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UDVARHELYI HÍRADÓ
UDVfí^HEüYjVIEGYE FÜGGETLEN POLITIKAI LA PJA .

Az „Udvarhelymegyei Jegyzői-Egylet* hivatalos közlönye. 
Előfizetési á r a k :

EgéBz évre 8 kor. fél evre 4 kor. negyed évre 2 korona. 
Egy szám ára  16 fii. — Tanítóknak egész évre 6 korona.

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

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

Városi Szépitö-egylet.
(Egy olyan indítvány, mely semmi esetre sem azért íródott 

hogy pusztában elhangzó szó legyen.)
Székelyudvarhely, jan. 18.

Hogy Székely udvarhely város tisztaság és 
rendezettség tekintetében nem áll azon a színvo
nalon, melyen a vele hasonló nagyságú és régi 
városok állanak, az kétségtelen. Ez részben a 
szépitészeti érzék hiányának és annak a követ
kezménye, hogy a város képviselőtestületének 
a közügyek fejlesztése iránt való tevékenységét 
igen hosszú időn keresztül az Eduárd és Ku
nigunda nótája merítette ki Évtizedek egyetlen 
alkotása, mit a képviselőtestület javára írhatunk, 
a sétatér létesítése.

A városnak semmi olyan közhelye nem volt, 
ahol a séta czéljából közönsége csak egy lépést 
is tehetett volna. Ezcu pedig segíteni kellett, 
daczára minden előítéletnek, mely a képviselő- 
testület egy részét e sétatér létesítésében vezette 
és sajnos, vezeti ma is.

Ennek a sétatérnek megteremtése nemcsak 
közérdek, de becsületbeli tartozás volt akkor, 
amidőn Székelyudvarhely megyei központ fő- és 
alispáni, főszolgabírói hivatallal, vau e városban 
kir. törvényszék, városi tanács, államépitészet, 
kir. erdőhivatal, kir. pénzügyigazgatóság, róm. 
kath. főgimnázium, ref. kollégium, állami főre
áliskola, kő- és agyagipari szakiskola, polgári 
leányiskola, községi elemi iskola, róm. kath. és 
ev. ref. el. leányiskola, kir. postahivatal, óvoda, 
katonaság, nagy forgalmú pénzintézetek, köz
kórház, hitelszövetkezet, úri casino, tisztviselő- 
és polgári körök, és a szabad lateiner pályák 
embereinek egész serege talál itt foglalkozást. 
Szóval bátran állíthatjuk, hogy egész Magyaror
szágon egyetlen rendezett tanácsú város sincs 
abban a kivételes helyzetben, mint Székelyud
varhely, hol viszonyítva a lakosság létszámához, 
akkora és olyan nagy százaléka legyen az intel- 
lig, ns elemeknek összetömöritve, mint éppen itt.

Tehát a sétatér megteremtése nemcsak kö
zérdek, de becsületbeli tartozás volt akkor, 
amidőn az itt  felsorolt hivatalok és testületek 
emberei évente több mint másfél millió koronát 
költenek el, melynek forgalmából él még az a 
patriczius polgár is, ki suverén gőggel nézi le 
a jött-m ent tisztviselőt és saját fogatán mpgy 
ki, saját tagjába a nyári délutánokra ozsonnázni.

H a az egészségügyi tekinteteket figyelmen 
kiviil is hagyjuk, úgy tisztára a tisztviselők által 
i t t  elhelyezett tekintélyes összeg is megkövetelte 
a rekompenzácziót és e rekompenzáczió a város
nak, a sétatér létesítésével' évi 400 koronájába 
kerül, ami később teljesen elenyészik, amikor 
ugyanis a sétatér pavillouját vendéglői helyiség 
képpen lehet értékesíteni.

így  e sétatér nem képez fölösl.'gcs luxus 
dolgot, s ez beigazolást nyert azzal, hogy a kö
zönség a múlt egész év folyamán, még késő ösz- 
szel is tömegesen kereste föl a tiszta levegőjű, 
barátságos helyet,, s megállapítható az, hogy e 
sétatér egy-két év alatt találkozó helye lesz a 
város társadalmának, s széles, árnyas utjai egy-

hülést fognak nyújtani az elfáradt embereknek, 
a poros levegőjű szobákból kiszabaduló gyermek- 
seregnek.

Sajnos, a képviselőtestület a sétatér beál
lításával ki is adta áldozatkészségének minden 
erejét, s annak fenntartása a társadalomra há
rul át.

Ezt pedig másképpan helyesen teljesíteni, 
mint egy szépítő egyletnek alakítása által, — 
nem lehet.

Székelyudvarhely város utczái, közterei na
gyon megértek arra, hogy reudszeres kezelés alá 
vétessenek. Az utczák- fáit a jó isten gondozza, 
s legföljebb akkor eszközölnek rajtuk operácziót, 
amidőn galyok már a telefon sodronyáig é r ; a 
piaczon levő Millenium-oszlop miliőjét nem tarka 
virág szőnyeg, hanem szemét és dudva képezi. 
Ha a főtéren is tekintünk körül, megbotránkozva 
vagyunk kénytelenek azokat a szegleteket látni, 
amelyek manapság már minden előre törekvő 
városból eltűntek. Ha a régi városháza mögé 
vukkiutuuk be, ha a piaczon nézünk egy kissé 
gyeimescn kőim, 01ékutczákról nem is szólva,

az illetékes körök türelméről gyozoem.— ^  
Nem hogy közcsinről lehetne szó, hanem hatá- I 
rozottan ennek ellenkfcje fedezhető fel minden ! 
vonalon.

Ezért mi senkit sem kívánunk e helyen 
megvádolni, mert a fáknak tisztántartása, a sé
tatér rendezése, parkírozása, a Budvárhoz, Soly- 
mossy sósfürdőhöz vezető utaknak, kevésbbé hasz
nált szegleteknek, téreknek befásitása, egy egész 
szakembernek ugyancsak adna munkát.

A városi költségvetés egy kertész beállítá
sát nem birja meg. A közönség pedig megkö
veteli a sétatér rendezését, az Ízlés pedig az 
utczák és terek gondozását várja. Ezeken, ismé
teljük, csak egy Szépitö-egylet alakításával se
gíthetünk. Nem kell hozzá semmi előkészület. 
Vegye a kezébe az ügyet a megye főispánja, 
vagy alispánja ; hívjon össze egy egészen szűk 
körű értekezletet, mely a tagsági dijat évi 1 
koronában megállapítja; Írassa össze a tisztvi
selők és az értelmesebb polgárság névsorát, ki 
tagja akar lenni az egyletnek, ki ott tart, hogy 
a város, illetve a sétatér fejlesztését óhajtja, az 
neve után oda Írja ebbeli szándékát; az igy ta
gokká lettek összejönnek egy gyűlésre, elfogad
ják az egy pár §-ból álló alapszabályt, megvá
lasztják az elnököt, igazgatót, pénztáruokot; 
s az összegyűlő tagsági dijakból felfogad az 
egylet egy kertészt állandó alkalmazásra s ime 
készen vau egy olyan egylet, melynek a kö
zönség apraja, nngyja kézzelfogható eredmé
nyeit látja.

Most vastag hótakaró borit be odakiut 
mindent, mely kiegyenlíti azokat a szomorú el
lentéteket, melyek hó olvadás után annál báu- 
tóbban hatnak. Éppen ezért elég korán vau 
felvetve az eszme ahhoz, hogy a tavasz készü
letlenül ne találjon. Mi bízunk abban, hogy in
dítványunk, tnelylyel igen sokak óhaját tolmá
csoljuk, meghallgatásra talál, s a Szépitőegylet 
létesül. •/

A Polónyi-pör.
Székelyudvarhely, jan. 19.

A politikai köröket meglepte a váratlan 
fordulat, hogy Folónyi Géza igazságügyminisz
ter — minisztertársaival folytatott megbeszélés 
után — arra az elhatározásra jutott, hogy az 
ellene intézett politikai hajsza strohmanját, Hal
mos János fővárosi volt polgármestert, rágalma
zásért a bíróság elé állíttatja.

