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A képviselőtestület szervez-
kedése. 

Székelyudvarhely, junius 17. 

Székelyudvarhely város képviselőtestülete 
tevékenységét, a városi ügyek iránt való érdek-
lődését igen hosszú időn keresztül a végeérhe-
tetlen napirendi vitákban merítette ki. Eduárd 
és Kunigunda nótáját a közvélemény, a többség 
megunta és elfordult  ettől a taposó malomtól, 
ahol mindig ugyanazt a nótát hallotta, s a köz-
ügyeket megölő indolenczia teljes mértékben fel-
ütötte fejét.  A közgyűlések igen természetesen 
elveszítették vonzó erejüket, az ülésterem, hiába 
volt bármilyen fontos  tárgy is tárgyalásra ki-
tűzve, ha csak heczczre nem volt kilátás, üresen 
maradt, mert nem imponált senkinek, ha a kép-
viselőtestületi tagok mellékkérdésekben verődtek 
össze s egy-egy napirendi vita erejéig szövet-
ségben állva mentették meg a várost. Egész 
vonalon az elvetlenség bélyegét hordta magán a 
tisztelt képviselőtestület, s már-már alig kerülhe-
tett tárgy elő, a melyben a gyűlés korábban 
már meg ne hozta volna határozatát, természete-
sen abban a tudatban, hogy azt végrehajtása 
előtt amúgy is megbuktatja, a mi elvégre egyes 
esetekben még nem lett volna baj, ha tekintetbe 
vesszük azon határozatokat, melyeket a perez 
váratlan, hirtelen szült, hogy azután évtizedeken 
keresztül ránehezedjék a polgárságra, pótadó 
alakjában. 

Akik nem hisznek az ideálizmusban s azt 
tartják, hogy az emberi cselekedetek minden 
rugója csak önző anyagiság: érdemes lett volna 
azoknak megfigyelni  azokat az ügyeskedéseket, me-
lyeket a képviselőtestületi tag jelöltek csak a leg-

Templom-regék. 

A csikszcntgyörgyi  kápolna épitéséhez a követ-
kező, történeti alappal is biró hagyomány fűződik. 
Nevezett községből egy Ilyés András nevű fiút  szü-
lői tanulás czéljából a csiksomlyói gimnáziumba 
küldtek. A fiu  azonban nem érzett hajlamot a tanu-
lásra s onnan megugrott. Hazament szülőihez. Édes 
anyja, hogy ne töltsa tétlenségben az időt, a ser-
tétek őrizetével bízta meg. A fiúnak  a pásztorko-
dásra volt is hajlama s a sertéseket a község hatá-
rában levő Óriás nevű erdőségben jókedvvel terel-
gette ide-oda. E közben egyszer elaludt s amikor 
felébredt,  egy nagy szürke medvét látott maga előtt, 
amely lábát éppen kinyújtotta feléje.  Ijedten kapott 
pásztorbotjához s azt kezeiben szorongatva, elkez-
dett imádkozni. És ime, a medve megfordul  s las-
san tovább czammog. A megijedt gyermek ezt látva, 
gyorsan összeterelte a sertéseket s haza hajtotta, 
elbeszélve otthon a csodás eseményt. Anyját egyúttal 
arra kérte, hogy küldje őt ismét az iskolába. Édes 
anyja kérését teljesítette s fia  azzal az elhatározás-
sal fogott  másodszor a tanuláshoz, hogy püspök 
lesz. Akarata diadalt aratott. 1696-ban püspökké 
szentelték. Mint püspök aztán a csodálatos eset 
színhelyére kápolnát építtetett. S hogy az eset em-
lékét annál jobban megörökítse, püspöki czimerébe 
a medvét bele is foglaltatta,  amint a botját maga 
elébe tartó pásztorfiu  ellen lábát kinyújtja. 

Csík-Somlyón  is van egy Szent Antal nevü ká-
polna. Ezt a hagyomány szerint egy Csöbört Antal 
nevü szerzetes építette saját kezűleg, annak örö-
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utóbbi választásnál is saját érdekükben kifejtettek. 
Mert mi az, városi képviselőtestületi tagnak avagy 
városatyának lenni ? Polgári tisztesség, melynek 
azonban semmi anyagi jutalma nincs, csak terhei 
vannak. Részt venni minden közgyűlésen, foglal-
kozni a város igazgatását érdeklő összes ügyek-
kel, mindezekre időt, munkát, fáradságot  fordí-
tani — ingjen. Azonban a választás után a 
lelkesedés alászáll, a buzgalom megcsappan, s 
rövid idő múlva a közgyűlési széksorok üresen 
tátonganak, mert a jelölt elérte czélját, ő már 
városatya, ambicziója kimerült, a közügyeknek 
nem tud időt szakítani, azokat hadd végezze 
más — a többi. És a többi, jórészt szintén igy 
okoskod'k, s az eredmény — kapkodás, terv-
szerütlenség, a városi ügyek stagnálása. 

Ólom sulylyal nehezedett a fásultság,  a kö-
zöny, a megnyugvó lerrondás erre a városra. 
Minek felszólalni,  minek irni? Az a rendszer, 
mely következetes folytatása  a régi városi 
patriciusi uralomnak, mintha a vasnál is erősebb 
anyagból volna. Hiába minden támadás, minden 
kritika, áttörni hosszú éveken keresztül nem 
sikerült. 

Most azonban a vészhangot maga a város-
háza kongptta meg, a polgármester a képviselő-
testület radikális munkásságára appellál, mert 
anyagiakban a lét, vagy nem lét kérdése előtt 
állunk. A képviselőtestület nagy és hosszas 
politizálása, kapkodása, az ügyeknek nem őszinte 
elbírálása ideje alatt a terhek megnőttek, lénye-
ges beruházások elmaradtak, viszonyaink, képes-
ségünk, s a kor követelte beruházások mér-
legelésére nem volt időnk. Mámorban teltek el 
a napok és most eljött a katzenjammer. Mérle-
get kell csinálnunk minden vonalon, mely fel-
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tárja a helyzetet, s bizony az eredmény nem a 
legfényesebb. 

A sok építkezés mellett a községi iskola, 
az uszoda, másodsorban a városháza és villany-
világítás, a viz szegénység, — noha ezekben 
jó részében már 8—10-szer határozott a kép-
viselőtestület — még mind-mind problamatiku-
san nehezednek a városra és a képviselőtestület 
gazdasági programjának sarkalatos tételét kell, 
hogy képezzék. 

Azonban a mulasztásban a legkevésbbé sem 
okolhatjuk a tanácsot. Most, amidőn a képviselő-
testület végrevalahára tudatára ébredt a reális 
valóságnak, igen helyesen cselekszi, hogy a sa-
ját hibájának ismeri el a mulasztást, mert hát 
ugy is van az, hogy a jelenlegi állapot nem 
csak amúgy a légből, magától pottyant ide le, 
hanem évről-évre, szukcczesszive, a határozatlan-
ságból, illetve a sok határozatból, a kapkodásá-
ból teremtődött meg. 

Szükséges, hogy Székelyudvarhely városnak 
cziálpólitikája legyen, s a gazdasági igazság el-
érésére, a gyöngék védelmezésére tegyünk 
valamit. 

A város meglehetős magas pótadóval küzd 
az kétségtelen és ez a pótadő még emelkedni 
fog,  amit iszonyatos elgondolni e drága, nehéz 
életben akkor, midőn Székelyudvarhely város 
népességének javarésze iparos és kereskedő. A 
barbár harmadik osztályú kereseti adó a maga 
tíz százalékos adókulcsával ezt a réteget már is 
súlyosan megterhelte. Aki becsületesen be merné 
vallani a jövedelmét, az biztosan koldusbotra 
jutna. Bizonjos, hogy a rideg törvény mellett 
fölöslegül  derekasan möködött az adókivető bizott-
ság is. A városi pótlék 20—25«/0 között válto-

mére, hogy 1661-ben, Ali basa dulásakor, egy bo-
korba rejtőzködve, sikerült a szerzetesek közül neki 
egyedül, életét megmentenie. 

A homoród-szentmártoni  templomot is a köz-
séggel együtt fel  akarták egy ízben dúlni a törökök. 
Biró Gábor társai élén hősiesen harczolva a pogány 
had ellen, esett el. A község leányai, hogy a vitéz 
levente emlékét megörökítsék, egy zászlót csináltak 
s azt sirjára tűzték. A zászló nyele — a szövet róla 
szétfoszladozván  — a templom karzatán elhelyezve, 
ma is látható. 

Ugyan csak a törökök ellen az aranyos-kövendi 
templom védelmében a nők tüntették ki magukat. 
Egy Bardóczné nevü asszony méhrajokat zúdított a 
törökök nyakába s a templomot sikerült is meg-
védenie. 

A gyulafehérvári  templomba tudvalevőleg több 
jelesünk hamvait helyezték. Oda tettték örök nyuga-
lomra a nagy Hunyadi Jánost, fiát  Lászlót, Iza-
bella királynét, János Zsigmondot, Bethlen Gábort, 
I. Rákóczy Györgyöt, Martinuzzit, Bocskait, Bá-
tiicri Kristófot,  Endrét, a bíborost stb. stb. A tem-
plomban az eltemettek emlékét díszes síremlékek is 
jelölték, miket azonban hol a törökök é3 tatárok, 
hol más ellenségeskedő népek, a szent hamvakat is 
szélnek szórva, megcsonkítottak és összetördeltek. 
Mihály vajda egyik huiduja egy ízben a Hunyadi 
János sarkofágjának  kezébe adott vezéri botot ra-
bolta el. Ugyan ez a hajdú ezt a botot később Orsi-
Péter esztergomi várparancsnoknak akarta adomá-
nyozni. A várparancsnok azónban, kitudakolván, hogy 
jutott ahhoz, a botot, hogy többet az szentségtelen 

kezekbe ne jusson, a Duna fenekére  rejtette s magát 
a rablót is a Duna hullámaiba dobatta. 

A csikszentmártoni  határban egy kereszt bír 
történeti nevezetességgel. A hagyomány szerint azon 
a helyen áll, ahol Báthori Eodre bíborost meggyil-
kolták. A gyilkosság helyén az eset után hét évig 
vér szivárgott fel  a földből.  Senki oda nem közelít-
hetett, mert a földbe  gyökerezlek lábai. E hét év 
alatt a község határába semmi se termett, minek 
következtében a lakók egy része éhen balt, a másik 
része kivándorolt. Hét év után egy felszentelendőre 
szent életű ifjú  meg tudta közelíteni a helyet s oda 
keresztet helyezett. Vér se szivárgott ki többé a 
talajból s a határ is termékenynyé vált. 

