit már el is kiszitette mogánok ejd 
heljbeli épitümesterrel o küvetkezü modjoros fülirottól: 

jjí® H1VOTOLOS RÉSZ. 
T h e r j e s z k e d i s e k . 

Mindenekelütte ödvözlök o lovogios modjor nemzetet, o 
ki eng?m gyelen betses lopok hivotolos rovatánok elfoglolasó 
olkolmából — Székely Odvorheljiől az ű szimpatiojánók szám-
tolon gyelivel holmozto el. Koptom nedvennule látkipes leve-
lezüiop és két fizetetlen  levil Otánvitel nem érkezte semmi. 
Edjedöl o megyei hivotolos ojság nem grotolálto még, o mit 
ozon körölniénygy áltól trdok kimenteni és mogomnok meg-
modgyorázni, hogy a küzbeesett holottok nopjo olkolmábél no-
gyon el volta mogát foglolvo  o kegyeletes fájdolomtól,  oz ü 
„ s ó j á t " monkotársai fülütt,  o kiket állondó csofolkodásoivol 
o foljó  évben is o mogó jo Ízlésének szemitdombjo olá teme-
tett. O kedgyeletes vollási nopro voló tekintetbűi o molt heti 
számábó sokogyau nem is kompromettáltó edjik monkotárso 
sem és o tekintetös vármegye küzül sem nem horcoltó meg 
senki. Ogy szinte o heljbéli künvkötő iporosokkol sem nem áriej-
tette mogát. Mint ozonbon félhivotolos  forrásból  értesölök, öz-
lete kifoggya  büviteni o gyüvü héten és o szerkesztőségi szobo 
észoknyogoti sorkába ejd hentesüzlet fogjo  berendezni bodegá-

özerkesztüsigónkben o mói nop-
tul válogotott diüznuságok kop-
hatok. — Bemenet o kopu olott. 

Ezen cimtáblo o hivotolos ojságtól nem is igen nojd. 

O j a b b b e h e g e d ö l é s e k . 
O molt hiten ejd nojdon lilekemelü önnepiljen voltom mo-

gomot gyelen. O Lászlu Mihál képviselő oreság beszámolóját 
küvető bonketten. 

0 kölömös jó hongolatot izletös itelök, koláns kiszolgá-
lás és jönjörő toásztok föszereftik.  Kölömösen ejd puhárkü-
szüntő ó miszáros Szobó Ferentz Tőző Ede hon-őrgróf  oreság-
tól folmenáts  hotás sináltó. Utette o nyogolmozott Türük Olbert 
Egyed füispán  oz üvé khomáját és mógosztolto oz ü nojdszörö 
étvájd, mondván, hojd ü méltóságo mostand is jól eszik, iszik 
és bozírozza mogát o népjog megvidisre. 

Otánno még tübb szúnuk beszilte, de senki se nem olejon 
hotássol. * 

I g e n n o j d- e ? 
Meg kell mogomot mig emlikezni ejd esemengyrül szintén 

o molt hitrül. Ez o eseméngy o heljbéli nüegyletben odto mo-
gát elü 

Tolojdonkippen ott khöll o fonolat  oz esemingytül fül-
vennem, o mikor ó nüegyleti szulga elcsigázott orcolottal és 
ejd oláirási ivvel rohanta be mogát hozzám is elokodó follado-
zássol orro kirte engem hojd v á l l a l j a m in el. 

— Szorele borele I Mit válloljó in el ? 
Ejd oláirási ivt nyornto oz in kezibe, o meljen ejd somó 

heljbéli kisosszongytól oz ü neve állott s o mel.jbe fül  voltó oz 
illetü somó kisasszongy szolitvo, hojd a nüejdlet legküzelebbi 
üstvélyén o rendezüség válloljo el és minden kisosszongy neve 
otán sojátkezöleg olá volta mogát irvó, hojd „in nem ren-
dezek ." 

— Erele berele, szörnyölködik mogomot, holjó mogo 
nőejleti szulga, mit okorjo mogó ezen oláirási ivvel, hiszen in 
nem vojdjok egy kisosszongy ó nüegylettül 1 ? 

— Irjo odo, hojd elválloljo o reiideáiség — ordította a 
szulga, kölönben obbó a heljbe odjon ötöm. Nem fotkosom 
mogom tübbé kisoszongyok otán. 