A politikusok, főképpen pedig a független
ségi párt körében sokan fölöslegesnek tartják 
ezt a lépést; először azért, mert az egész világ 
látja, hogy itt politikai hajsza folyik; másod
szor azért, mert Halmos nem állott elő konkrét 
vádakkal, csak burkolt czélzásokbau gyanúsított; 
harmadszor azért, mert az igazság.;gi miniszter 
a burkolt állításokat minden kéts get kizáró mó
don és olyan bizonyítékokkal czáfolta meg, hogy 
ezek után ő már csakugyan nem szorul semmi
féle rehabilitáczióra; negyedszer azért, mert ma
gasabb országos érdekekből nem is szabad be
ugrani annak a taktikának, melyet a hajsza in
tézői követnek, hogy tudniillik személyes zakla- 
‘<«nkkal akarnak zavarokat támasztani a koali-
czióbau egyszersmind el akarják vonni a nem- 
zeti őri t.flffiojt. elsősorban pedig az általak legjobban gyűlölt és leielmcs eneuieiuio—»
tartott igazságügyminisztert a kormányzási tevé
kenységtől s a vállalt nagy politikai misszió 
teljesítéséről.

Úgy vélik tehát a politikusok, hogy az 
igazságügyminiszternek föl kellett volna magát 
vérteznie azzal a hidegvérrel és azzal az elszánt 
önfeláldozással, a mely nem vesz tudomást a 
méltatlan támadásokról, hanem — mivelhogy 
sietős az útja — az ellenség golyózápora kö
zött is rendíthetetlen nyugalommal megy kitű
zött nagy czéljai felé, szemelőtt tartván az is
meretes közmondást: „A kutya ugat, a karaván 
halad.u Hiszen igy tett például Tisza Kálmán 
is, a ki 15 évig tartó minisztersége alatt az 
ellene intézett súlyos sértések miatt soha sem 
indított p e r t ; pedig neki nem volt meghatáro
zott időre szabott marsrutája, mint a koalicziós 
minisztereknek, a kiknek minden per özüket az 
ország dolgára kell forditaniok s nem szabad 
időt áldozniok a személyes ügyeikre, ha kor
mányzati programmjukat megvalósítani akarják.

Ám, ha már az igazságügyminiszter meg
tette azt a szívességet ellenségeinek, hogy fog
lalkozik a piszkolódásukkal; anuyira már még 
sem volna szabad vinni a szívességet, hogy a 
vádaskodók határozzák meg a megtorlás módo
zatait is, hogy ilyenformán kibújhassanak a bün
tetés alól. Pedig ezt akarják a miniszter urak, 
midőn azt követelik, hogy a miniszter sajtóper 
utján keressen magának elégtételt.

A taktika anuyira átlátszó és a háló szá
lai oly otrombán vastagok, hogy lehetetlen az 
egész csapdát tisztáu nem látni.

Halmos ellen nem lehet sajtópert indítani, 
mert a mi az ő nyilatkozataiban perrendszerü- 
leg megái lapítható rágalom, azt ö nem sajtó ut
ján, hanem élőszóval követte el. A mit egy kő-
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nyomatos utján közzé tett, abban bölcs óvatos
sággal egész általáuosságban olyan burkolt gya
núsításokat cselekedett meg, a melyeket könnyű 
volna elmagyarázásokkal devalválni.

A Halmos rágalmainak közlésére vállalko
zott lapok ellen is bajos dolog sajtóper utján 
eljárni, mert az ilyen perekben Halmos csak 
mint tanú szerepelne. A lapok arra hallgattat
nák ki, hogy mondta-e az inkriminált kijelenté
seket? 0  azt, persze, készséggel bizonyítaná. 
Akkor a lapok azzal állanának elő, hogy irae, 
ők csak a tényleg elhangzott nyilatkozatokat 
adták vissza, tehát megtörtént tényt közöltek, s 
igy nem követtek el büntetendő cselekményt, 
vagy legalább is jóbiszemüleg jártak el.

Ilyenformán valamennyi bűnös kibújhatna 
a büntetés alól. S ha igy a miniszter nem kapna 
elégtételt, akkor az egész ellenséges kórus rá- 
zuditaná, hogy rajta száradtak a sértések.

Hát ilyen furfangos játékot s a törvény 
hézagai között való bujkálást nem szabad meg
engedni. Ha Halmos urnák eljárt a szája, áll 
jón helyt a nyilatkozataiért a szakbiróság előtt, 
ahová a szóbeli sértések fölötti bíráskodás tar
tozik. Bizonyítson ott, ha tud A független bí
róság — és a nyilvános tárgyalás alapján majd 
a közönség is — Ítélni fog i>r .

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, jan. 18.

A klikkuralom, régi szerencsétlensége az 
ország fővárosának, de nem ismeretlen a vidé
ken sem, ahol azonban nem annyira a városok
ban, mint inkább a vármegyékben nehezedett rá 
a közéletre.

A nemzeti kormány hatalomra jutása után 
rossz napok következtek a vidéki klikkekre. A 
főispánok nem támogatták többé őket, mert a 
közéleti tisztaság egyik sarkalatos tételét, ké
pezi a kormányprogrammnak. A vármegyei klikk- 

-UtaiaiB'-tshát-a Ife'gijöMrhéiy^lTlmmár .névben 
él csak, többé nincs jelen.8

Nem igy a fővárosban. A rossz fővárosi

A Nőegylet egy éve.
— Titkári jelentés. —

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt 1906 ik 
év kezdetén egyesületünk is az országos szomorú 
események hatása alatt állott és nyomasztó viszonyok 
között, a szenvedés- és nyomor jegyében aggódva 
indult útnak, hogy pályafutásán közelebb jusson ne
mes czéljához !

Vésztelyes fellegek gyűltek hazánk fölé ; alkot
mányunkat letiporták és néma fájdalommal állottunk 
szabadságunk és veszteit reménységünk szétdult om
ladékái felett.

Ám I a nyíló tavasz uj remény csiráit fakasz
totta a hu keblekben ; a sötét fellegek szétoszlottak ; 
hazáuk ege ismét kiderült; a szenvedés- és nyomor 
egy része eltűnt és a verőfényes tavaszi nap első 
sugarainak hatása alatt nem csak tulipánok nyíltak 
a Kárpátok s a Hargita alján és széles e hazában 
mindenütt, hanem az alvó magyar szivpk is uj láogra 
lobbantak.

Oh bár a tulipán, ez a simbolikus magyar 
virág „ott viritna, ott tüzelne s ott hervadna8 min
den hü magyar nő kebelén, a szabadság napjáig, 
vagy — hogyha kell — halálig 1

A kedvező fordulat után egyesületünk is köny- 
nyebben és békésen folytathatta áldásos munkáját.

A lefolyt évi működés eredményét a követke
zőkben foglaljuk össze :

o) A tisztviselői kar körében csupán az a sze
mélyi változás történt, hogy Vargha Ida ellenőr eltá
vozott, Távozását a választmány sajnálattal vette tu
domásul és kivált a taggyüjtés ügyében kifejtett 
buzgó tevékenysége iránt való hálás elismerését jegy
zőkönyvében is kifejezte.

Eltávozásától mostanig az ellenőri teendőket, 
valamint a taggyüjtést is — a választmány fölkéré
sére — Szabó Andrásné választmányi tsg, nagy buz- 
gósággal és közmegelégedésre végezte.

Az ellenőri állást — cziklusból még hátra levő 
2 évre — a mostani közgyűlésnek kell betölteni.

Eltávoztak még Röediger Gyuláné, alapitó és 
Rend Aurél rendes tagok.

b) A folyó ügyeket a választmány 5 ülésben, 
46 folyó szám alatt hozott határozatokkal intézte el.

Ezen határozatok közül — véleményünk szerint

törvény szárnyai alatt gyorsan és a legnagyobb 
összetartással újra szervezkedtek a klikkek, nem
csak, hanem egyesültek is egységes vezetés alatt 
iutenzive kiterjesztették hatalmukat.

Miután pedig ez az összeesküdt szövetség 
azt a nagy politikai czélt tűzte maga elé, hogy 
a függetlenségi párt letörésével rcstituálja a 
bukott rendszert, avagy magához ragadja a köz
hatalmat, annálfogva többé nem elégszik meg a 
fővárosban élvezett hatalmával, hanem kiterjeszti 
működését a vidékre is.