A csikszépvizi  határban egy kápolna romjai 
láthatók. E kápolnához Moldovába kitelepedett csángó 
testvéreink szoktak volt évente egyszer elzarándo-
kolni, hogy a te véries viszonyt felújítsák  velünk. 
Aranynyal himzett fehér  zászlók alatt jöttek s egye-
sülve ott az odavalókkal, együtt mentek onnan a 
csiksomlyói búcsúra. 1744-ben azonban a veszteglő 
intézetek felállításakor,  a csángók kijárását betiltot-
ták s azóta rom lett a kápolnából is. 

A csiksomlyói  Mária-szoborra egy tatár emelte 
egyszer kezeit, hogy baltájával széjjeltörje, de karjai 
tüstén elszáradtak. Ali basa dulásakor pedig egy 
másik tatár ostorával arczába csapott s az vérzet. 
E templomban a szószék felett  levő Mihály árk-
angyal szobra a szónoklat előtt trombitálni szokott. 
A templomot Hunyadi építtette a Szent-Imrénél nyert 
hadizsákmány értékének egy részéből. 

A berekereszturiak,  hogy a törökök harangjukat 
ágyuöntési czélra el ne vihessék, a föld  alá ásták, 



zik, 8 a legutóbbi adókivetés alapján ez is emel-
kedett. Ily viszonyok mellett a képviselőtestület-
nek nem volt szabad továbbra is összedugott 
kézzel maradnia, ha csak a saját romlásába 
magát nem kivánta taszítani. A képviselőtestüle-
tet utolérte most a lelkiismeret furdalás,  tuda-
tára ébredt bűnének, s ennek eredménye az, 
hogy most társadalmilag szervezkedett, a tagok 
egymás állandó érintkezését keresik, hogy igy 
együtt munkálva, egy czélra törve elérjék 
egyelőre részben, később egészen, hogy e város 
gazdasági programmja, — mindig szem előtt tartva 
a finánczialis  kérdéseket — teljes megoldást 
nyerjen. Tudatára ébredt a képviselőtestület 
most annak, hogy csak egy erős, erőteljes köz-
szellem kifejlesztése,  s a város ügyei iránti ál-
landó és folytonos  érdeklődésnek a polgárság 
minden rétegében való felébresztése  és ébren-
tartása által segíthet a meglévő hiányokon. 

Ily czélzattal alakult meg a Városi érte-
kezlet, mellnek feladata  lesz a maga kebeléből 
egy gazdasági bizottságot delegálni, minden tárgy-
sorozatra kerülő lényegesebb tárgyban, minden 
gyűlést megelőzőleg, beható tanácskozás u(án, 
egyöntetüleg állást foglalni,  s igy remélhető, 
hogy a meglevő bajok szanáltatnak, a kapkodás 
kizáratik, s alapja lesz vetve egy olyan hosszú 
időre kinyúló gazdasági programnak, melynek 
keresztülvitelével egyrészt az e!emi követelmé-
nyek valósittatnak meg, másrészt Székelyudvar-
hely belép a modern városok sorába. 

Stagnálás. 
Székelyudvarhely, jun. 16 

Mióta a nagy közjogi küzdelem lefoglalja  úgy-
szólván az egész ország figyelmét  éi  igénybevette 
minden energiáját, a Székelyfőid  gazdasági nyomo 
rusága századrangú kérdéssé sülyedt. Néhány év 
előtt miniszteri exposék, kongresszusok tárgyát ké-
pezte, statisztikai kimutatásokkal dicsekedtek a 
közigazgatások, államtitkárok, miniszterek az ország 

szine előtt, hogy mi mindent tettek érettünk. Mi-
niszteri kirendeltségeket létesitettek sok hűhóval és 
főképpen  sok költséggel, — de nagyon kevés ered-
ménnyel. ígértek vasutat, ha körvasutat is, gyárakat 
a különféle  iparok felsegitésére  és létesítésére, állam-
segélyeket, hogy tőke is legyen hozzá. ígértek min-
dent, ami szép és jó. 

Et natus est ridiculus mus. Az eredmény szebb-
nél-szebb fel-  és előterjesztések, jó tanácsokkal el-
látott leiratok, néhány ojtvány, tojás és juh. 

Ez bizony gyenge dolog. Nemzetiségeink azzal 
vádolnak, hogy a magyar sovinizmus túlkapása 67 
óta tizenöt törvénnyel nyirbálta meg jogaikat s hogy 
nemcsak nyelvükben és nemzetiségükben, hanem 
gazdasági existencziájukban is veszélyeztetve vannak. 
Bizony sajnos, hogy nem igaz. 

Szerencsétlen közjogi helyzetünk Ausztriával 
folytonos  válságokat teremt számunkra, melyek ma-
lomkövekként morzsolják meg összes energiánkat s 
éppen a magyar nemzeti állam kiépítésére, de leg-
főként,  ami mindennek alapja, gazdasági megerősö-
désünkre és felépülésünkre  majdnem semmit sem 
tudunk tenni. Politikai válságaink egyszersmind gaz-
dasági válságok is voltak s mindig hátrányunkra 
ütöttek ki. Jó törvényeinket pedig nem szokás vég-
rehajtani. 

Mondanom sem kell talán, hogy a gazdasági 
é'et az állami energiának első és legnagyobb forrása 
s alapja egyúttal a többi forrásoknak  is. Nem sza-
badna annyira elmerülnünk a politikai harczokba és 
küzdelmekbe, hogy égető gazdasági kérdéseink or-
voslását elhanyagoljuk és elfeledjük. 

Japán Oroszországgal folytatott  nehéz és hosz-
szas háborúi mellett tudott gondolni gazdasági ér-
dekeire és falhasznált  minden kedvező 'alkalmat, 
hogy megkösse rendkívül előnyös kereskedelmi szer-
ződéseit. 

Tudjuk, — a történelemből tanultuk, évek óta 
sokszor olvastuk — hogy a székelység volt Erdély 
magyarságának megmentője és fenntartója.  Tapasz-
talatból tudjuk, hogy ez a védőbástya alapjaiban 
megrendült. Ismerjük a baj diagnazisát, a reczeptek 
is készen vannak, csak el kell készíteni az orvos-
ságot és be kell venni. 

Megyénknek is sok reczept van megírva. De 
rá is vagyunk szorulva. Megyénk több száz családja 
a legnagyobb nyomornak, éhenhalásnak, a kivándor-
lás veszélyeinek néz elébe s a természet törvényénél 

fogva  az erkölcsi züllés útjára tér s a társadalom 
bűzös menedékeibe szorul össze. A naturális szelekció, 
ez az erős és vak Sámson kigyomlálja őket. A ter-
mészet törvényei hatnak folytotosan  és állandóan, 
mint a gravitatió. Nem törődnek azzal, hogy azok, 
kik napokkal ezelőtt fontos  funkciót  töltöttek be, 
de ma már feleslegesek,  évek múlva ismét szükséges 
tagjai lehetnek a társadalomnak. Akkorra már csak 
emberi roncsokat találunk. 

Nem lehet összetett kezekkel néznünk a ter-
mészeti kiválás törvényének hatását, mely a székely 
nemzetet lassan, de biztosan gyomlálja. Állami be-
avatkozásra van szükség, mert a társadalom önmaga 
ily hatalommal szemben tehetetlen. 

Az orvoslás módjait és eszközeit maga a ter-
mészet mutatja meg. 

Éghajlatunk zordon, földünk  nem elég termé-
keny. A természet mostohasága azonban a létfentar-
tási küzdelemben kiélesitette a faj  ítélőképességét, 
természetes ügyességét. Pótolta azt virtualiter, mit 
megvont a természetiekben De pótolta a föld  mé-
hében, mit elvont annak színéről. 

A természetes beosztás is azt mutatja, hogy az 
Alföld  éljen meg búzájából, a Székelyföld  iparából. 

Ipart azonban piacz nélkül, piaczot pedig vasút 
nélkül elképzelni sem lehet. Ha nincsen kinek el-
adnunk iparczikkeinket, ha nincsenek olcsó szállítási 
eszközeink, nemcsak a nagy világversenyben, de saját 
hazánkban sem tudunk helytállani az idegen ipar-
czikkekkel szemben. 

Tömérdek ipart lehetne létesíteni, fa-,  fonó-, 
szövő-, kő-, agyag-, vas-, fém-,  szesz-, sör-, szóda-
s a legkülönbözőbb házi iparokat. Mégis a tömérdek 
kincs itt hever, mert nem tudjuk értékesíteni a szál-
lítási nehézségek miatt, nemhogy versenyezni tud-
nánk. Sőt a mi kevés iparunk volt is, az részben 
megszűnt ugyanezen okok miatt. Ezért hagyta el a 
Reiter-féle  gyufagyár  is Parajdot s tette át műkö-
dési helyét Kolozsvárra. 

Moutecucollinak a háborúhoz három dolog volt 
szükséges: pénz, pénz és pénz. Nekünk is az ipar 
megteremtéséhez három dologra van első sorban 
szükségünk: vasútra, vasútra és vasútra. Ez a punc-
tum saliens. 

Képtelen politika, melyet a kormány minket 
illetőleg követ, épen a legszegényebb székelységgel 
szemben. Nem tudom megérteni, hogy nézheti a 

Később azonban keresve se tudták megtalálni. Végre 
a disznópásztor fedezte  fel.  A déli órákban ugyanis, 
mikor a disznók összeterelve, a napon sütkérezni 
szoktak, egyikök egy bizonyos helyet előszeretettel 
szokott felkeresni.  Kikémlelte a helyet a ime, a ha-
rangra bukkant rá. 

A kerelö-szenpáli  Haller-féle  imodában van egy 
oltárkép, mely a boldogságos szüzet ábrázolja. A 
rajta levő felirat  megmagyarázza, mi adott okot 
arra, hogy e templom épüljön. Eszerint Haller Gábor 
és gróf  Károlyi Klára menyegzőjekor a hatlovas hintó 
alatt a méhesi tó jege beszakadt. A menyasszony, 
gróf  Károlyi Klára fogadalmat  tett a veszedelem 
pillanatában, hogyha megszabadul, a mennyei Atya 
tiszteletére templomot építtet. 

A szabadulás bekövetkezett s fogadalmához 
hiven a templomot megépítette. E templomban ne-
vezetes különben egy másik kép is, mely a pécsi 
csodatevő szűz oltárképének másolata. Hogy miért 
nevezetes e kép, magyarázatát ennek a rajta levő 
felirat  szövegében találjuk meg. A felirat  szövege 
ez: „Bosnyában, Banyaluka városában 1737. eszten-
dőben Károly császár kevés népére a törökök nagy 
sokaságának rohanásában testvérem, gróf  Károlyi 
Ferencz, Haller István és Gábor fiam  megmaradá-
sához semmi reményem nem levén, járultam a köny-
nyező szűzhöz, kitől vigyasztalás nélkül semmibe 
nem jöttem a pécsi szent képhez. Lehozott párját 
ide helyezni fogadalmat  tettem s kedveseim csoda 
szerint mentve lőnek." 