— Nü! oztotot jól is töszi, fovoláztom  odo oz ti fölébe, 
oztotot jól teszi, ho nem fotkosso  mogát o kisasszongyok otán, 
olejon pofávol  én se nem fotkosnám  mogomot otánok. 

Otóbb könyörgisre fogtó. 
— Irjó odo, könyörögte, hojd elfogodjo  o rendezüség, 

mert kölömben elvesztem o kengyeremet, nulez jermíkem és 
nüm von. 

Erele berele gondulkaztom mogombó, miottom ne vessze 
el o kengyir. Jokorolok in is ejd jótikongyság o jótikongy nü-
ejdlettel szembe — és oláirtom, hojd o rendezüség elfogodjó 
— Jajtelesz Zelma . . . 

Ez volto ejd kis honcvotság tülem, de gondulto mo-
gombó, hojd mint kisasszongy nem irhotok Jajtelesz Szálmi, 
— irok Jajtelesz Zelma. Lejdjen legolább oz oláirás nüi, ha 
in vojdok is ejd férjfijó. 

Solem bolem I Küszönök in az ilejen jotékongy nüejdlet, 
o hol ó jutékóngy hülgyek egytül ejdig oztotot irják, hojd 
nem rendezek. Igy oztán be fogjó  mogát küvetkezni oz, hojd 
onnok idejin oz elnüknő és olelnükné oztotot fogjó  oz oláirási 
ivre oláirni, hojd — „nem e l n ü k ü l ö k . " 

Igy tisztölt hölgyeim nem lehet jótékongy nüegylet fen-
tortoni Ez már sokojdan — igen nojd. 

O. v. t. h. o. J a j t e l e s z Szalmi. 
•lót. nüegyl. rendezi!. 

Nyomatott Becsek T). Fia könyvnyomdájában. 

Üzlethelyiség megnyitás! 
^ a . . szerencséin a n . é . közönség 

b. t u d o m á s á r a hozni , hogy f lift 
| 11-én a 

Pilseni Sörcsarnok 

* Ös-forrás * 
Üzlethelyiségét a F l ó r i á n - h á z b a n 

m e g n y i t o t t a m . 
A valódi vi lághírű P l l s e n l - s ö r 

e g y e d ü l i k i m é r é s ! heye . 
toi 'ábbft valódi tisztán kezel t e r -
délyi h e g y a l j a i borok ; háziasait 
vezetett j ó m a g y a r k o n y h a a leg-
j u t á n y o s a b b á r b a n ál l a n. é . kö-

zönség r e n d e k ezésére, E b é d , v a c s o r á t 
a b o n n e m e n t , házhoz h o r d v a is a d o k 

a .egolcsóbb á r b a n . 
Kiváló tisztelettel Zonareggeli: 

8 k r . 
SCHNE1DER G. A. Sándor István. 

Forduljunk mindig az első forráshoz.  Ha va-
lahol, ugy bizonyára helyén van ez osztálysorsjegyek 
beszerzésénél. Habár ugyanis az osztálysorsjáték 
rendkívül nagy nyerési esélyeket nyújt és — mint ez 
be van bizonyítva — ezreket jólétre, sőt nagy va-
gyonhoz is juttatott, a sorsjáték intézménye mind-
ennek daczára föltétlenül  megkívánja, hogy a sors-
jegyek teljesen megbízható helyről szereztessenek be' 



A sorsjegyvásárlónak megnyugvással kell bírnia arra 
nézve, hogy az eladó részéről történő hibákért — a 
mi különféle  okból könnyen előfordul  — az eladó 
nyeremény esetén bármely összegű kárért képes le-
gyen teljes szavatosságot vállalni; az ily tévedése-
kért t. i. első sorban az eladó felelős.  Hogy tehát a 
vevő minden tekintetben megnyugvást találjon, ajánl-
juk, mint a legmegbízhatóbb beszerzési forrást,  a 
„Nemzeti Pénzváltó Részvénytársaságot" (Budapes-
ten, Haas-palota), mely az ország legnagyobb osz-
tálysorsjegy-elárusitó helye. E társaság osztálysors-
jegyeket eredeti árakon (utánvét mellett is) ad el, 
még pedig teljesen költségmentesen; sorsolási jegy-
zékeket ingyen küld szét; nyereményeket azonnal, 
titoktartás mellett bármely összegben kifizet.  Emel-
lett a legnagyobb biztonságot, tehát minden irány-
ban előnyöket nyújt, ami egy oly előkelő intézettől, 
mint a „Nemzeti Pénzváltó Részvénytársaság", vár-
ható is. 