Különösen a városokra s a közéleti és tár
sadalmi központokra vetik rá m igukat s a leg
több helyen a demokrata-párt zászlója alatt 
sorakoztatják híveiket és szoros fegyverbarát
ságban a vidéki szabadkőmives páholyokkal, 
valósággal hódito hadjáratra indulnak a függet
lenségi párt ellen. Hogy czélt érhessenek és 
észrevétlenül intézhessék kis játékaikat, ki
sajátították a függetlenségi párt programjának 
legtetszetősebb tételeit s miut népboldogitók je 
lennek meg a közönség előtt. Ilyenformán 
fölöttébb veszedelmes szövetség ez, mert polip 
karjaival az egész országot szorongatja és csápjai
val mindenütt körülkarolja a népet

Óva intjük és figyelmeztetjük tehát a 
hazafiakat és különösen a függetlenségi párt 
tagjait, hogy ne higyjenek a szirén hangoknak 
és ne engedjék magukat megtéveszteni a csábos 
jelszavak által Mert a demokrata urak hamis 
ezégér alatt a klikkuralom portékáját akarják 
a magyar közéletbe becsempészni s ahol ez 
nem sikerül nekik, ott nemcsak a nemzeti irányt 
kötik le, hanem a kizsákmányolás rendszerét is 
meghonosítják.

Ennek a sokat szenvedett, anyagilag tönkre 
tett nemzetnek pedig tulságosau elég az osztrák 
szipolyozása is. Jaj neki, ha még a hazai pióczá- 
kat is magára szabadítja.

*
Kövid vakácziókat tartott a politikai vi

lág. Az országnak nincs ideje a "'henásre-^ A-z 
ünnepek lezajlása után a parlament ismét össze
ült. ű folyik tovább a munka.

A kultúránál hagytuk el a múlt esztendő
ben s a kultúránál folyatjuk. 8 ha a vitáját 
be is fejezzük hamarosan, a munkájánál jó lesz 
sokáig megmaradni.

Évek hosszú sora óta jogos volt a panasz,

— a legnevezetesebb az, amelyet apr. 8-án 12 -  
1906 jkönyvi szám alatt hoztak és a mely szerint 
egyhangú lelkesedéssel elfogadták a hazai iparnak, 
a tulipán jelvény alatt való hathatós védehnezést és 
kimondották, bogy: 1. Állást foglalva, hathatósan 
támogatnak minden hazafias törekvést.

2. A nemzeti és hazafias érzés ápolására töre- 
keeznek, a családban és a nevelés által.

3. A fényűzést mellőzik.
4. A nemzeti önállást ezélzó törekvéseket tá

mogatják és előmozdítják, kivált a hazai iporczikkek 
pártolása, s a bécsi és osztrák áruk kérlelhetetlen 
kitiltása által.

Egyben kimondotta a választmány azt is, hogy 
azt az ügyet kiváló figyelemmel kell kisérni; az elv
barátok gyűjtését pedig tartsá mindenki elutasithatlan 
kötelességének.

Hogy ezen határozatnak lett-e kellő foganatja, 
avagy a kiáltó szó csak elhangzott, illetve papiroson 
maradt: arra feleljen kinek-kinek igaz lélekismerete 1 
Ha azonban mulasztás történt volna és ha a lelkiis
meret szózata nem megnyugtató, akkor ébrendjiink 
fel és lépjünk sorompóba, mert a megtérés soha se 
késő!

Ezúttal legyen szabad erre a nevezetes ügyre 
az igen tisztelt közgyűlés figyelmét is reá szögeznem.

c) Jövedelmi forrásul — a tőke kamatain — 
és az évi rendes tagdijakon kívül a fillérestélyek, a 
feb. hó 27-én megtartott jelmez estély és a decz. 8-iki 
Tea-estély bevételei szolgáltak. A  jelmez-estély 178 
kor. 40 fillért, a Teaestéig pedig 740 kor. 03 fillért 
jövedelmezett.

Indítványozzuk, hogy a közgyűlés is mondjon 
hálás köszönetét a rendezőknek és mindazoknak, akik 
a siker biztosítása érdekében önzetlenül közremű
ködtek.

d) Az árva tanuló lányok és házi szegények se
gélyezése, valamint a szegény tanuló gyermekek téli 
felruházása ügyében a Következő előterjesztést tesz- 
szük:

Négy árva leány tanlttatási költségeihez az 
egyesület 400 koronával járult.

A házi szegények száma 91-re szaporodott, akik 
2—6 koronáig terjedő ünnepi segélyt szoktak kapni 
és a kik között Karácsony ünnepére összesen 315 
koronát osztottak ki.

Nagy összeg és a szegények száma is igen ma
gasra emelkedett 1

hogy a költségvetési viták igen hosszúak szok
tak lenni s ezek miatt sohasem lehet idejében 
megszavazni az évi költségvetést, sőt még a 
többi parlamenti munkát is hátráltatja a hosszúra 
nyújtott költségvetési vita. Sokféle orvosságot 
ajánlottak ez ellen. Sok erőszakos orvosságot 
is. De mint minden gyógyszerre, úgy erre 
Ionosén áll az, hogy az orvosság gyakran rosz- 
szabb és veszedelmeseb ) még magánál a beteg
ségnél is. S ime bebizonyul, hogy a természe
tes gyógymód a legjobb. Ez pedig abból áll a 
politikai baj ellen, hogy a parlamenti élet ter
mészetességét visszaállították, az alkotmány 
egyensúlyát helyrebillentették, normális politikai 
állapotokat biztosították, ezzel szinte automaticze 
helyreállt a normális állapot a budget vitáknál 
és semmiféle erőszakos akadékoskodás nem gá
tolja a rendes parlamenti munkát.

Lehet mondani, hogy egy kormánynak reu- 
des munkapolítikája az állami budgetben nyer 
befejezést, mert a külön reformoknak rendeseit 
külön javaslatai vannak és a reformoknak csu
pán pénzügyi árnyéka látszik meg a budgetben. 
A nemzeti kormányt dicséri az is, hogy ez a 
pénzügyi árnyék észrevehetetlen az idei budge- 
ten s annál fényesebb reformok persfektivája.

A legbecsesebb azonban a Wekerle kabi
net működésében az, a mi szintén majdnem ész
revehetetlenül érvényesül, mert nem hirdeti előre, 
csupán megteszi. Ez az, hogy ennek a kormány
nak a működése az ország közvéleményét mint 
viszi át a meddő politizálás divatjáról a poli
tikai munka divatjára. Hallatlan nagy dolog ez 
Magyarországon. Divatba hozzák a munkát M á
ris divatba hozták a munka iránt való érdeklő
dést. A külsőségek felé hajló' s üres politikai 
izgalmak iránt mindig túlságosan érdeklődő ma
gyar természetet átgyurják s rászoktatják a 
munkára. Ez a be nem jelentett, programmbau 
nem hirdetett, de tényleg megvalósított reform 
örök dicsősége lesz a nemzeti kormánynak.

Nagy az a terület, a melyen dolgozni kell. 
Analfabéták müvevelésetoi az u] egyetem felál
lításáig terjed határa s közbiil vau az egész 
középiskolai oktatás újraalkotása modern ét 
nemzeti irányban. Minden becsületes embernek 
közre kell működnie abban, hogy ezt a nagy és 
nehéz munkát többé semmi meg ne zavarhassa. 

*

Éppen ezért választmány kéri jóváhagyó tudo
másul vételét azon 38—1906 jkönyvi számú határo
zatának, hogy a házi szegények ügyét, illetve név
jegyzékét egy bizottság vizsgálja oaeg és személyes 
meggyőződés után tegyen javaslatot, hogy akik élhető 
állapotban vannak, vagy munkaképesek, azoknak ne
veit a segélyezettek jegyzékéből törülni lehessen.

Egyben jóváhagyását kéri választmány azon 39 — 
1906. számú határozatának is, hogy a házi szegények 
között való segélykiosztás ne — mint addig — a há
rom nagy ünnep előtt, hanem deczember, január és 
február téli hónapokban történjék, minthogy télben 
legnagyobb a szükség, amikor a betevő falaton kívül 
még meleg tűzhely is kell.