Brassó legrégibb részében levő Bartholomeus 
egyházat a hagyomány szerint valami szerencsés 
esemény emlékére 3 árva leány építtette a 14 ik 
században. Az egyházat „Árvaleány templomnak" is 
hívják. 

A kolozsvári  piarista templomban van egy 
Máriaszobor. E szobor eredetileg a Mátyás király 
korában épült szászsebesi templom tulajdona volt s 
a legenda szerint, amig az odavaló templomban állott, 
az odavaló vidék szerencsétlenségét könyeivel mindig 
megjósolta. A reformácziókor  a szászsebesiek Kornis 
Zzigmond erdélyi főkormányzónak  ajándékozták, 

ki is a kolozsvári piarista templomnak adományozta. 
Regényes színezetű história emlékét fűzi  a nép 

fantáziája  a fotosi  és maríonosi  közös templomhoz. 
Az eset egy példabeszéddel kezdődik. „Megveszi 
még a lelkén is, mint a fotosi  a martonosién a pol-
turát." A példabeszéd genzise ez: A fotosi  ember 
egy polturát kölcsönzött a martonosinak, de nem tudta 
sehogy se vissza kapni. Megesküdött végre, hogy 
megveszi még a lelkén is. Az adós meghalt s ak-
kori szokás szerint a templomban helyezték ravatalra. 
Elérkezett hát a pillanat, hogy a fotosi  ember fe-
nyegetését beváltsa. Ura is akart maradni szavának 
és hogy annál jobban elkészüljön a nagy feladat 
végrehajtására, jól bepálinkázott, mikor a tett végre-
hajtására került a sor. Ennek következtében azonban 
ellágyult s mire a szándékolt cselekmény szinterére, 
a templomba ért, ott elaludt. Bizonyos idő multán 
megébredt s mit látnak szemei ? Egy zsiványbandát, 
mely ott a templomban valami zsákmányolt kincsen 
osztozkodik. 

Az osztozkodás azonban nem ment valami simán, 
mert egy rubintos kardot valamennyi haramia ma-
gának szeretett volna megtartani. Végre megegyeztek 
mégis, odaítélve magának a vezérnek, ha lesz bátor-
sága azt a halott szivébe megforgatni.  A vezér 
vállalta a Jeltételt, de mikor a ravatalra lépett, 
rozogán levén az összetákolva, összeomlott s ami 
fokozta  még a rémületét, maga a halott, ahogy földre 
zuhant, levén csak tetszhalott, megébredt s elkezdett 
felfelé  tápászkodni. A haramiabanda látva ezt. esze-
veszetten menekült a templomból, hátra hagyva a 
magával hozott tömérdek kincset, amin, tisztulván 
a helyzet, a fotosi  és martonosi kezdett el osztoz-
kodni. 

Az osztozkodást be is fejezték  aáiikor a fotosi-
nak eszébe jutott a polturás követelése Í3. A mar-
tonosi azonban tudni se akart most se arról s már-
már együtt kaptak hajba. £ közben az egyik rabló 
kit főnöke  küldött vissza kémszemlére, hogy nem 
lehetne-e az ott hagyott kincset visszaszerezni, be-
dugja fejét  az ablakon, hogy szétnézzen a templom-
ban. A martonosí hirtelen megpillantva, lekapja a 

rabló fejéről  a sapkát s ezekkel a szavakkal: „nesze 
polturádért", odagobja a fotosiuak.  A rablónak se 
kellett több. Babonás remülettel szalad vissza a 
bandához, hirül vive annak: olyan sokan vannak a 
templomban s olyan sokan osztozkodna az ott ha-
gyott kincsen, hogy egynek-egynek még egy poltura 
se jut. Hogy az utolsót kielégítsék, ime öt fosztották 
meg sapkájától s azt adták a hiányzó poltura fejé-
ben kárpótlásul. 

A daróczi  templomban egy 15 láb hosszúságú 
pallost őriznek, lángot utánzó pengével. A hagyo-
mány szerint két ilyen pallos létezett. Egyikadaró-
cziak pallosjogának volt a jelvénye, másik a szászok 
előtt vitetett, bejöttükor. A két pallos egyikét Szász-
városon, másikat itt Daróczon, mint határ széli vá-
rosban helyezték el. 

A segesvári  vártemplomban 12 ezüst apostolt 
őriztek egykoron. Báthori Zsigmond katonái azon-
ban csellel onnan elrabolták. Azzal az ürügygyei, 
hogy a Haller Gábor boraiért mennek, bekérezkedtek 
a várba s mikor ott benn voltak, az ezüst apostol-
szobrokat megkerítették és magukkal vitték. 

Történeti adatok szerint a kolozsvári  piaczi tem-
plomban mondott 1551-ben bucsut Izabella királyné 
a hazának. A nevezetes aktusaál jelen voltak fiai 
János Zsigmond, Martinuzzi, Kasztaldó osztrák tá-
bornok, Báthory, Nádasdy s Erdély rendei. Az ün-
nepély alatt a korona s a királyi jelvények az oltá-
ron voltak elhelyezve. 

A mikházi  templom építésekor, ha napszámos • 
nem volt, Domokos Kázmér apostoli vikárius saját-
kezű leg hordta az anyagot s rakta a falakra.  A 
templomban, nevezett vikáriusnak, ki később czim-
zetes püspök lett, diszöltözetét, kesztyűit s ébenfa 
pásztorbotját őrzik. 

A nyárádszentimrei  templom hajó-deszkabolto-
zatán, mit 1676-ban, eredeti alakját elcsúfítva  egy 
Ily és János nevü asztalos renovált, Nagy Sándor lát-
ható, amint hollón.lovagol szent Dávid, amint játszik 
a hárfán,  magyar diszöltönyben. Az ilyen különleges-
ségek és furcsaságok  azonban más czikk keretébe 
tartoznak. H - k . 



25 szám Udvarhelyi Híradó. Í J , 5 . j u u i u s 1 8 

székelykérdést ugyanazon szemüvegen, melyen ke-
resztül a ruthén és a bunyevácz kérdést nézte. 

Már tiz éve annak, hogy az 1895 : VII. tör-
vényczikk a székely vasutak kiépítéséről szentesítve 
van, s annak végrehajtásával a kereskedelmi és 
pénzügyminiszterek megbízattak. Az eltelt tiz esz-
tendő alatt egyáltalában nem történt semmi, ami 
minket feljogosítana,  hogy az ő felsége  által szen-
tesített törvény valaha végre is fog  hajtatni. Egy 
éve már, hogy a parajd—sóváradi vasút közigazga-
tási bejárása megtörtént, s azóta elaludt a dolog. 

Pedig minden talpalattnyi vasút nyereség reánk 
nézve, s ennek a 12 kilométer helyiérdekű vonalnak 
kiépítése értékes és fontos,  mert nagy sóbányánk 
kihasználásával, s azzal egybekötendő szódagyár lé-
tesítésével egyjelentőségü. 

Vármegyénk vezetőinek minden befolyásukat 
és ténykedésüket első sorban arra kell felbasznál-
niok, hogy legalább ennek a kis vonalnak kiépítését 
sürgessék, mert a kormány annyi éven keresztül 
nem teljesítette ez irányban kötelességét, s csak az 
üres biztatás mellett maradtunk. 

Már pedig nem alamizsnát kértünk az államtól, 
hanem csak jogos követelésünk teljesítését kívánjuk. 
Ha ezt teljesitik, áldani fogjuk  a napot, melyen 
nemcsak a föld  színéről, de a föld  mélyéből is élni 
ÍDgunk. 

De ha olvasom azt a sok szép beszédet és 
írást, melyekkel buzdítottak, bátorítottak évtizedek 
óta, melyekben ígértek mindent, — de nem csináltak 
semmit, — ugy képzelem, mintha Poe Edgár hollója 
lebegne felettünk,  komoran, sötéten, nehézkesen: 
soha, soha, sohasem ! B-r. 

BELFÖLD. 
A kaszárnyák fölirata.  A lembergi városi ta-

nács azzal a kéréssel fordult  az ottani hadtest-
parancsnoksághoz, hogy engedje meg a városi kaszár-
nyákon a német fölirás  mellé a lengyel fölirás  alkal-
mazását. A lembergi hadtestparancsnokság most 
tudatta a várossal, hogy sem a hadügyi, sem pedig 
a landwehr minisztériumiak nincs az ellen kifogása 
hogy ha a vávos tulajdonában lévő kaszárnyákra a 
német fölirás  mellé lengyel fölírást  is tesznek. — 
Magyarországon a mult évben közölték a hadügy-
minisztériumnak egy hasonló rendeletét, a melyben 
megengedi a kaszárnyák német fölirata  mellett a 
magyart is. Sajnos, hogy ez intézkedést nem hajtot-
ták végre ez egész vonalon az illetékesek, aminthogy 
azt egyik megelőző számunkban éppen Székelyudvar-
helyre vonatkozólag bebizonyítottuk. Sajnos, hogy 
amíg a tartományokban igyekeznek a mulasztottakat 
pótolni, addig itt Magyarországon a feltárt  és elis-
mert sérelmeket sem orvosolják azonnal. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, junius 16. 

A legmagyarabb királyi herczeg a fiumei 
József-villa  virágos szobájában behunyta sze-
mét, és örökre itt hagyta a magyar földet  és 
a magyar népet, a melyet bálványozva, őszinte 
rajongással szeretett. Atvirradt az örök elmúlásba 
a nemes szívű ember, a ki bíborban született 
és mérhetetlenül gazdag volt, de királyi vérét 
soha sem éreztette; szelíd, jó volt mindenki 
irányában. 

A királyi családnak Magyarországon ő 
volt a legnépszerűbb tagja. Nagy emlékű ap-
jának nyomdokaiban járt, s nem színlelésből, 
de szívből szerette ezt a magyar földet,  a mely-
nek ismerte történetét, szokását, hagyományát 
és alkotmányát Fiait ugy nevelte, hogy jó ma-
gyar emberek, hazafiak  legyenek, s lelkük har-
monikusan simuljou össze a nemzet lelkével, a 
mely a Habsburg családnak ezt az ágát a szere-
tet minden jelével körül vette. Mint a magyar 
honvédség főparancsnoka,  ő volt ezen ország 
első katonája, a kiért tűzbe ment a honvéd, a 
ki nagy lelki gyönyörűséggel látta a magyar 
honvédség fejlődését,  izmosodását. 

Nincs ebben az országban egy ember sem, 
a ki nem érezne fájdalmat  elmúlásán. Nincs 
senki, a ki hálával ne emlékeznék erre a királyi 
vérből való férfiura.  Számtalan epizód száll száj-
ról szár ja vonatkozásban az ő nevével s ezen 
apró történetek mind azt beszélik, hogy meny-
nyire tisztelte, szerette a migyar nép az ő 
Józse f  főherczegét . 

