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POLITIKAI HETILAPRA.

A jövő év első napján, a fünnebbi czim alatt, uj politikai hetilapot indítunk meg, több bará
tunk és elvtársunk közreműködésével.

Hogy vállalatunk a közügy érdekében szükséges : a lap iránya bizonyítja; hogy megerősödése 
és fennállása óhajtandó lesz-e: a lap munkássága s az előrendelt eredmények fogják tanúsíthatni.

Lapunk az udvarhelyszéki ellenzék közlönye leend, de tért nyit az országos ellenzék minden 
árnyalatának, melyek egyetértenek abban, hogy a jelenlegi kormányrendszer megbuktatandó, és legalább 
a külön magyar hadserget megalkotni óhajtják.

Lapunk ellenzéki lesz, anélkül azonban, hogy az ellenzéknek bármely árnyalatához különösen 
tartoznék. Egy barátunk lesz : az ellenzék; egy ellenfelünk : a kormánypárt. És barátunk lesz az ellenzék 
— minden árnyalatában; ellenfelei leszünk a kormánypártnak — cliquejei összeségében.

Épen ezért, czélunk az ellenzék minden árnyalatáéval közös ; és épen ezért, nem fogunk tért 
nyitni oly közleményeknek, melyek az ellenzéki árnyalatok közt, különböző érdekekből, erőszakosan nyi
tott űrt még szélesbitenék, az árnyalatok közt fennálló keserűséget fokoznák. Ellenzék és ellenzék között 
nem fogjuk és nem engedjük szítani a visszavonás lángját, sem elvek vitatása, sem személyes polémia terén.

Czélunk csatarendbe tömöríteni a székelyföld ellenzéki elemeit, hogy a múlt képviselő-válasz
tások alkalmával kivívott győzelmet teljes diadallal koszoruzzuk meg.

Feladatunk, a népet felvilágosítván, hona közügyeivel híven ismertetni meg; a hivatalos köze
geket ellenőrizni, eshetőleges visszaéléseiket felderíteni, mulasztásaikért ostorozni; falusi gazdáinknak ta
nácsadóul, útmutatóul szolgálni, gazdasági javításokat megvitatni és létesítésüket előmozdítani.

Működésünk első sorban oda fog irányulni, hogy a székely érdekeket jelenlegi alárendeltsé
gükből a politikai viszonyok felszínére emeljük; hogy tekintélyt szerezzünk a székely hangnak ott is, 
hol jelenleg csak a „szomszéd11 nyer simogatást.

Teendőnk lesz a székelyföld fiainak támogatása, működésüknek ismertetése. A székelyföldön 
levő közintézetek, részvénytársulatok és gyógyfürdők ügye figyelmünk egyik főtárgyát képezendi.

Egy szóval: első sorban székelyek leszünk.

Egyébiránt foglalkozni fogunk mindennel, a mi közérdekű tárgy. Közlünk vezérczikkeket, a 
napi kérdésekről; országgyűlési tudósításokat, egyik képviselőnk tollából; szemlét tartunk a többi lap 
fölött; megemlékezünk a törvényhatóságok mozgalmairól; közlünk gazdasági czikkeket; figyelmet fordí
tunk tárczaczikkeink érdekességére ; gondoskodunk, hogy a fontosabb hírek távirati utón jussanak tudo
másunkra; stb. stb. Végül pedig tért nyitunk az iparos és kereskedő osztálynak hirdetmények közlésére; 
melyeknek fogalmazását — kívánatra — díj nélkül elintézzük.

És most kérjük a tisztelt közönséget, vegye szives pártfogásába a ..Ebdoldalt".

Sz.-Udvárhelyit, 1874. deczember 1-én.

Ugrón Gábor,
kiadó tulajdonos.

Szentkirállyi Árpád,
felelős szerkesztő.

Orbán Balázs, 
Bartha Miklós,

főmunkatársak.
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Előfizethetni:

Egy évre (jan.—decz.) . . . 6 írt ■—. kr.

Félévre (jan.—juii.) ... 3 frt — kr.

Negyedévre (jan.—márcz.) . . 1 frt 50 kr.'

Az előfizetési pénzek a „Baloldal** kiadó hivatalába, Sz.-Udvarhelytt, (posía-ház) külden

dők, bérmentesen. Az előfizetési pénzek beküldésére Tegczélszerübb a postai utalványokat használni.

A „Baloldal** megjelenik minden csütörtökön este, egy sűrűn nyomott íven. A Sz.-Keresztur- 

vicléki előfizetők a lapot szombaton reggel a postán átvehetik.
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