Felruházott az egyesület 30 szegény városi ta 
nuló gyermeket, akiknek ruházata 4áé kor. 12 fillérbe 
került.

Ezen kívül még nehányan kaptak átalakított 
vagy ócska ruhadarabokat.

A szegények felruházásának fáradságos és sok 
kellemetlenséggel járó ügyét özv. Kassay Eudréné 
jegyző, intézte el most is, mint máskor, kellő gon
dossággal és tapintattal. Méltó, hogy a közgyűlés 
ezért köszönetét mondjon.

e) Az egyesületi uj taggyüjtés sok utánjárást 
kívánó munkáját elébb Félegyházi Antalné, Vargha 
Idával és utóbbi eltávozása után Szabó Andrásné, 
Dollni Róbertnével végezték. Az elért eredmény az 
odaadó bázgóságnak fényes bizonysága, mert előbbiek 
128 rendes és 6 alapitó, — utóbbiak pedig 19 len- 
des és 1 alapitó tagot szereztek és igy a rendes ta 
gok száma 206 a — tagok összes száma pedig 419-re 
szaporodott.

A tagok betüsorós névjegyzéke, választmányi 
határozat szerint nem csak törzskönyvbe van vezetve, 
hanem ki is van nyomtatva.

f)  A pénztári számadások adatai szerint az 
egyesület vagyoni állása 1906. decz. 31-én 21023

. kor. 83 fillér.
g) Végül szomorúan jegyezzük fel, hogy az 

egyesület tagjai közül, tudomásunk szerint a múlt 
évben elhaltak Br. Szentkereszti Stefánia, a kegyes, 
nagylelkű és áldozatkész urhölgy, valamint Tamás 
Károly beszterczei törvényszéki bíró és felesége. Le
gyen áldott emlékezetük.

Jelentésemnek tudomásul vételét és az üresen 
álló titkári hely betöltését is tisztelettel kérem.

B ő d  K á ro ly .
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Szeretnék az osztrákok a katonai szállítá
sok ügyét visszacsinálni, megváltoztatni, akként, 
hogy mi magyarok a kvóta szerint csak fizessünk, 
de semmit se kapjunk, a tejföl maradjon — mint 
azelőtt —  az osztrák iparé.

Azután o tt a gazdasági kiegyezés, a vám
szerződés ügye. A  liires szilveszter éjjeli megál
lapodás, a Széli:—Körber-féle kiegyezés nem kell 
az osztráknak. Tovább akarja a régi „gyarma- 
tosságot“ gazdasági függésben, aláreudeltségben 
tartani. Nohát abból sem lesz semmi. Nincs az 
az osztrák ész, lelemény, íurfang, erőhatalom, 
mely Wekerlét, Kossuthot és társaikat ebben az 
ország sorsára döntő kérdésben kijátszhatná. Ha 
Ausztriának nem elég jó a Széli—Körber-féle 
méltányos, igazságos, egységes, hát kapnak újat, 
annál — rájok nézve — hátrányosabbat. Ebben 
a kérdésben is, mint a katonai szállítások ügyé
ben, a kormány háta mögött áll az egész nemzet.

Azért nincs igazuk s nem is lesz azoknak, 
a kik már váltság-hireket emlegetnek. A ma
gyar kormány meg fogja csinálni az ország ér
dekének megfelelő s Ausztria jogos érdekeit is 
respektáló gazdasági kiegyezést vagy a mostani, 
vagy egy másik osztrák kormány nyal. De elhulni 
nem fog, mert az igazságnak végre nálunk is 
győznie kell !

Győzni is fogunk — ha összetartunk U

dőn a marha ára — a kínálat kevesebb lévén — 
felmont. Az ár-differencziát tehát itt is a közön
ségnek kell megfizetni.

Ezen az állapoton segíteni kell. Ez szükséges 
mindkét fél: a fogyasztók és a mészárosok érdeké
ben. Ma a helyzet úgy á ll: a közönség zúgolódik a 
mészárosok ellen, hogy tulnagy haszonnal árulnak ; 
másfelől pedig a mészárosok jajgatnak, hogy a mai 
húsárak mellett sem képesek kijönni; tönkre
mennek.

A helyzetet tisztázni kell. Nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy a várost nem csak felemelt 
fizetésű tisztviselők lakják, hanem igenis nagyszámú 
olyan polgárság, mely az adó- és közterhek alatt 
nyög és a létfentartásért nehéz harczot vív. Videant 
consules!

H Í R E K .
Székelyudvarhely, jan. 20, 

D r á g a sá g  van.
Régi a panasz, hogy a megélhetési viszonyok 

nálunk mennyire nehezek, mily nagy a drágaság 
minden téren, s különösen, hogy mekkora ára van a 
baromfinak húsnak és a fának.

Ez a „nálunk" nem csak Székelyudvarhelyt 
jelenti, babár mi e téren ugyancsak vezetünk, ha
nem jelenti az egész Magyarországot. A fővárosban 
évek óta panaszol e miatt a közönség, zajong a 
sajtó s az eredmény csak annyi lesz, hogy ugyan
ezeket a panaszokat visszhangként hallják a boldog 
vidékről is. Alapelv, hogy az életben minden gazda
sági jószágoak ára a kereslet és kínálat egymáshoz 
való viszonya szerint alakul. Azaz: az a termék, 
melyből sokat kínálnak, de keveset keresnek, ol
csóbb mindig a tényleges értéknél, s megfordítva, a 
miből sokat keresnek, de kevesebbet termelnek, 
drágább lesz annál, mint amennyit az előllitás költ
ségei s az utánna várható,, rendes haszon, tehát a 
reális érték kitesz.

így vagyunk ma a hússal és igy van ez többé- 
kevésbbé, elismerjük, országszerte. Hogy mi miért 
vagyunk igy, annak már specziális okai is vannak.

Az egész országban kevés a vágásra kerülő 
szarvasmarha, de az átlagos mennyiségnél is keve
sebb Székelyudvarhelyen •: és vidékén, tehát termé
szetesen az átlagos árnál is többe kerül minálunk a 
bús. Székelyudvarhely város egyáltalában véve sze
gény vidékkel körülvett emporium, nagyobb hus- 
szükséglettel, melyet ez a szegény vidék egymagá
ban hússal, vágásra kerülő szarvasmarhával ellátni 
nem képes. Nem képes különösen azért sem, mert a 
mi szegény kisgazdánk a maga egy-két marháját 
igázni kénytelen s inkább annak tejét értékesíti, sem
hogy utolsó munkatársától is megváljon. Marhavá
sáraink — csodálatos dolog, de igy van — megle
hetős népesek, ahol azonban a jobb mennyiséget 
idegen kereskedők szedik össze, akik azokért jobb 
árt is fizetnek, de nyomban el is szállítják olyan 
helyre, a hol még jobban túladhatnak rajta. így az
tán városunk közönsége két szék közt a pad alatt 
marad, s kénytelen beérni a minőségre gyenge, árra 
nézve azonban borsos hússal.

Mészárosaink az ilyenképpen előállott nagy 
kivitel folytán kénytelenek drágábban vásárolni. A 
kérdés azonban az, hogy az előállott egy nehány 
korona áremelkedés igazolja-e a 24 — 64 filléres ár
emelést, a mennyivel egy év alatt tényleg emelték. 
Ma már ilyenformán hús árak tekintetében a fővá 
rosou is csaknem tulteszünk, mert a mig a marha
hús ára, tudtunkkal, jelenben 1 kor. 20 fillér, az a 
tok konczczal, a melyet ráadnak, felér a főváros 2 
kor. 20 filléres árával; a disznóhusról már nem is 
beszélünk, mert az a fővárosi áron is csaknem túl
tesz a jelenlegi 1 kor. 40 filléres árával. Kétségtelen, 
hogy hozzájárul közvetve a húsárak emelkedéséhez 
azon körülmény is, hogy a katonaság nagy szükség
letét a régi, kiválóan olcsó áron kapja akkor, ami-

Tanitói gyű lés.
Udvarhelyvármegye tanítósága f. hó 17-én né 

pes közgyűlést tartott Székelyudvarhelyen. Jelen 
voltak az egylet rendes tagjain kivül: vármegyénk 
közszeretetben álló főispánja, az udvarhelymegyei 
róm. kath. espereskerületi tanitóegylet tagjai, a hely
beli iskolák tanárkarai ás számos érdeklődő.