Hosszú idők óta nem mozdult ki Magyar-
országból. Alcsuthon és Fiúméban élt, s csak 
ritkán jött fel  Budapestre. Ilyenkor tüntetve 
adott kifejezést  a főherczeg  iránti szeretetének 
a főváros,  s jóságos arczára igyekezett mindenk 
derűt varázsolni. 

Ma már néma és hideg halott a nagyszivü 
jó ember. Ravatalát könnyezve állja körül csa-
ládja — de megsiratja az egész nemzet. Teme-
tése nemzeti gyásznap lesz, a melyen impozán-
san fejezi  ki részvétét a nemzet, megmutatva, 
hogy azt, akit szeret, meg tudja becsülni. 

Sokat vesztett a magyar nemzet József  fő-
herczeg elhunytával. A gyász első pillanatában 
mérlegelni sem tudjuk a veszteség nagyságát. 
Most csak gyászoljuk a nagy halottat, s gyászun-
kat igyekszünk fenségessé  tenni. Oda száll lel-
künk a fiumei  villa virágos ravatalához, s az 
emlékezés koszorúját elhelyezzük a megtört szívű 
királyi herczeg koporsójára és siratjuk a mi 
barátunkat, a mi legjobb akarónkat. 

* 

A pünkösd igen érdekes és fontos  esemé-
nyeket hozott a politikában. Fejérváry Géza 
báró honvédelmi miniszter vasárnap Bécsbe érke-
zett és hétfőn  kihallgatáson volt a királynál. A 
vasárnap délutánt családjánál, Burián István 
pénzügyminiszternél töltötte. Fejérváry báró hét-
főn  háromnegyed tiz órakor a Hófburgba  hajta-
tott. Ott tartózkodása több mint két és fél  órát 
vett igénybe. Ebből mintegy másfél  óra telt el 
a király dolgozószobájában. A többi időt Fejér-
váry báró a kabinetirodában töltötte. 

Fejérváry báró jelentést tett a felségnek 
azon fáradozásoknak  eredményéről, melyeket az 
utóbbi hetekben a válság megoldása érdekében 
tett. Minthogy a helyzet kényszerítő ereje már 
magával hozza annak az útnak irányát, melyben 
a megoldását most keresik, míg az utolsó pil-
tanatban is érett megfontolás  tárgyává kell 
tenni azon előterjesztéseket, melyek a korona 
elé kerültek A legközelebbi órákban Bécsbe ér-
kezik Tisza István gróf  miniszterelnök. A ha-
gyományos és alkotmányos szokás szerint a 
távozó miniszterelnöknek kell ellenjegyeznie a 
felmentő  kéziratokat. A távozó kabinet fel-
mentése még e héten meg fog  történni. 

* 

Az uj minisztériumot hivatalosan átmeneti 
kormánynak jelzik és valamennyi párttól való 
távolállását azzal fogja  legelsősorban dokumen-
tálni, hogy politikai párt körébe tartozó tagjai 
ebből a kötelékből kilépnek. A Fejérváry-kabi-
net tagjainak névsora a következő: 

Elnökség és pénzügy : Fejérváry Géza báró. 
Belügy: Kristóffy  József. 
Honvédelem: Bihar Endre tábornok. 
Kereskedelem: Vörös László 
Földmivelésügy: György Endre. 
Vallás és közoktatásügy: Lukács György dr. 
Igazságügy : Lányi Bertalan. 
Horvát (tárczanélküli): Kovács ̂ vits István. 
A király személye körüli minisztérium még 

betöltetlen. 
* 

A norvég nép, a mely némileg hasonló 
viszonyban van Svédországgal, mint mi Ausztriá-
val, elszánt és bátor nemzeti küzdelmet folytat 
állami önállóságáért és a napokban nagy szeu-
záczióval lepte meg a világot: detronizálta ki-
rályát, mert nem akart a parlament akarata 
előtt meghajolni. A norvég népképviselet ki-
mondotta, hogy Oszkár királyt megfosztja  trón-
jától és egyúttal azon óhajtásának adott kifeje-
zést, hogy a Bernodotte család egy ifjabb  her-
czege foglalja  el Norvégia trónját. 

Eszerint tehát a norvég válság, a mely 
kezdetben olyan jelentéktelennek feltűnő  kon-
zuli kérdésből indult ki, a királynak és svéd 
környezetének makacs vonakodása folytán  s a 
torting szilárd és az alkotmányhoz rendületlenül 
ragaszkodó kitartása következtében egyszerre el-
jutott, a legszélsőbb szélsőségig, a melynek első 
következése háború lesz a két szövetséges nem-
zet között, a ví.ge pedig az, hogy Norvégia 
teljesen elszakad Svédországtól s vagy egészen 
független  állammá* válik, vagy pedig — a mint 
már hangoztatták — per̂ onál unióra lép a má-
sik rokon nemzet lakta országgal, Dániával. 

Kétségtelennek látszik tehát, hogy a fegyve-

res összeütközés meg fog  történni. Hogy ered-
ménye mi lesz, azt csak a jövő fogja  megmon-
dani, de az kétségtelen, hogy felbomlot  a két 
ország közötti államkötelék és Norvégia jövője 
nem lehet más, mint függetlenségi,  köztársasági 
vagy monarkikus formában  vagy perszonális unió 
Dániával, vagy pedig meghódolás Svédországnak. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelvudvarhely, junius 18. 

Egyről-másról. 
Székelyudvarhely város egészségügyi viszonyai 

— mint azt az elhalálozási statisztika mutatja — 
nem kedvezők. Azonban, igen természetesen, ennek 
oka semmi esetre sem az óvóintézkedések hiányának 
tudható b8, mert ebben hiány soha sem volt, hanem 
igenis annak, hogy e városnak nincsen egészséges 
ivóvize, tiszta levegője, mert hisz az egész várost 
az úgynevezett Vargapatak szeli ketté, mely sekély 
vizével a beltfolyó  szennyvíz levezetésére nem ele-
gendő ; nincsen (gy pormentes sétahelye, a lakásvi-
szonyok nagyon gyengék, szóval hiányzanak a leg-
fontosabb  hyegenikus intézmények, u. m.: vízveze-
tékek, csatornázás, séta- és játszótér, vásárcsarnok. 

A mi gyermekeink friss  levegőért az utczára 
vannak utalva, a minthogy a poros utczát kell rójja 
a sétáló közönség is. 

Az Udvarhelyi Híradó mult heti száma egy le-
velet közöl le, melyben a levél írója azokat a hiva-
talokat és intézményeket felsorolja,  melyek Székely-
udvarhely városban nyernek otthont. Nem leszünk 
talán unalmasak, ha azokat itt megismételjük. 
Székelyudvarhely megyei központ fő-  és alispáni hi-
vatallal, főszolgabírói  hivatallal, van a városban kir. 
törvényszék, kir. járásbíróság, városi tanács, kir. 
közjegyző, talán tulsok ügjvéd, kir. pénzügyigazga-
tóság, három középtanoda: r. k. főgimnázium,  ev. 
ref.  kóllegium, állami főreáliskola,  kő- és agyagipari 
szakiskola, polgári leányiskola, apácza zárda, Fröbel 
kert; jól berendezett laktanyákban egy zászlóalj 
katonaság külön katonai kórházzal, hadkiegészítő 
parancsnokság, három nagyforgalmu  pénzintézet, be-
rendezett szövetkezet, uii casíro polgári olvasókör, 
tüzoltóegylet, virágzó kereskedéseknek minden neme 
és fajtája,  kir. posta-, távírda- és telephon hivatala, 
királyi erdészeti és királyi épitészeti hivatala, két 
gyógyszertára, a modern igényeknek teljesen meg-
felelőleg  berendezett kórháza, lapja és vasútja van. 
Tehát bátran állithatjuk azt, hogy egész Magyaror-
szágon egyetlen rendezett tanácsú város nincsen ab-
ban a kivételes helyzetben, mint Székelyudvarhely, 
hol viszonyítva a lakosság létszámához, akkora és 
olyan nagy százaléka legyen az intelligens elemek-
nek összetömörülve, mint Székelyudvarhely rendezett 
tanácsú városban. 

Talán részben ez is adta az impulzust, hogy 
Székelyudvarhelyen sétateret kell létesíteni, s mi 
készséggé' nyugtázzuk itt a nagy nyilvánosság előtt 
dr. Ráczkövy Samu érdemeit, ki ezelőtt 10—15 év-
vel pendítette meg az eszmét, hogy tánczoljon hát 
az ifjúság  egyszer a nagy közönségért is; s összejött 
a jó ifjúság  s tánczolt becsülettel oda künn a Szejke-
fürdőn,  sok éven keresztül minden nyáron, nagy 
Kossuth Lajos nevenapján. Nem sok jött össze igy 
az kétségtelen, de hát meg volt az alap teremtve. 
A nemes eszmét aztán a .Korcsolya-egjlet tette ma-
gáévá, mely aztán addig hajtogatta e sokak szemé-
ben ma sem kedves témát, addig kért helyet a kor-
csolyapályának, melylyel egyszersmind a sétatér és 
ifjúsági  játszóteret is meglehet oldaui, hogy ezelőtt 
három évvel a tisztelt képviselőtestület, a polgár-
mester javaslatára, beleugrott a dologba, elfogadta 
a Korcsolya-egylet által felajánlott  2000 koronát, 
annyival is inkább, mert a sétatér alapját a polgár-
mester időközben egy pár megszüntetett czél nélküli 
alappal 3892 koronára növesztette meg, s igy már 
csaknem 6000 korona állt a város rendelkezésére, 
a Korcsolya-egylet által felajánlott  összeg azon meg-
terheltetésével, hogy a város egy koicsolya paviilont 
építtet és a pályát megásassa, melynek ellenében a 
téli 2—3 hónap kivételével, a paviilont tetszése 
szerint használhafja  és értékesítheti. 

No bizony aztán a mult évbjn magtörténtek a 
faültetések,  felépült  a pavillon, mely szó sincs róla, 
egy kissé talán tulmódos is, s a városnak az egész 
mulatság belekerült 9400 koronájába. Tehát a meg-
lévő összegeken felül  ráköltött ;3400 koronát és tel-
ket adott hozzá, ami mintegy 400 kor. évi kamat-
veszteségnek felel  meg. 



És ez az a bizonyos szálka, melyben igen so-
kan a város romlását akarják felfedezni. 

Mondtuk, hogy o városnak semmi olyan köz-
helye nem volt, ahol séta czéljából a fent  felsorolt 
óriási tisztviselőkara csak egy lépést is tehett volna. 
Ezen pedig segíteni kellett. 