Nagy. Mond csak kérlek Balogh, vettél már magadnak 
egy osztálysorsjegyet ? 

Balogh: Még nem, mert nem tudom melyik a legszerencsé-
sebb főáruda. 

Nagy : A legszerencsésebb főáruda 

B i h a r i E d e = 
B u d a p e s t , I V . , V á r o s h á z - u . 1 4 . 
Gondold csak kedves barátom, minő szerencsés ember, rövid 
dö alatt már k é t s z e r nyerték nála a jutalomdíjat. 

Balogh: Mi az a „jutalomdíj" ? 
Nagy: Jutalomdíj, barátom az a legnagyobb nyeremény 

600,000 
korona. Én ebben a főárudában  játszom és mondhatom, hogy 
nagyszerűen szolgálnak ki, a húzás után azonnal lakásomon 
van a huzási jegyzék. 

Balogh: Mikor van az I. osztály húzása? 
Nagy: Az már f.  é v i n o v e m b e r 15. é s 10-án van és 

'/i sorsjegy 12 kor, '/a sorsjegy 6 kor., sorsjegy 3 kor., 
1 /8 sorsjegy 1.50. De nem ajánlatos sokáig késni, mert közel 
a húzás előtt szörnyű nagy nála a kereslet. 

Balogh: Ügy, akkor azonnal rei delek magamnak egy 
sorsjegyet 

Bihari Ede 
f ő e l ó r u s i t ó n á l 

2 2 = [Budapest, IV., Várcsház-utcza 14. = Pártol/uk  a magyar  ipari! 
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Versenyez a külföld  elsőrendű készítményéivé: 
A párisi i.lallitasqn 
a; „Arany 6rero"-me 

eltüntetve. 
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RIGLER JÓZSEF EDE 
PAPIRNEMQOYAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

= B U D A P E S T E N . = 

Kapható: Gyertyánffy  Gábornál. 

Ricbter-féle 

Horgony - Pain - Exp eller 
Liniment. Capsicl comp. 

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csiiznál, taggzaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerS háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt.  üvegenkén ti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet-
ben van; főraktár :  Török József  gyógy-
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá-
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértekü utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üreget „Horgony" 
védjegyes Richterczégjegyzés nél-
kül mint nem valódit utasítsa vissza. 
RICHTER F. AD. éi társa. RUDOLSTADT 

© cs. és kir. udvari xzúllitók. 
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Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kó-
rodákban kitűnő sikerrel használt külszer a 

REUMA-SZESZ 
biztos és kiváló gyors hatású köszvény, csúz, 

reuma, ischiás stb. ellen. 
Hatása meglepő, amennyiben gyakran még 
a legidültebb köszvény és csúzfájdalmakat 
is már néhányszori bedörzsölésnél teljesen 

megszüntette. 
Fog- vagy fejfájást  5 perc alatt megszüntet 

Egy üveg ára használati utasitással: 
I kor., erősebb 2 kor. 40 fii. 

Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. 
Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes 

beküldése után küldi a készítő: 
W I D D E R G Y U L A gyógyszerész 

S . - A . - l . l l l l M . 
Főraktárak  Budapesten  : 

Török József  gyógyszertárában, Király-utcza 12. 
és az Egger-féle  „Nador-gyógyszertár'-ban, Váczi-

körút 17. 
Sz.-Udvarhelyen:  Solymossy János és Sz.-
Kereszturon:  Lengyel Samu gyógyszertárában. 

jj /C  M a k u l a t ú r a papiros niéterináfcsftnkint 
7 for intér t K i a d ó h i v a t a l u n k b a n e l a d ó . 

Eladó  telek.  A Rózsa-utcza jobboldalán,  a pa-
taktői  második  telek,  a Kovács  Gergely  tulajdonát 
képező  tnlék,  melyen több ház van, jutányos áron 
eladó.  Értekezhetni  a tulajdonossal  a ref.  kollégium-

mal szemben. 