Az ülést Szász Ferencz elnök nyitotta meg, 
beszéde keretében gróf Apponyi Albert kultuszmi- 
miniszternek a tanitók fizetése rendezése körül tanú
sított jóakaratát méltányolva, vármegyénk törvény
hatóságának pedig hálás köszönetét mondva, fizetés
rendezési kérésünk jóindulatú és lelkes támogatá
sáért s végül Ugrón Ákos főispánt és az összes je
lenlevőket üdvözölte.

Azután Ugrón Ákos főispán szólalt fel, kifejt
vén, hogy a nép erkölcsi és anyagi javulása érde
kében a tanítósággal akar küzdeni. (Éljenzés.)

A tárgysorozat főbb pontjai a következők 
voltak :

Gyerkes Mihály a tanitók fizetésrendezése körül 
esett sérelmeket tárja fel, helytelennek Ítélvén kü
lönösen a tanitók fizetési kasztokba osztását és a 
kántori járandóságnak a tanitói fizetésbe leendő be
tudását. A fizetés méltányos és végleges rendezése 
czéljából a küzdelem tovább folytatására hivja fel a 
tanítóságot.

Ember János kir. tanfelügyelő a Tanitók Orsz. 
Bizottságának jelenlegi szervezetében való megha
gyását javasolja s ennek helyosségét és szükségessé
gét fejtegeti.

Ugyanő javasolja előadása keretében, hogy vár
megyénk tanítósága, mint első — alakítsa meg az 
osztályérdekek képviseletére a szabad tanító egyesü
letet. Hivatalos munkásságának sikeresebbé tétele 
czéljából pedig a hivatalos megyei tánitótest illet ala
kíttassák meg, melynek kötelés tagja legyen minden 
tanító, ha az állampénztárból csak bármi csekély 
segélyt is élvez. E testület gyűléseinek tárgysoroza
tát általánosságban maga a kultuszminiszter jelölje 
ki, elnök pedig a kir. tanfelügyelő legyen.

Nem kevesebb ügyeimet érdemel Darkó Lajos
nak az udvarhelymegyei elemi iskolai tanszermúzeum 
létesítését czélzó előadása, melyben megjelöli a mó 
dókat, melyeknek segítségével könnyen megteremt
hető e tanügyi szempontból igen fontos intézmény. 
Ezzel kapcsolatosan a tankönyvbiráló bizottság szer 
vezését is ajánlja.

A közgyűlés előadó javaslatainak megteste
sítésére a két osztályt (tanszermúzeum és tan- 
tankönyvbirálat) magában foglaló intézmény elnö
kéül Ember János kir. tanfelügyelő, a tanszermú
zeum ügyvivő elnökéül Chaluplca Rezső kir. tanfelügy. 
tollnok és tankönyvbirálati osztály ügyvivő elaökéül 
Gyérítés Mihály helybeli közs el. iskolai igazgató- 
tanitó választatta meg egyhangúlag A tanszermu- 
zeumi bizottság tagjaiul megválasztattak: Kovács 
Mihály parajdi, József Mihály ravai, Mircse Dénes 
alsósófalvi, Miklós Jenő medeséri, Szász Béla azé 
kelykereszturi, Beke Albert nagygalambfalivi, Kiss 
Jakab székelyderzsi, Jakab József székelymuzsuai, 
Géléi Vilmos vargyasi, Blájer Balázs és Kertész Al
bert székelyudvarhelyi, Simó Lőrincz siklódi, Bakó 
Dániel etédi, József János firtosváraljai, Tóth Vilmos 
szentábrahámi, id. Pál Sándor kisgalambfalvi és 
Tbott Károly tanfolügyelőségi szolgálattételre bérén 
delt igazgatótanitók, illetve tanítók, továbbá 
nyárné Soó Mariska székelyudvarhelyi óvónő, Szeitz 
Margit felsősófalvi és Spránitz Mária etédi tanítónők. 
A  tankönyvbiráló bizottság tagjaiul megválasztattak: 
Botos Imre székelykereszturi, Páter Gergely felső- 
boldogfalvi, Patakfalvi Zsigmond parajdi, Kriza Sán
dor homoródalmási, Győrfi István homoródszentmár 
toni, ifj. Pál Sándor és Lőrinczi Béla székelyudvar

helyi, Szász Ferencz siménfalvi, Darkó Lajos székely- 
szentmiklósi, Rozaondai István magyaiósi igazgató- 
tanítók, illetve tanitók, továbbá Péterné Nágler 
Matild alsósófalvi, Benczédi Erzsébet siménfalvi, 
Árkosi Vilma bözödi, Balogh Róza székelykereszturi 
tanítónők és özv. Kassayné Bagó Berta székelyud
varhelyi óvónő. A Népiskolai Tanszermúzeum minisz- 
terileg jóváhagyandő alapszabályainak kidolgozására 
a rendkívüli közgyűlés Chaluplca Rezső Gyeikes 
Mihály és ifj. Pál Sándor személyében három tagú 
bizottságot küldött ki, mely ebbeli muokál&tával a 
folyó évi nyári rendes közgyűlés előtt fog be
számolni.

A népnevelési egylet ügyébe beállott váratlan 
fordulat következtében Paál Sándor indítványára 
bizonytalan időre levette napirendről a közgyűlés a 
népnevelési egylet ügyének tárgyalását.

Végül az I. titkári állást a Paál Sándor sze
mélyével töltötte be s az igy megüresedett II. tit
kárságra Rozsondai Istvánt választotta meg a köz
gyűlés.

Ezután közebéd volt, mely alkalommal Ember 
János tanfelügyelő Ugrón Ákos főispánra, Szász 
Ferencz Ember János tanfelügyelőre, Rozsondai Ist
ván Szász Ferenczre, Beke Albert pedig Rozsondai 
István uj titkárra mondott pohárkőszöatőt.

(-P-)

M eggyanúsított képviselők.
A Sz.-Udv. ez. lap egyik korábbi számában az 

udvarhelymegyei képviselőket illetéktelenül azzal gya
núsította meg, hogy kötelességeiket nem teljesitik. 
Erre vonatkozólag most dr. Uinléder Fels Ernő úr
tól, az okláudi kerület orsz. képviselőjétől a követ
kező levelet vettük :

Igen tisztelt Szerkesztő url
A „Székely-Udvarhely" f. évi 4-ik számában 

a „Különfélék" rovatában az én személyemmel is 
kapcsolatos közleményt olvastam, melyben eddigi 
képviselői működésem méltatlan elbírálásban ré- 
szesittetett. A tendencziózus közlemény szerzőjét 
nem ismerem, mert az illető kritikáját a névte
lenség leple alá rejtette. Minthogy azonban a köz
lemény reám vonatkozó része valótlanságot tartal
maz és illetéktelenül, sőt jogtalanul vádol meg, 
szükségesnek tartom a józan közvélemény megté
vesztésének kizárása czéljából ezen szóbanforgó 
közleményre reflectálni, kérve az igen tisztelt 
Szerkesztő urat, szíveskedjék ennek becses lapjában 
helyet adni.

A közlemény a vármegyei öt képviselővel 
foglalkozva, gúnyos hangon azzal vádol minket, 
székely képviselőket, hogy kötelességeinket nem 
eléggé és nem lelkiismeretesen teljesítjük, továbbá, 
hogy Kossuth Ferencznek a vármegyei és kerületi 
függetlenségi és 48-as párt szervezésére felhívó 
levelét figyelmen kivül hagyva, annak nem tettünk 
eleget, mert a pártot nem szerveztük. Ezen rága
lomnak az én személyemre vonatkozó részét azon 
megjegyzésem keretében utasítom vissza, hogy én 
a saját kerületemben a függetlenségi pártot köz
ségenként még a múlt cziklusban szerveztem és 
ezen szervezet most is fennáll. Sőt — legjobb bi
zonyítékot tudok e tekintetben a nevezett vádas
kodó lappal szemben azon tény fölemlitése által föl 
hozni, hogy az egyes függetlenségi köröknek magát 
a vádaskodó „Székely-Udvarhely" czimü lapot egy 
évig saját költségemre járattam is, mely lappéldá
nyok árát éppen a lapnak szerkesztője, vagy micso
dája, ’névszerint Beteg Pál ur, át is vette tőlem. 
Tehát a lapnak jelenlegi szerkesztője, a ki szintén 
Beteg Pál ur, a czikk közzétételének megengedé
sekor tudta azt, hogy azon közlemény e tekintet
ben valótlanságot tartalmaz, vagy, ha nem tudta, 
akkor nem létező személyeknek küldött lappéldá
nyokért vette fel tőlem az előfizetési árakat. — 
Bármint legyen a dolog, minden esetre és bárki 
legyen azon közlemény szerzője, úgy őt, mint a 
lap felelős szerkesztőjét ez utón figyelmeztetem, 
hogy ildomosabb magatartást követelek meg tőlük 
s az ilyen rágalmat torkára forrasztom akárki le
gyen az.