Nem lehet, nem szabad a kérdést egyéni szem-
pontból elbírálni. Az a sok száz tisztviselő nem me-
het ki a tagjába friss  levegőért, de a Budvárára sem 
sétálhat a hivatalos óra után. Könnyű annak az egy 
néhány tisztelt polgártársunknak, kik Isten segedel-
méből a saját fogatukon  mehetnek ki saját tagjukba 
ugy délutánonként uzsonnázni. 

Ennek a sétatérnek megteremtése nemcsak 
közérdek, de becsületbeli tartozás volt akkor, midőn 
az itt elhelyezett tisztviselő- és tanárikar évente  több 
mint  1 millió  400 ezer koronát  költ  él,  mely igen ter-
mészetesen legalább jórészt a mi polgárságunk közt 
csinál forgalmat.  Ha az egészségügyi tekinteteket 
figyelmen  kivül is hagyjuk, ugy tisztára e tekinté-
lyes összeg is megkövetelte a rekompinzácziót. És 
ez a rekompenzáczió a városnak, kimutattuk, évi 
400 koronájába kerül, a mi később még felénél  is 
alább száll, amikor a pavillont vendéglői helyiség-
nek lehet értékesíteni. 

Minek tagadnók, e lapnak része volt, hogy az 
a sétatér a város anyagi áldozatával létesült, s öröm-
mel látjuk, hogy a fáradság  és áldozat nem veszett 
kárba, a közönség már most nap-nap után tömege-
sen keresi föl  e tiszta levegőjű, barátságos helyet, 
mely egy pár év alatt találkozó helye lesz a város 
társadalmának, a polgárságnak s széles, árnyas utjai 
enyhülést fognak  nyújtani az elfáradt  embereknek, 
a poros levegőjű szobákból kiszabaduló gyermek-
seregnek. 

Sajnos, hogy a város nem igen van most abban 
az anyagi helyzetben, hogy a sétatért alaposan gondoz-
hassa, a kiszáradt fákat  utánültethesse. Ebben már egy 
részt a társadalomra szorul. Mi hisszük, hogy e társa-
dalom megérti, méltányolja a czélt, s tehetségéhez 
mérten ugy adandó alkalmakkor egy pár fillért  a 
sétatér javára áldozni fog.  Mi a kegyos adományo-
nyokat készséggel elfogadjuk  és nyilvános nyugtá-
zással rendeltetési helyére fogjuk  továbbítani. 

József főherczeg, a magyar Habsburg, a hon-
védség szervezője f.  hó 13-ikán reggel 6 óra 25 
perczkor Fiúméban meghalt. A derék magyar főher-
czeg haláláról szerkesztőségünk II órakor kapott 
táviratot, s azonnal intézkedtünk, hogy az egyes 
hivatalok erről tudomást vegyenek. A hir megdöb-
bentette a közönséget, s őszinte, igaz részvét száll 
innen a Hargita aljáról a nagy főherczeg  ravatalához. 

A képviselőtestület szervezkedése. Széke'y-
udvarhely város képviselőtestülete, mint jelentettük, 
még április hó folyamán  értekezletre jö'.t össze, hogy 
a város ügyeinek hatékonyabb ellenőrzésének mi-
kéntjét megbeszélje. Ez értekezlet aztán megállapo-
dott abban, hogy saját kebeléből egy gazdisági bizott-
ságot delegál, de minden tárgysorozatra kerülő lénye-
gesebb városi ügyben, a közgyűléseket megelőzőleg, 
egyöntetű állásfoglalás  végett, mindanyiszor összejön, 
szóval az értekezleteket állandósítja. Az értekezlet 
elnökéül Dr. Solymossy  Lajost választották meg. Dr 
Solymossy az értekezletet 13-án délutánra hivta 
össze, hogy az időközben elkészült programmot el-
fogadás  vígett bemutassa. A programm lényegesebb, 
a kiküldendő gazd. bizottságra vonatkozó intézkedései 
a következők : 

1. Szigorú ellenőizést gyakorolni a város tiszt-
viselőinek gazdálkodása és pénzkezelés-i rendszere, 
a képv. testületi határozatok mikénti végrehajtása 
felett  s észleleteik és tapasztalataikról a képviselő-
testületnek jelentést tenni; 

2. a városi tanács személyzetének segéikezése 
mellett pontosan egybeállítani a város vagyonlel-
tárát, felállítani  annak mérlegét, tiszta és áttekint-
hető képet nyújtani a város összes jövedelmeiről, 
remélhető bevételeiről és elkerülhetetlen kiadásai-
ról, s ezek alapján az eredmény figyelembe  véte-
lével megszerkeszteni egy jól átgondolt és minden 
részében megfontolt  gazdasági programmot, kitűzni 
a közel jövőben elkerülhetlenül mego'dásra váró 
feladatokat,  megállapítani azok sorrendjét és meg-
jelölni a fedezetet,  s az igy kidolgozott tervezetet 
döntés végett alulírottak s illetve a képviselőtestü-
let közgyűlése elé terjeszteni; 

3. megfontolás  tárgyává tenni, hogy hol és 
hogyan lehetne a város torhein könnyíteni, a 
szigorú takarékosság következetes keresztülvitele 
mellett, a városi közigazgatást olcsóbbá tenni, a 

kiadásokat csökkenteni, a bevételeket emelni, s 
ezen irányban alulírottak, s illetve a képviselő-
testület közgyűlése elé javaslatot terjeszteni. 

Az értekezlet e pontokat egyhangúlag el 
fogadta,  s egyben ugy határozott, hogy az egész 
programmot a képviselőtestület tagjai sajátkezüleg 
aláirják. A kiküldendő gazdasági bizottság tagjai a 
következők: Dr. Solymossy  Lajos, az értekezlet el-
nöke, Vajda  Ferencz az értekezlet titkára, Becsek 
Aladár az értekezlet jegyzője; Soó Gáspár a bizott-
ság elnöke, Hlatky  Miklós, Dr. Mezei  Ödön, Dr. 
Nagy  Samu, Biemer Gusztáv, Popp-Zakor  József, 
Dr. Valentsik  Ferencz, Bálint  György, Dr. Kovácsy 
Albert, Gyertyán/fy  Gábor, Keszler  János, Iláber-
stumpf  Károly. Az értekezlet elnöke a nyilatkozatot 
a képviselőtestület tagjaihoz, a napokban fogja  meg-
küldeni aláiiás végett. 

Mailáth püspök városunkban. Gróf  Mailáth 
Gusztáv Károly erdélyi r. kath. püspök f.  hó 13-án 
d. u. 1 órakor érkezett Székelyudvarhelyre Csík-
szeredából, ahol az alcsiki esperesi kerületben már 
egy hónap óta tartó bérmautját végezte. Szerdán 
délelőtt mintegy 200 hivőt részesített a bérmálás 
szentségében s az nap délután 5 órakor ájtatosságot 
végzett atamplomban, melyet a hivők teljesen meg-
töltöttek. Csütörtökön szintén bérmált s a szabad 
időben a r. kath. főgimn.  vallástani vizsgálatait ve-
zette. A püspök csütörtökön délután utazott el Ko-
lozsvárra, hol e hó 18-án tavaszi bérmautját végzi. 

Városi közgyűlés. Székelyudvarhely város kép-
viselőtestülete 15-én délelőtt rendkívüli közgyűlést 
tartott, melynek egyetlen tárgyát a megüresedett 
városi állatorvosi állás betöltése képezte. A gyűlésen 
az alispán akadályoztatása folytán  Ádám  Albert fő-
jegyző elnökölt. A kandidáló bizottságba a gyűlés 
Sándor  Mózes és Dr. Solymossy  Lajos képviselő-
testületi tagokat küldötte ki, mig az elnök a maga 
részéről Molnár  Károly és Dr. Nagy  Samu tagokat 
kérte föl.  Az állatorvosi állásra négyen adták be 
pályázatukat, azonban egy időközben visszalépett, 
mig a három pályázót ilyen sorrendben jelölte a 
bizottság: 1. Vadász  Dazső. 2. Gerö  Árpád. 3. Soly-
mossy István. A közgyűlés közfelkiáltással  Solymossy 
Istvánt választotta meg azon kikötéssel, hogy ok-
levelét egy év alatt bemutatni tartozik. Az uj állat-
orvos az esküt a közgyűlés előtt nyomban le is tette. 

Személyi hirek. Matskásy  József  dr. a vallás-
és közokt. minisztériumba szolgálattételre berendelt 
középisk. igazgató, a r. kath. főgimn.  és áll. főreál 
iskola érettségi vizsgálataira mint miniszteri biztos 
e hó 15 én városunkba érkezett. 

Eljegyzések. Féder  Ottó, kolozsvári polgármes-
teri titkár, tiszteletbeli főjegyző,  eljegyezte Anka Va-
léria kisasszonyt, néhai Anka Péter Szolnok-Dokoka-
vármegye volt alispánjának leányát. 

Monori  József,  a M. kir. dohánynagytőzsde 
bérlője eljegyezte Feiner  Olga kisasszonyt, Alsó-
Kubinban. 

Egy hó közigazgatása. Udvarhelymegye közigaz-
gatási bizottsága 14-én tartotta folyó  havi ülését. 
Az elnöki széket, miután a főispán  akadályozva volt 
a megjelenésben, Dr. Damokos Andor alispán foglalta 
e\ Tárgysorozat rendjén elsőnek az alispáni jelentést 
tette meg Ádám  Albert főjegyző.  Eszerint május hó-
ban alisp. iktatóra érkesett 972 ügydarab, melyből 
8t>5 láttatott el. A vármegyei tisztikar szemészeté-
ben annyiban történt változás, hogy a főispán 
Lukácsfl'y  József  közig, gyakornokot tiszteletbeli 
szolgabiróvá kinevezte. — Barabás András árvaszéki 
elnök jelentése szerint Udvarhelymegye árvaszékének 
iktatójára 1484 ügydrb jött. melyből 1293 nyert elin-
tézést. A gyámoltak száma a hó végével 11705-öt, a 
goudnokoltaké 744-et tett ki. A hó folyamán  31 
község gyámügyi közigazgatását vizsgálta mag; a 
kiskorúak vagyoni és személyi nyilvántartását a 
jegtöbb helyen elhanyagolva találta. — Dr. Lengyel 
Józsrf  m. főorvos  jelentéséből kitűnt, hogy a köz-
egészségügyi állapot a megye területén egész május 
hó folyamán  kedvező volt, mig Székelyudvarhely vá-
rosában a nagyszámú fűltömirigylob  esetek, a ka-
nyaró fellépte,  valamint a heveny és idült, részben 
hurutos, részben lobos bántalmak miatt kedvezőtlen 
volt. A közkórházban 226 beteget ápoltak, kik közül 
a hó végén visszamaradt 100. — Ember Jíoos kir. 
tanfelügyelő  jelenti, hogy a tárgyalás alatt álló hó 
folyamán  13 községben 14 iskolát látogatott meg. A 
hó folyamán  6 iskolának 1601 kor. államsegély lett 
utalványozva. — Roediger  Gyula h. pénzügyigazgató 
jelentése szerint május hóban befolyt  egyenesadóban 
13040 kor., hadmentességi dijban 114 kor., bélyegdij 
és jogiüetékben 8195 kor., fogyasztási  és italadóban 
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62343 kor., dohányjövedékben 33842 kor. — Diemár 
Károly lir. ügyész jelenti, hogy a központi és két 
járásbirósági fogházban  5 vizsgálati és 87 elitélt fo-
goly volt letartóztatva. — Diószeghy  Samu kir. fő-
mérnök jelentéséből kitűnt, hogy ugy az állami, mint 
a törvényhatósági közutak állapota jó volt. A f.  év-
ben szükséges építések és szállítások legnagyobb 
részben kedvező eredményei biztosíttattak. — Zonda 
József  áll. állatorvos jelenti, hogy az állategészség-
ügy a nagyobb házi állatoknál kedvező volt, míg a 
kisebbeknél főleg  a sertéseknél, kedvezőtlen. — 
Daniéi  Lajos közgazd. előadó jelentéséből kitűnt, 
hogy az őszi kalászok jól teleltek és megyeszerte 
középen felüli  termésre van kilátás. A kukoriacza 
jól fejlődött;  a burgonya igen szép. Here, luezerna 
kitűnően fejlődnek,  szép hasznot adnak. A tárgy-
sorozat többi pontját jórészt magántermészetű ügyek 
képezték, melyeknek letárgyalása kora délelőtt 
véget ért. 