Kiadó lakás. A Vár-ntczában 2, nagy szoba bnto 
rozva vagy annélkül kiadó. Értekezhetni Ozv. 

Tolvaly Zsigmondnéval. 

Kitüntetés: 
Arany éremmel  az 1900. párisi  világkiállításon az összes 

versenyzők között a hangszerek csoportjában. 
Hadsereg szállításért ezüst éremmel. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

a cs. és kir. hadsereg és m. kir. honvédség egyedüli 
szállítója 

BUDAPEST, I I . , Lánczhid-utcza 5 . 
Iskolai és mesterhegedük 

vonóval. 
Gordonkák vonóval. 

Nagybőgők vonóval. 
Fuvolák. 

Szárnyktirtök. 
Ösi magyar tárogató 

szabadalmazva. 
Cziinbalmak. 

Elpusztithatlan, erős hangú 
harmonikák. • 

Egy finom  hegedű vonóval 
és tokkal 7 frt. • 

Templomi és más zenekarok 
részére szükséges 

» é s m M m i s z m í 
előnyös fizetési 

feltételek  mellett, legjutá-
nyosabb árban szállíttatnak. 

Községi dobok 
a legjutányosabb árakbaií 

a*- Nagy  képes  árjegyzék  ingyen és  bérmentve, 
Harmonika árjegyzék külön kérendő. 

Magyarország legnagyobb 

fúvó-,  vonó- és ütő- hangszergyára 

1.000.000 
korona esetleg a leg-
nagyobb nyeremény \ 

jutalom 
nyerelh. á 

» » 

Az összes 50,000 nyeremény 
J E G Y Z É K E . 

A legnagyobb nyeremény a leg-
szerencsésebb esetben 

1.000,000 k o r o n a . 
A nyeremények részletes beosztása 

a következő: 
Korona 
600000 
400000 
200000 
100000 
90000 
80000 
70000 
60000 
40000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 
600 

90 i 300 
31700 „ „ 200 
3900 , „ 170 
4900 » „ 130 

50 „ „ 100 
3900 „ „ 80 
2900 . „ 40 

5 0 , 0 0 0 ^ 13.160,000 

N y u j t s a n k k e z e t a s z e r e n c s é n e k ! 
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt. 

sorsjeg.yg.yeI I 
Az egész világban a legnagyobb esélyekkel biró magy. kir. szab., 

tálysorsjáték legközelebb megkezdődik. 

100,000 sorsjegyre 50.000 
pénznyeremény jut, tehát az oldaltálló nyereményjegyzék szerint a f,ws  iegyek 
felét  pénznyereménynyel húzzák ki és egy külföldi  sorsjáték sem k ápes arány-
lag ily nagy nyereményeket felmutatni,  mint a mi magyar osztályForsjátékunk. 

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 

egy millió korona. 
Egészben tizenhárom millió 160,000 korona lesz kihúzva és az egésn  vállalat 

állami felügyelet  alatt áll. 
Az érédetl súrsjegyek tervszerű árai az I. osztályhoz: 

egy nyolozad C/s) frt —.73 vagyis 150 korona, 
efly negyed (»/*) „ 1.50 „ 3 - „ 
egy fél  (J/g) „ , 3.- „ 6.- „ 
efly  egész (Vi) „ 8.- „ 12.- „ 

utánvét mellett vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. Hivatalos tervezet 
dijtalanül. Megrendelések eredeti sorsjegyekre 

f.  év november hó 15-ig 
kérünk hözzáük beküldeni. 

TÖRÖK A. és TS3A. 
I 3 A 1 N K H Á Z 

Budapest , V., Váczi -körút 4/a. 
Flökbankházak: 

IV., M u z e u m - k ö r ú t 11. — YI., E r z a é b e t - k ö r ú t 54 . 
Sok és nagy nyereményt fizettünk  ki vevőinknek és pedig rövid idő 

alatt körülbelöl három és félmillld  koronát. Rendelölevél levágandó. T Ö R Ö K A . é s T S A . f ő e l á r u s i t ó k  B u d a p e s t . 
Kérek részemre I. oszt. m kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 

utánvételezni kérem. 

Pontos czim 

A z ö s s z e 2 e t korona összegben { ^Xutaiv^nynyal tíildöm } A n e m t e t 8 z 5 t ö r l e u d 5 ' 
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