A mi a vármegyei függetlenségi pártot illeti, 
az erre vonatkozó közleményre az a megjegyzésem, 
hogy az biztos tudomásom szerint szervezve van s 
annak elnöke az előttem is nagy tiszteletben álló 
székelyudvarhelyi ev. ref. lelkész. Ha e tényeket 
a vádaskodó lap és a közlemény szerzője nem 
tudja, az csak azon sajnálatos ténynek lehet a 
következménye, hogy sem egyik, aem másik a párt
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iránt nem érdeklődik, vagy pedig az illető czikk- 
iró „haladó".

Végül azon váddal szemben, hogy képviselői 
kötelességemnek eleget nem teszek, ez utón is 
előre jelzem s felhívom a támadó lap figyelmét 
arra, hogy a közelebbről tárgyalás alá kerülő bir
tokrendezési, úrbéri, telekkönyvi törvényjavaslatok
nál alkalmat fogok nyújtani arra, hogy munkássá
gom terjedelméről és értékéről meggyőződhessék 
bárki is. Közel kél év óta dolgozom ezen kérdé
seken s légióként azon, hogy valamelyes módoza
tot lehessen találni arra, hogy a székely közbir
tokosságok az erdőkezelési terhektől megszabadul
janak s az erdő-törvénynek nézetem szerint egyes 
káros rendelkezései megváltoztattassanak. Hogy e 
tekintetben munkásságom mily értékű — bár azt 
eddig a vádaskodó czikkiró orrára nem kötöttem, 
— mégis eléggé méltányolva van azon körülmény 
által, hogy én az e kérdések feletti szaktanács- 
kozmányba az illetékes körök részéről — a mint 
kilátásba lett helyezve, — meg leszek hiva éppen 
azért, mert munkásságomat e helyen jól ismerik.

Még csak annyit jegyzek meg, hogy a kép
viselőnek dolgozni nem csak nagy lármával, ha
nem csendesen is lehet s aunak értékét az ered
mény majd igazolni fogja.

Az igen tisztelt Szerkesztő urnák üdvözlete
met küldve, maradok

Budapest, 1907. január 15.
őszinte tisztelője :

Dr. Hinléder Fels Ernő,
orez képviselő.

Irodalmi ünnepély. Az evang. reform, kol
légium Ifjúsági Petőfi-Önképzőköre folyó hó 27-ikén, 
báró Jósika Miklós emlékére, az intézet tornacsar
nokában irodalmi ünnepélyt rendez, melyre a közön
séget szívesen látja. Az ünnepély műsora a követ
kező: 1. Riadó, Czuczortól és Rudassytól; előadja 
az ifjúsági énekkar. 2. Jósika Miklós, Endrődi Sán
dortól; szavalja Nemes Imre VII. o. t. 3. Emlékbe
széd br. Jósika Miklósról; irta Hegyi András VIII. 
o. t., előadja Horváth József VII. o. t. 4. Eleven 
ördög, induló Konti Lajostól; előadja az ifj. zeuekar.
5. Jósika történeti regényeinek ismertetése; irta és 
előadja Göncei Lajos VIII. o. t. 6. Népdal egyveleg 
Lányi Ernőtől; énekli az ifj. énekkar. 7. Szaval 
Farkas József VII. o. t. 8. A főhős lelki megtisztu
lása Jósika „Abafiába;“ irta és felolvassa Hegyi 
András Vili. o. t. 9. Kossuth induló Németh Vil
mostól; előadja ifj. zenekor. Kezdeted, u. 5 órakor.

A jótékony nőegyesü let ma, vasárnap, 
január 20-án d. u. J/22 órakor választmányi-, azután 
pedig közgyűlést tart, melyre a tagokat tisztelettel 
meghívja az elnökség.

Szinikerületi gyű lés. Az erdélyrései szini- 
kerület választmánya 18-ikán, pénteken, Marosvásár
helyt Bernády György polgármester elnöklete alatt 
ülést tartott, melyen részt vettek a szinikerület vá
rosainak kiküldöttei is. Az ülésen tárgyalás alá ke
rült a jövő színi évad beosztása. Ezenkívül a felme
rült panaszok és sérelmek tárgyalása is. Székely
udvarhely várost az ülésen dr. Damolcos Andor alis
pán, szinügyi választmányi tag képviselte.

A Szabad L yczeum  sorrendje. A Szabad 
Lyczeum rendezősége most bocsátotta ki az előadá
sok programmját. E szerint 1906. decz. 2-án: Dr. 
Solymossy Lajos főreálisk. igazgató : A delejességről. 
Decz. 19-én: Ember János kir. tanfelügyelő: A táp
lálkozás kérdéséről. 1907. január 10-én: Dr. Padi 
Árpád árvaszéki ülnök: A szocziálizmus gazdasági 
élméictéről. 17-én: Vajda Ferencz ev: ref. lelkész: 
A halottégetéaről. 24-én: Dr. Válentsik Ferencz 
ügyvéd: A miniszteri -felelősségről. Február 7-én: 
Vári Albert unitárius lelkész: A világ vallásairól. 
14-én: Petrányi Miklós szakiskolai tanár: A milá
nói nemzetközi kiállításról. 21-én: Szabó András ev. 
ref. coll. tanár: Plátóról. 28-án: Dr. Harmatii Jenő 
törv. biró: Az esküdtszékről. Márczius 3-án: Dr. 
Solymossy Lajos főreálisk. igazgató: A villamosság 
ról. 10-én: Dr. Solymossy Lajos főreálisk. igazgató: 
A villamosságról. 21-én Amberboy József p. ü. szám- 
vizsg.: Financzialis viszonyainkról. 28-án: Dr. Do
mokos Andor alispán: A városokról. Április 4-én: 
Dr. Pál Erndö ügyvéd: Az alkotmány-biztosítékok
ról. 11-én: Nősz Gusztáv főreálisk. tanár: Az iro
dalom modern irányairól. 18 án: Becsek Aladár lap- 
szerkesztő : A munkáskérdésről. 25 én : Dr. Hinléder 
Fels Ákos ügyvéd: Az emberiség és a társadalom 
fejlődése. Május 2-án: Pálffy Jenő szolgabiró : Rendi 
szabadság és közigazgatás. 9-én: Sebest János:

Udvarhelyi Híradó.

Gazdasági kérdésekről. Az előadások a m. kir. áll 
főreáliskola természettudományi előadó termében ta r
tatnak meg 8 rendesen csütörtöki napon este 3/46 
órakor kezdődnek, kivéve a márczius 3. és 10-én 
tartandókat, melyek vasárnapi napon d. e. 11 óra
kor kezdődnok. Ezen ingyenes előadásokra a közönsé
get szívesen látja a Tanári Kör nevében az El
nökség.

Szent A ntal estély . Folyó hó 15én meg
tartott Szent Antal estély szintén szép közönséget 
hozott össze. Az előadott műsorból megemlítjük: 
Burnász Erzsiké helyesen előadott szavalatát. Ávéd 
Rózsika az „Ezüst fátyol legendáj“-át adta elé ügye
sen, mit Sándorka zenekara nagy tetszéssel kisért. 
Azután Szemlér Ferencz fógimu. tanár tartott érde
kes felolvasást a gyermeknevelésről Csergő Tamás 
főgimn. tanuló Arany János, Pázmán lovag czimü 
költeményét szavalta. Végre Szabó Antal kath. kán
tor énekelt és játszott harmoniumon. A következő 
Szent Antal estély folyó hó 27 én, vasárnap lesz, 
melynek műsorát a jövő számuokbi fogjuk közölni.