Kinevezés. A pénzügyminiszter, a Gotthárd Já-
nos számvizsgálónak, polgármesterré történt meg-
választása által megüresedett helyre, Tordosán  Pom-
pil dévai számellenőrt, számvizsgálónak kinevezte. 

Nem fizetik az adót. A törvényen kivüli ál-
lapot az adó nem fizetési  kedvet Udvarhelymegyében 
is alaposan felfokozta.  Mint a pénzügy igazgató folyó 
havi közigazgatási jelentéséből látjuk, egyenes adó-
ban a folyó  év május havába mindössze 13 ezer 40 
kor. 6 fillér  folyt  be, szemben a mult év hason idő-
szakával, amidőn 79 ezer 877 kor. 65 fillért  fizettek 
be. Tehát a visszaesés nem kevesebb, mint 66 ezer 
837 kor. 59 fillér.  Összehasonlítva a f.  év május 
havát a mult év május havi eredménnyel, azt lát-
jnk, hogy az egy fogyasztási  adót kivéve — mely-
nél 712 koronával több folyt  be az idén — minden 
tételnél visszaesés tapasztalható. Igy: hadmentességi 
dijban 607 koronával, bMyegek és jogilletékban 9830 
koronával, dohányjövedékben 2809 koronával folyt 
be kevesebb ez év májusában, mint a mult éviében. 
Szóval az exlex alaposan megtermette gyümölcsét, s ha 
az államkincstárban Lukács pénzügyminiszter utódjá-
nak nem hagyott volna mintegy 120 millió korona 
készletet, aligha az államháztartás mérlege hamaro-
san meg nem billenne, amire egyébiránt azon az 
uton, melyen most vagyunk, alapos kilátásaink le-
hetnek. 

Áthelyezések. Ernst  Antal Székelykeresztur 
járási állatorvos saját kérésére Biharmegye, Mező-
Keresztesre helyeztetett át, helyébe pedig Hnnyad-
vármegyéből Hoffer  Nándor lett áthelyezve. 

Kinevezés. Hollaki  Arthur főispán  Lukácsffy 
József  székelykereszturi járási közig, gyakornokot 
tiszteletbeli szolgabiróvá nevezte ki. 

Érettségi vizsgálat. A r. kath. főgimnáziumban 
az érettségi vizsgálat e hó 15. 16 és 17 napjain 
tartatott meg Matskásy  József  dr. min. biztos el-
nöklete mellett. A vizsgálatra 32 tanuló jelentkezett 
és 3 reáliskolát végzett tanuló a latinból pót-
vizsgálatra. 

Évzáró ünnepély. Az Ev. ref.  kollégium ma 
délután 3 órakor, az intézet tornacsarnokában tartja 
meg zene- és énekpályázatokkal kapcsolatos évzáró 
ünnepélyét, melyre a szülőket és az érdeklődő közön-
séget ez uton is meghívja az igazgatóság. Az ünne-
pély műsora: 1. „Népdalegyveleg", Kozák M.-tól. 
Előadja az ifjúsági  zenekar. 2 Igazgatói jelentés s 
a jutalmak és pályadijak kiosztása. 3. „Magyar nem-
zet". Gaál Ferencztől. Előadja az ifjúsági  énekkar. 
4. Pályázatok hegedűvel a gróf  Haller  Lousie-féle  4, 
3, 2 cs. és kir. arany; továbbá a Daniel-féle  két 8 
koronás és a Farczády  K. Lajos-féle  két 7 koronás 
jutalomra: 1. Pálffy  Béla VIII., 2 Leonhárdt János 
VII., 3. Székely Zoltán VII., 4. Benedek Aladár V., 
5. Sándor Ernő V., 6. Doros Gábor IV., 7. Keresz-
tes Károly IV., 8. Markon Antal IV., 9. Kpvacs Fe-
rencz III. és 10. Molnár Károly III. o. tanulók. 5. 
Pályázat mélyhegedűvel a gróf  Haller  Louise-fé\e  1 
arany jutalomra: Bucsi Endre VII. o. t. 6. Pályázat 
gordonkával a gr. Haller  Louise féle  1 arany juta-
lomra: Lányi Andor VII. o. t. A gróf  Haller Louise-
féle  1 arany a nagy gordon kezelőjének, Győrffi  Ist-
ván VIII. o. tanulónak adatik ki szorgalomdij czi-
men. A gróf  Haller Jánosné-féle  10 kor. a zene- és 
énekelméletben legjártasabbnak lesz jutalma. 7. 
Pályázatok énekkel a gróf  Haller Louise-féle  1 arany-, 
a Farczády K. Lajos-féle  két 7 kor. és a Gyárfás-
féle  4 kor. jutalomra: Nagy Elek VIII., Dénes Jáüos 
VII, Székely Zoltán VII., Palló Imre III., Győrffi 
Ferencz III., Várentes Sándor II. és Zakariás Gyula 
I. o. tanulók. 8. „Kossuth-induló" (Németh J.-től). 
Előadja az ifjúsági  zenekar. 
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Az állami polgári leányiskola évzáró ünne-

pélyét f.  hó 22 én, d. u. 5 órakor tartja meg a 
következő műsorral: 1. Himnusz. Éneklik a polg. isk. 
növendékek. 2. A kereszt. Irta: Tordai Grail Erzsi. 
Szavalja: Benedek  I. IV. o. n. 3. Fehér galamb. 
Éneklik a polg. isk. növ. 4. A tudós. Irta: Gyulai 
Pál. Szavalja: Kovács  I. o. n. 5. Ősz. Éneklik a 
polg. isk. növ. 6. Kivonat a Gerolsteini nagyherczeg-
nőből. Offenbachtól,  zongorán előadják Benedek  I. 
és Lányi I. IV. o. n. 7. A meglepetés. Irta: Farkas 
I. Elmondja: Bartos  T. IV. o. n. 8. Kuruczdalok. 
Éneklik a polg. isk. növendékek. 9. Igazgatói záró-
beszéd. 10. „Ima" a Bánkbán ból. Éneklik a polg. 
isk. növendékek. — Az ünnepélyre a szülőket és az 
érdeklődő közönséget ez uton tisztelettel meghivja 
az Igazgatóság. 

A Szent-Ferencz-rendiek vezetése alatt álló r. 
kath. elemi fiúiskola  évzáróünnepélye junius 21-én 
a következő sorrenddel tartatik meg: 1. „Kinyillottak 
a mezei virágok". Ének. 2. „Katonásdi". Szavalja 
Virág Bálint I. o. t. 3. „Az én hazám". Ének. 4. 
„Vándor madár". Szavalja Fereoczi Laczi II. oszt. 
tanuló. 5. „Járjatok be minden földet".  Ének. 6. 
„Az anya fájdalma".  Szavalja Paschek Viktor IV. o. 
tanuló 7. „Rózsás pir az égen". Ének. 8. „Legenda". 
Szavalja Dobay Viktor IV. o. t. 9. „Van neki". Ének. 
10. Az érdemsorozatok felolvasása  és a jutalmak 
kiosztása. 11. „Isten áldd meg a magyart". Ének. 

Tízéves találkozó. A helybeli állami főreáliskolá-
ban 1895. junius havában érettségi vizsgálatot tet-
teknek f  junius hó 29-én lesz tizéves találkozója a 
főreáliskola  évzáró ünnepén. Séra  Kálmán főreál-
iskolai tanár, ki az anyaintézetnél működik, felkéri 
volt iskolatársait, hogy lakásczimüket vele közölni 
szíveskedjenek. 

Tornavizsga ós intézeti tornaverseny. A róm. 
kath. főgimn.  tornavizsgáiata és versenye junius hó 
6-án d. u. 3 - 6 óráig tartott meg, a főgimn.  játszó 
terén nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében. 
Az intézeti tornaverseny szigorúan alkalmazkodva 
a magyar tanulók tornaversenyei tárgyában kiadott 
utasításokhoz, a következő sorrendben folyt  le: 1. 
Felvonulás. 2. A kisebb tanulók együttes szabad-
gyakorlata. 3. A felsőbb  osztályú tanulók kombinált 
botszabadgyakorlata. 4. Szertornázás a nyújtón és 
a korláton. 5. Egyénenkinti versenyek. 6. Elvonulás. 
A iornaviesgálatok  eredményei:  I. Távolugrásban, 
(földről).  Szekeres János VII. (5.60 m). Borovanszky 
Géza VII. (5.80 m), Orbán Domokos VI. (5.60 m), 
Nagy Gusztáv IV. (5.10 m), Fülöp Lajos III. (4 40 
m), Benedek Lajos IV. (4.60 m), Embery Kálmán 
IV. (4 50 m), Lörincz Albert III. (4.60 m), Beke 
Gyula IV. (4.50 m), Orbán Endre II. (4.20 m), Re-
cuciu Valér II. (3 80 m), Zakariás József  II. (3 90 
m), Embery Gábor II. (3.50 m), Ember Sándor I. 
(4.15 m), Spaller Lajos I. (3.70 m). II. Magasugrás-
ban (földről,  ugródeszka nélkül). Borovanszky Géza 
VII. (150 cm), Szekeres János VII. (160 cm), Orbán 
Domokos VI. (160 cm). Ugródeszkáról: Ember Dezső 
IV. (140 cm), Paget János IV. (130 cm), Embery 
Kálmán, Beke Gyula és Nagy Gusztáv IV. (120 cm), 
Orbán Endre II. (130 cm), Csató Béla, Zakariás 
József,  Tamás Andor II. (120 cm), Ember Sándor I 
(120 cm). Sulydobás távolba. (7 kilogr. golyó) Boro-
vanszky Gpza VII. j. karral 12.20 m, b. karr il 7.80 
m, Olajos Domokos VII. j. karral 11.40 m, b. kar-
ral 8 m, Boga Alajos VII j. karral 11.28 m, b 
karral 7.30 m. Függeszkedés kötélén. Szabó Eudre, 
Nagy Lajos, O'ajos Domokos, Jánosy Sándor VII 
Jossof  M.klós VI. Sándor József  VI o. í,.- Mászás. 
Vakár Gerő IV. Lörincz Albert III. Orbán Endre II 
Ferenczi László I I , Karácsony Zakaiiás I. o. t. Sík-
futás.  Orbán Endre, Zakariás József  II., Embdr Sán-
dor I. o. t. Szertornázás. Olajos Domokos, Szász 
Károly, Szabó Endre, Ba'ázsy Imre, N.gy Lajos, 
Borovánszky Géza, Boga Alajos, Szekeres János, 
Jánosy Sándor VII., Daróczi László, Jossof  Miklós 
VI, Márton Árpád, Lakatos Menyhárt V., Fekete 
Dénes, Beke Gyula, Mayer Ltván IV., Balogh Lajos, 
Csató Sándor, Fülöp Lajos, Gotthárd Jenő, Lörincz 
Albert, Ssbestyén Mózes, Haurik Endre III. oszt. 
tanulók. A jelesebb tornászok közt könyvjutalmak 
osztatnak kí 