D iák-bál. A február hó 2-án megtartandó 
diák bál iránti érdeklődés mindinkább fokozódik; a 
régen is mindig igen jól sikerült mulatság az eddi
gieknél is sikerültebbnek ígérkezik, a mennyiben tu
domásunk szerint a diák-bál az idei farsangi szezon 
egyedüli nagyobb tánczmulatsága lesz. A rendezőség 
újra felkéri azokat, kik tévedésből meghívót nem 
kaptak és arra igényt tartanak, szíveskedjenek azt 
1 rendező bizottság bármely tagjával tudatni.

Casinói közgyű lés. A Casinó közgyűlését 
folyó hó 28-ikán tartja meg.

A  szen tegyházasfalvl takarékpénztár  
közgyűlése. Az oláhfalvi és homoródmenti taka
rékpénztár részvénytársaság folyó évi közgyűlését 
február hó 16-ikán délután 2 órakor tartja meg. A 
pénztár most közrebocsátott mérlegének főbb adatai 
a következők: Részvénytök 20000 k., tartalékalap 
35.558 80 k , külön tartalékalap 1880 97 k., betétek 
174 032 69 k., évi forgalma 845.689 64 k., tiszta 
nyeremény 9334-92 korona,

„Prédikátori tár" czimen kiadandó beszéd- 
gyűjteményre ifj. Péter Károly alsósófalvi ref. pap 
és esperes előfizetési felhívást bocsátott ki. A 
kötet mintegy 14 — 15 ivén, részint eredeti, ré
szint jelesebb külföldi egyházi szónokok után át
dolgozott közönséges, ünnepi és alkalmi prédikáczió- 
kat, ágendékat, temetési beszédeket és biblia-ma
gyarázatokat fog tartalmazni. Az első kötet megjele
nését a szerkesztő április hóra helyezi kilátásba, ha 
a vállalat iránt kellő érdeklődés mutatkozik. A 
könyv előfizetési ára, bérmentes megküldéssel 3 ko
rona, mely február 20-ikáig szerkesztő czimére kül
dendő meg.

Iparosok fillérestélye. A „Polgári önképző- 
és segélyző egylet" folyó hó 21-iki fillérestélyt ren
dezik : Tamás Ilonka, Kassay Berta, Keszler Dezső 
és Csató Ferencz. Közreműködnek: Burger Arthur 
tanár felolvas, Dózsa Sarolta szaval, Bartos Teréz 
énekel, Nemes Imre szaval, Bichann Jenő monologot 
ad elő.

Protestáns egyházi estély . A székely
udvarhelyi ev. ref. egyházközség ma, d. u. 5 órakor, 
a ref. kollégium tornacsarnokában tartja harmadik 
egyházi estélyét. A rendezők ez alkalomra a követ
kező érdekes programmot állították össze: 1. A 
gyülekezet éneke: I. Te benned bíztunk, XC. zsolt.
1 vers. 2. Megnyitás. 3. Énekel: Bőd Etelka. 4. 
Felolvasás : tartja Biró Sándor ref. koll. tanár. 5. 
Énekel: Pálló Imre V. g. o. tanuló. 6. Szaval: 
Nemes Imre VII. g. o. tanuló. 7. Zárszó. 8. A gyüle
kezet éneke: Áld meg Ur Isten a te népedet. Be
lépés ingyenes; kegyes adományok a harmonium 
vételének fedezésére, szívesen fogadtatnak. Az estély 
rendezői: Félegyházi Mariska és Lestyán Margit.

A halottégetésről. A Szabad Lyczeumban 
f. hó 17-én Vajda Ferencz ref. pap tartott érdekes 
előadást a halottégetésröl. A halottégetés is egy neme 
a temetkezésnek. A régi népek temetkezési formái 
nagyon külömbözők voltak, de mindig szoros kap
csolatban állottak a lélek hallhatatlanságáról alko
tott nézettel. Legelterjedtebb módja a temetkezésnek 
már régen is a földbehelyezés volt. E mellett gya
korolták a vizbemeritést, bebalzsamozást, megégetést 
és a pogány népek egyes különös módokat. A kér. 
Dépeknél — Krisztus példája után — a földbeterae- 
tés jött szokásba, de találkozunk az első századok
ban egyes megégetési esetekkel is. A franczia forra
dalom hatása alatt, de főleg a múlt század közepe 
óta erős mozgalom indult cpeg egyes országokban a 
halottégetés mellett. Nálunk is voltak ezen eszmé
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nek pártolói már régóta. Nagyobb mozgalmat azon
ban csak a múlt év égén fejtettek ki, a midőn szer
vezkedtek és kérést adtak be a minisztériumba alap
szabályaik megerősítése végett. A halottégetés mel
lett- és ellen felhozható érvek közül különösen a 
közgazdasági és közegészségügyi szempontok érde
melnek figyelmet. De, ma még egyik sem teszi egé
szen indokolttá a halottégetés kőtelező behozatalát. 
Azokat a bajokat, melyek egészségügyi szempont
ból a mai temetkezésnél, temetőknél felmerülnek, 
könnyen lehetne orvosolni részben a meglevő köz
egészségügyi szabályok pontos végrehajtásával, részint 
az orvosi intézmény államosításával. Éppen ezért a 
halottégetés behozatala csak mint magán, illetve 
társulati kezdeményezés jöhet létre, a mi ellen val
lási szempontból egyik hitfelekezetet sem állít kor
látokat, sőt sok tekintetben előnyös voltánál fogva, 
éppen ajánlatos is. Kötelező, állami kremátoriumok 
beállítása falu helyen nagyon költséges is lenne. Vé
gül előadó a mai temetési szokásokról szállott. E l
itéli a torozást és a temetések alkalkalmával előfor
duló kisebb-nagyobb rendetlenségeket. Sürgeti a 
síroknak hatósági megvizsgálását, hogy azok a tör
vényes követelményeknek mogfelelnek e ? A kopor
sókra rakott koszorúkat a kegyelet szép megnyilvá
nulásának tartja, de sokkal szebb és üdvösebb volna, 
ha azoknak árát minden felekezet tagjai jótékony 
czélra fordítanák. Erre kínálkozik itt, nálunk a te
metőkertekben felállított szegények házának a fej
lesztése. Igen tekintélyes összeg kerül évenként a 
koszorúkkal sírba, a mivel sok könnyet le lehetne 
törölni. Előadót köztetszésben részesült előadásáért 
megéljenezte a közönség.

M űk ed velők  sz in h áza . A Munkások rok
kant- és nyugdíj-egyletének helyi fiókja javára a múlt 
vasárnap sikerült szinelőadást rendeztek, mely alka
lomra a közönség teljesen megtöltötte a Budapest- 
szálló szintermét. A műkedvelők Deréki Antal nyu
galmazott színész Konkoly a búzában czimü népszín
művét adták elő. A szereplők valamenyie sikerültén 
megállta helyét, s a darabot a műkedvelői előadások 
átlagos színvonalán jóval felül vitték. Ebben nagy 
éideme van Derékinek is, ki a szereplőket maga ta
nította be s ő maga is részt vett a játékban. A ne
mes czélu előadás bizonyára tekintélyes összeget ho
zott össze.

A  tisz tv ise lők or  ma délután 5 órakor tartja 
évi rendes közgyűlését a kör helyiségében és az e l
nökség a tagokat ez utón is kéri a megjelenésre.

A  parajdi á ll. isk . ta n ító te s tü le te  f. hó 
9-ikén, az iskola helyiségében, természettant eszkö
zök beszerzésére zártkörű tánezvigalmat rendez. B e
lépti dij személyenként L60 K. Kezdete fél 8 órakor.