Búcsúztató. Búcsúztatóra gyűlt össze tegnap 
este egy kis társaság. Megint megapad azon keve-
seknek száma, akik szeretetreméltó egyéniségükkel 
mindnyájunk, az egész társaság őszinte vonzalmát 
kinyerték. Krausz  Ernő főerdészről  szól a nóta, ki 
őszinteségével, önfeláldozó  barátságával csak jó em-
bereket szerzett m«gának; a derék tisztviselőről, ki 
hivatalfőnöke,  kol'egái becsülését állandósította, s a 
ki e sorokat, hisszük, oly szívesen elengedte volna. 
Krausz főerdészt  Sopronba helyezték át, s távozását 
míg mi fájlalólag  vesszük tudomásul, addig oda kint 
a határon, a nyulak serege örömmel fogja  azt másfél 
hónap múlva konstatálni, mert hát a távozó főerdész 
fegyverének  szerencséjét már-már legenda vette körül. 
Uj állomáshelyén Krausz fóerdészt  fogadják  olyan 
szeretettel, találja meg azt a kört, melyet itt el-
hagyott. 

Az udvarhelymegyei ált. ref. egyházi értekez-
let folyó  junius hó 29-én, a felsősófalvi  egy-
házközségben tartja évi rendes közgyűlését, a követ-
kező tárgysorozat mellett: I. Előzmenyek. 1. A 
Székelyudvarhely felől  jövők Korond fürdőn  bevárják 
egymást reggel 8 óráig; a Székelykeresztur felőliek-
hez Árcsónál csatlakoznak 8 óra 10 perczkor. 2. 
Reggel Vj9 órakor megérkezés Felső-sófalvára,  itt a 
község végén az elnökséget és a kíséretében lévő 
vendégeket üdvözli Veres  Mózes énekvezér-tanító. 3. 
Elszállásolás. 4 9. ó. igazgató választmányi ülés az 
elemi iskolaban. II. Templomozás. 1. l/210 órakor 
isteni tisztelet; végzik Vajda  Ferencz székelyudvar-
helyi lelkész, alelnök imával és Hegyi  Péter peteki 
lelkész, jegyző, egyházi beszéddel. 2. Énekel a só-
vidéki tanítók és ez alkalomra alakult műkedvelők 
dalkaia Mircse  Dénes alsósófalvi  tanító vezetése alatt. 
Hegedű-szóló orgor-a kísérettel. III. Közgyűlés (a 
templomban). 1. Elnöki megnyitó, tartja Kovács 
Dániel tanár, világi elnök. 2. Üdvözlő beszéd, tartja 
Péter  Károly esperes, a közgyűlést előkészítő bizott-
ság elnöke ; válaszol fejes  üron tanár, egyházi al-
elnök. 3. Szabad előadást tart Menyhárt  András 
kecseti lelkész, tb. esperes, egyh. elnök. 4. Jelentés 
az értekezlet évi működéséről, előterjeszti Lajos Já-
nos bögözi lelkész, titkár. 5. Szaval Kovács  Gábor 
bányaorvos. 6. Az igazgató vál. által előkészített 
ügyek tárgyalása. 7. Választmányba egy lelkészi tag 
választása. 8 A jövő évi közgyűlés helyének és idejé-
nek megállapítása. 9. Indítványok, melyek a köz-
gyűlést megelőzőleg egy héttel egyh. elnökhöz be-
küldendők. 10. A hívek üdvözlése templom előtt 
Menxjhárt  András elnök által, vallásos iratok ki-
osztása. IV. Közgyűlés után. 1. Délután 1 órakor 
közebéd az állami iskola egyik termében, ára sez-
mélyenként 2 k. 70 fillér.  2. 3 órakor népünnepély, 
rendezi Hetser  Kálmán felsősófalvi  tanító. 3. 5 óra-
kor hangverseny és tánczmulatság az értekezlet 
javára. A kik elszállásolásra igényt tartanák 
és a közebéden résztvenni kívánnak, szíveskedje-
nek akár Péter  Károly esperest, akár Böjthe  Béla 
felsősófalvi  tanitót legkésőbb folyó  hó 24-ig értesíteni. 

Nyilvános nyugtázás. A Dalegylet 12-én tar-
tott majálisán felülfizettek  : özv. Groákné, Fás Gyula, 
Becsek Aladár, Oató és Kun, Nuszbaum Ignácz 
l - l kor., Balogh Gyula, Orosz Sándor 60-60 fi'l. 
Felülfuetőknek  ez uton mond köszönetet a Dilegylet. 

A nyakszirtmerevedés Udvarhely megyét is fel-
kereste, amenyiben Etéd községben Teke  Balázs 
mintegy harmincz éves székely gazda a mult hetek-
ben megkapta e betegséget. Hiába volt a gyorsan 
alkalmazott orvosi segély, a beteg egy néhány napi 
szenvedés után meghalt." El esetből kifolyólag  Dr. 
Lengyel  József  m. főorvos  megyeszerte minden óvó-
intézkedést megtétetett e veszedelmes betegség el-
fojtására  minek eredménye az, hogy ez eset óta 
egyetlen betegülési eset sem morült fel. 

A Magyar Könyvtár májusi sorozatában három 
eredeti és egy fordított  munka foglaltatik.  Az utóbbi 
a francziák  ma legjelentősebb novellistájának, Ana-
tole Francénak egyik lefdjabb  remekmüve. mely Eu-
rópa szerte nagy feltűnést  keltett: „Gallio" czimü 
korrajz, mely kereszténység első évtizedeiben játszik. 
Magyar novellákat Holtai Jenő irt e sorozatba, ez 
a kitűnő humoristának, aki „A Vénusz-bűnügy" 
czimü füzetének  első darabjában pompásan parodizálja 
Conan Doylenak hires Sherlock Holmes-törtéaeteit. 
— A régi magyar irodalom teréről Balassa József 
folytatja  „A kódexek irodalmából" való szemelvé-
nyeit, ezúttal a nyelvileg és tárgyilag a legfontosabb 
legendákból és példákból adva néhányat, amivel a 
középiskolai oktatás egy rég érzett hiányát pótolja — 
Végül a sorozat negyedik füzetében,  a 424. számában 
Tóth Razső ad néhány kitűnően megirt úti képet 
„Olasz faluk  és városok" czimmel. -..— A „Magyar 
Könyvtár" egy-egy száma 30 fillérért  kapható isindea 
könyvkereskedésben; teljes jegyzéket szívesen küld" 
a kiadóhivatal Lampel R. (Wodianer F. és fiii)  r. 
t. Budapest, Andrássy-út 21. 

KÖZGAZDASAG. 
Épület javítási munkálat. A kereskedelemügyi 

miniszter a székelyudvarhelyi kő- és agyagipiri szak-
iskolánál végzendő javítások helyreállítását 918 kor. 
29 fill.  összeg erejéig engedélyezte. A fentemiitett 
munka kivitelének biztosítása czéljából julius hó 5-ik 
napjának d. e. 10 órájára a székelyudvarhelyi m. 
kir. állsm építészeti hivatal helyiségében tartandó 
zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. A verse-
nyezni óhajtók felhívatnak,  hogy a fentebbi  munká-
lat végiehajtásáaak elvállalására íonatkozó z'irt 
ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 10 órájáig a neve-
zett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadui, 
mivel a későbben érkezetlek figyelembe  nem fognak 
vétetni. 

TAVIrtATOK. 
Budapest, juu. 17. 

(Érk. d. u 5 ó.) 

Országgyűlés. 
A képviselőház ma délben ülésezett J u s t h 

Gyula elnökiépével, ki megható szavakban emlékezett 
József  főherczeg  haláláról. 

A képviselőház elnök javaslatára elhatározta, 
hogy a családhoz részvétiratot [intéz, koporsójára 
koszorút tesz, a temetésen testületileg részt vesz. 

Ezután elnök bejelentette, hogy tegnap nála 
járt Báró F e j é r v á r y Géza, kijelentve, hogy ő az 
uj miniszterelnök. Az uj kormány vasárnap leteszi 
az esküt, kinevezése pedig a hétfői  hivatalos lapban 
megjelenik. 

Elnök jelenti, hogy Fejérváryval ugy állapod-
tak meg, hogy a királyi kéziratot szerdán mutatják 
be a Háznak. 

A ház tehát legközelebbi ülését szerdán tartja, 
melyen az uj kormány bemutatkozik. 

József főherczeg halálához. 
(F i u m e) József  főherczeg  koporsóját a fő-

herczegi család és udvar jelenlétében ma reggel 6 
órakor beszentelték. 

A beszentelés után a koporsót hatfogatu  disz-
kóé ún óriási embertömeg sorfala  között a pályaud-
varra vitték, honnan a koporsót azonnal Budapestre 
indították. 

Pótválasztás. 
Pápán, a Bánffy  lemondásával megüresedett 

mandátumra ma van az uj választás. Délben I l o i t s y 
Pálnak 240, P o i k e 1 n e k 230 szavazata volt. 

N y i l t t é r . 
Fogmüterem. 

Van szerencsém a t. közönség becses tudomására hozni, 
hogy az eddig a Koisuth-utczában volt műtermemet, az Árpád-
utcza 10. sz. alatt fekvő  hízban újra, a legmesszebbmenő 
igényekét kielégítő módon rendeztem be. 

Valamint eddig, ugy ezuUn is mindig legfőbb  törek-
vésem lesz a t. közönségnek tettel és ttnácscsal lelkiismerete-
sen szolgálni. Éppen azért kérem teljes bizalommal fordulni 
hozzám, minden fog,  vagy szájbetegség esetében. 

Miután műfogakat  is készítek, tájékozásul bátor vagyok 
közölni, hogy azoká. szájpadlással, vagy szájpadlás nélkül, 2 
évi jótállás mellett, igen jutányos árban készítem. Régi fog-
sorokat átalakítok, eltörött, vagy birmi okból használhatat-
lanná váltakat kijavítok. Tisztelettel: 

I)r. Kovács Géza, 
fogorvos. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája 
Telefonszitin  : 14. 

Á K J K G T Z É l i 
minden hangszerről kivá-
vánatra ingyen és bér-
^ ^ mentve küldetik. # # 

Első kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

legjobban! 
Első magyar villa-
mos erőre berende-
zett, liaiigszergytfr 

STowasser 
királyi udvari hangszergváros, hadsereg-szállító, 
a Rákóczi-tárogató és a hangfokozó  gerenda feltalálója 

B I D A P E S T , 11 . , L f t n c z l i i d - u .  5 . 
A janija Baját gyárában készült általánosan elismert . 

különleges (npeczialitás) fa-,  réz-, fúró  és vonós 
hangszereit,_czimbalmokat stb. 

" l e g n a g y o b b r a k t á r és gyá r . 
K e g e i S i r t ^ ™ 1 f e l j e b b a l 6 g i 0 b b 

jíaitgfoKozó  geríttfla  ^ ^ ^ S L 
sukkal jobb, eroBebb és lágyabb hangot nyer (biitos 
siker); hegedűbe ja* itassal 4 frt. 4/aftMAHÍI/áV  legjobb, erö«, elpusztíthatatlan 
J \ a i i n u u i l l a t y hangokkal, 2.50, 3, 4, 6 forinttól 
feljebb.  Különleges aczélhangu hangverBenyharmoni-
kák. Baját mintáit. 

rózsafából  ujezüst bil-
lentyűvel és iskolával 
30.— forinttól,  feljebb 

világhírű legjobb grárt-
mány, 66 forinttól  feljebb 

Tárogató 
JtarmnniumoK, 
7ono1/a*nU  teljes felszerelése  előnyós 
{ . V i u q a r u i ) feltetelek  mellett, jutányos ár-
ban, elismert jó minöaég. a hadsereg és a legtöbb 
katonai zenekaroknak »zállitója vagyok. 

a z Ö H 8 3 t e B hangszereken, különle-
j a v u a j v i ) ges szakszerű pontossággal, ju-
tányos árban eszközöltetnek. 

Í Kezesség minden egyes 
= hangszernél = 
Kivitel I i»«KJ bau és 

kicsinyben I 



A Ki igazán jó 
finom,  zamatoB kávét kíván inni 

vegyen 

Diadal pörkölt kávét 
mely csakis csomagokban kapható 

Egyedüli elárusitása 5zcHelyudVarhclycti 

Gergely János utóda 
Tamás Balázs 

faszerkereskedőnél,  hol olaj-, por- és padlófettékek, 
meszelök, ecsetek valamint a legjobb minöségU 

a r a d i l i sz tek 
és naponta friss  élesztő stb. a legszolidabb 

szolgálás mellett kapható. 

AÜELENK0MEGJ0B& TETOFEDESÍANYAW 

M A G Y A R O R S Z A G I K O Z P O N T : 

ETERNIT MÜVEK KATÓCHEKUJQS 
BUDAPEST VI.*ANDRÁSSY-ÚT 3 3 

Budapes t i 

jtarisnyalsirály 
ajánlja dús 

raktárát 
női, férfi  és gyer-
mekharisnyákba 

eredeti ggfea 
gyári árban. 
12 pár megrende-
lésnél bérmentve, 
harisnyafejelések 
elvállaltatnak — 
Árjegyzék kívá-
natra ingyen. — 

Budapesti harisnyaKirály 
féfraKtár  V., FBrdó'-n. 1/a. 

AGRÁR TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
MAROS-VÁSARHELYT. 

M T Teljesen befizetett  a laptöke egy mi l l ió korona, 
Fiókintézetek: Csíkszeredán, Marosludason, Nyárádszeredán, Parajdon, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron 

Van szerencsénk tudatni, hogy 

S z é k e l y u d v a r h e l y i f iókintézetünket 
Deák-tér 10. szám alatt folyó hó 22-én, hétfőn, s ezzel kapcsolatban 

S z é k e l y k e r e s z t u r i k i r e n d e l t s é g ü n k e t 
a piaeztéren f hó 24-én, szerdán, megnyitjuk. 

Ezen fiókintézet,  illetve kirendeltség ügyeit a kővetkező urakból álló igazgató-választmányok intézik, u. m. 

Elnök 
Székelykereszturon: 

dr. Lukácsffy  István, kir. közjegyző. 
Dr. Lengyel Árpád, orvos. 
Sándor János, unitárius gymn. igazgató. 
Bálint Dániel, iparos. 

Székelyudvarhelyen: 
Elnök: Ugrón János, földbirtokos. 
Alelnök: dr.Solymossy Lajos áll.főreálisk.igazgató 

Flórián Kristóf, kereskedő. 
Dr. Horváth Károly, kir. közjegyző. 
Méthé Pál, földbirtokos. 
Papp-Zakor József, birtokos. 
Szabó István, fölbirtokos. 

Dr. Válentsik Ferencz, ügyvéd, megyei tiszti ügyész. 
Fenti fiókintézet  és kirendeltség működését egész Udvarhelymegyére kiterjesztvén, foglalkoznak  a 

a banküzlet és takarékpénztár minden ágával, és pedig: 
Jelzálogkölcsönöket Dyujtanak földbirtokokra  és házakra olcsó kamat mellett, továbbá törlesztéses 

kölcsönöket 300 koronátol kezdödóleg a tőketörlesztést és kamatot magába foglaló  félévenkénti  részletfizetések 
ellenében földbirtokra  és nagyobb városokban levő házakra a becsérték felé'g;  10 65 évig terjedő időre 
4 7 . % alapkamattal. Magasabb kamatú előző kölcsönök convertáltatnak. 

Leszámítolnak 6 havi lejáratig terjedő bel- és külföldi váltókat és utalványokat a legolcsóbb kamat 
mellett. Elfogadnak betéteket könyvecskére és folyószámlára  s azokat felmondás nélkül visszafizetik. 

Előleget adnak értékpapírokra  és betárolt árukra. Vásárolnak és eladnak értékpapírokat, külföldi 
pénzeket; beváltanak szelvényeket és kisorsolt értékpapírokat. 

Folyószámlái hitelt nyújtanak betáblázásra és más elfogadható  biztosítékra. 
Marosvásárhely, 1905. május 15. Teljes tisztelettel 

Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Maros-Vásárhelyt 
Báró Kemény Ákos, elnök. Tauszik B. Hugó, kir. tan. vezérigazgató. 

Elsőrendű gyártja^!" Tömör kivitel! 
Kedvező ^téTai feltételek!  Legmesszebbmenő szavatosság! 

enzin-lokomobilok. Teljes cséplő szerelvények. 
Benzin-motorok. Szivógáz-motorok. 

O s e r s és B a u & r motor-gyáriraktára 
B U D A P E S T , VL, Pod ina i i i c zky -u t cza 18. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Árverési hirdetmény. 
A székelyud varhelyi kir. bírósági végrehajtó 

közhírré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. járás-
bíróságnak V. 236/3—1905 polg. számú végzése által 
sz.-udvarhelyi Szebeni Antalnak, képviselve Dr. 
Válentsik Ferencz által, sz.-udvarhelyi ifj.  Rájk Jó-
zsef  és neje Mészáros Vilma ellen, 2100 kor. tőke 
és járulékai iránti ügyben, alpereseknél Sz.-udvar-
hely községben összesen 1510 koronára becsült követ-
kező javai, u. m.: Egy minerva varrógép 54269 sz. 
alatt, egy czilinder varrógép 10374 sz. alatt, egy 
pár bagariabőr férfi  csizma, három pár sárga bőrből 
készült férfi  csizma és még 3 - 3 7 tétel alatti külön-
féle  ingók, Sz.-udvarMyenalperesek ifj.  Rájk József 
neje Mészáros Vilma házánál 1905. junius hó 28-án 
délelőtt 9 órakor nyilvános árverésen el fognak  adatni, 
melynél az egyes javak vételáron azonnal fizetendők, 
esetleg a becsáron alól is a többet Ígérőknek el fognak 
adatni. 

Az árverési feltételek  a birósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak  mindazok, kik a 
lefoglalt  javak iránt elsőbbségi jogokat érvényesít-
hetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az ár-
verés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek 
is, alulirt végrehajtóhoz nyújtsák be, mert különben 
azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére  fognak  utasíttatni. 

Székely udvarhelyi birósági végrehajtótól. 
Sz.-udvarhelytt, 1905. junius hó 4-én. 

B i r 6 Sándor, kir. birósági végrehajtó. 

Sz. 3119-1S05. 
tkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Borbély Fe-
rencz végrehajtatónak Szőcs Gergely és Tifán  Antal 
végrehajtást szenvedők elleni 118 korona tőkekövete-
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a sz.-
udvarhelyi kir. törvényszék, kir. járásbíróság terüle-
tén levő Oroszhegy határán fekvő,  az oroszhegyi 
754 sz. telekjegyzőkönyvben A + 1 rend. 9624/2. 
sz. alatti kaszálóra 24 korona, A + 2 rend 9826/1. 
9826/2. sz. alatti ingatlanra 176 korona, A + 3. 
rend 9827/3 az. alatti kaszálóra 72 korona, A f  4 
rendszám 9843 sz. alatti kaszálóra 36 korona, 
továbbá az 1730 sz. tjkvben A f  1 rend 9ö61/b és 
9662/b helyrajzi szám alatti kaszáló és faházból 
Szőcs Gergely jutalékára 218 korona, az 1739 az. 
tjkvben A f  1 rendszám 9641 sz. alatti kaszálóbál 
Tifán  Antal jutalékára 265 korona ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1905 évi julius hó 
5-ik napján d. e. 9 órakor OiOszht>gy községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10"/o át készpénzben, vagy óvadék-
képes papirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint telekkönyi hatóság. 
Sz. udvarhely, 1905. május 17-én. 

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

_ _ Kitűnő tninösígü ís legmagasabb szilárdságú portland ezmentet ajánl olcsó áron a 
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