A  b u d ap esti U rán ia  tu d om án yos sz ín 
ház f. hó 18-adikán kezdte meg előadásait váro
sunkban Pékár Gyula Pénz őfelsége czimü darabjá
val. A „Budapest" szálloda szintermét majdnem 
egészen megtöltötte az érdeklődő közönség, mely él
vezettel gyönyörködött úgy a szellemes szövegben, 
valamint a tiszta vetített képekben. Pékár Gyula 
három részben mutatja be a pénz uralmát a földön. 
Az első részben megismertet a legrégibb időktől nap
jainkig az aranynak hatalomra jutásával, az embe
reknek birhatásáért való küzdelmével, az első 
bankárral: Fugger Jakabbal; pénz őfelségének meg
testesítőjével : Rotschilddal stb. A felvonást a „Mese 
az aranyról" czimü mozgókép zárta be. A második 
részben a világ leggazdagabb embereivel ismerke
dünk meg, a társadalmi kitagadottaknak küzdelmé
vel és a harmadik részben a pénzszerzésnek szám ta
lan módjával. Elvonult előttünk a játékosok, csalók, 
betörök, rablók egész serege. Nagyon jó volt a Pá
risi tolvajok és betörök, valamint Egy leány története 
czimü mozgókép. — F. hó 19-ikén két előadás volt. 
Egyik délután, melyen az iskolák növendékeinek 
Skócziát mutatták be, a másik este, a melynek tá r
gyát Tormav Czeczile A  szirének hazája czimü da
rabja képezte. Mindkét előadás egyaránt szép v o lt.— 
Ma, azaz 20-adikán Strausz Adolf A z orosz forrada
lom czimü darabja vau műsoron. A szöveget Bencze 
Jenő olvassa értelmes, tiszta hangon.

A  hom oródszentm árton i ev . ref. e g y 
h ázk özség , Biró Dezső lelkész elnöklete mellett, 
ma, vasárnap, a templom építése javára, a község
háza nagytermében tánczmulatságot rendez. Kezdete 
este 6 órakor.

N ő eg y esü le t i n y ilv á n o s  n y u g tá z á s . A
kővetkező sorok közlésere korettüna tol. A sze
gény gyermekek felruházásához a korábban közöl- 
teken kívül még hozzájárultak : a) B ullával: Soly
mossy Istvánná, Koncz Árminná, Persián Jáuosné, 
Schuller Jánosné, Pap Andrásné, Gönczi Lajosné,
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hálás köszönetét. Ozv. Kassa y né jegyző. 
j  ̂ Karóffkodfilt Otthona- 17-ikéu, csütöitö- 
,talvt, tartott. Ez összejövetel programúja a 
ki'zft volt: szavalt Aved Iiózsika, felolvaszt 

...UoU Pasehek Viktor, monológot adott ölő Csiszár 
Josisof. míg Sterba Ödön szabadelőadást tartott.

K oroaolya-verseny. A Székelyed várhelyi 
Korcsolyázó-Egyesület a mai napra hirdetett kor
csolya-versenyét, tekintettel a nagymérvű havazásra, 
a jövő vasárnap, 27-én délelőtt 11 órakor tartja meg.
A verseny sorrendje a kövotkezö: 1. Ifjúsági (junior) 
verseny. Táv: 200 m. A pálya 1 szer körül. 1-sö.
2 ik és 3-iknak tisztoletdij. Nevezhetnek ifjak 15. 
év'g. Tét nincsen. 2. Sikverseuy (reuior). Táv: 200 
m. A pálya 1-szer körül. 1 ső és 2-ikuak tisztelet- 
díj. Tét 1 korona. 3. Távverseny. Táv: 1000 ui. A 
pálya 5-ször körül. 1-ső és 2-iknak tiszteletdij. Tét 
V korona. 4. Mükorcsolyázó-verseny. A) Előirt gya
korlatok ; B) szabadon választott gyakorlatok. 1-ső 
és 2-iknak tiszteletdij. Tét nincsen. 5. Hölgyek ver
senye 1-ső és 2 iknak tiszteletdij. Tét nincsen. Ne
vezés : Az összes versenyekre csakis az egyesület 
tagjai nevezhetnek. A verseuyeredméuyeket a verseny
bíróság, melynek tadjai dr. Damokös Andor, dr. 
Bodolla Gábor és Freyberger Miksa, állapítja meg; 
Ítélete meg nem felebbezhető. Az 1., 2., 3. számú 
versenyeknél, amennyiben 4-nél több versenyző in
dul, sorsolás utján, 4-es csoportokban előfutamok 
tartatnak. A 4. sz. mükorcsolyázás előirt gyakorla
ta i : 1. Ivezés előre kifelé; 2. ivezés bátra kifelé; 3. 
3-as előre kifelé jobb- és ballábbal; 4. 3-as hátra 
kneié jobb- és báHabbal; 5. £ előre kifelé kezdve 
jobb- és ballábbal. 6 8 t.s  váltogatott lábakkal. A 
szabadon választott gyakorlatul 3 gyakorlat muta
tandó be. E versenyeknél a versenybíróság pontok 
alapján bírál. Az 5. sz. hölgy vei se aynél a verseny
zők akár egyedül, akár párral korcsolyázhatnak, ez 
utóbbi esetben a férfi, ki csak mint kisérő szeropel, 
dijat nem nyer. — A bemutatandó gyakorlat lehet 
bármily egyszerű, pl. ivezés, táncz stb. — A dijat a 
versenybíróság Ítélete szerint a legszebben korcso
lyázó hölgyek nyerik. Belépö-dij a pavillonba és a 
pályára 1 kor., tagoknak 50 fillér, állóhely a tölté
sen 30 fillér.

V árosi k ö zg y ű lés . Székelyudvarhely város 
képviselőtestülete tegnap délután Gotthárd János 
polgármester elnöklete mellett rövid félórás rendkí
vüli közgyűlést tartott. Farkaslaka juh vásár t a r t a 
tásához nem járult hozzá a közgyűlés, mivel e vásá
rok tartását korábban maga elhatározta, a szemét 
fuvarozásra kötött szerződést tudomásul vették. Seöl- 
lösi Samu és Fnibery Árpád ajánlatát a szeszfogyasz
tási adópótlék megváltásira elfogadták. A tisztinyug- 
dij választmányba Soó Gáspár és Dr. Nagy Samu 
megválasztattak. Egy pár illetékességi ügy elintézé
sével a gyűlés véget ért.

K ivon at a m. hiv. lapból. Rühkór fellépett 
szórványosan Székelyzsombor községben. — Sertés- 
orbáncz megszűnt Székelykeresztur községben. — 
Sertésvész megszűnt Bordos községben. — Folyó hó 
4 én Zerbes János homoródaróczi lakosnak a község 
között levő utczáról 1 drb. 3 éves sötét piros kan- 
cza-csikója elveszett. Jegye: Homlokán csillag, hátsó 
jobb farán sebhely látható. — Ifj. Miklós Ferencz 
zetelaki lakosnak folyó hó 4-én a kőhalmi vásáron 
megvett egy darab lü éves fekete heréit lova haza 
jövet Tetek községben a fogadó előtt elszabadulva 
eltévedett.

gvar széppróza legjelesebb képviselőit szólaltatja meg 
frissen irt munkáikkal, lllusztriáczióanyaga roppant 
változatos, orodoti felvételei pedig boszámoluak min
den hét közérdekű aktualitásáról. Az uj évfolyam 
első számában Herczeg Eerencz, a kiváló iró, eg- 
uj regényt kozd. Nogyodúveukiut az Uj Idők olőlizo- 
tési ára 4 korona. Előfizetési pénzek legczélszerüb- 
beu posta utalványon küldendők az Uj Idők kiadó- 
hivatalának Budapest, VI. Andrássy-ut 10. sz. alá. 

x Kiadó lakás. Batthyányi tér 8. szám alatt
levő emeleti lakás (4 szoba, előszoba, kunyvlia, kamra 
stb.) 1907. íebr. 1-től kiadó. Értekezhotni Fejes Áron
tanárral.

x E ladó bútorok. A városról való elköltö
zésem alkalmából az egész lakásborendezésemet, és 
pedig ebédlő, szalon, háló és irószobi, valamint a 
konyhabútorokat szobáukéut, esetleg darabonként is 
jutányos áron eladom. Az eladott bútorok február 
1-vel vehetők át. — Fejes Áron tanár. Lakásom: 
Székolyudvarliely, Batthyáuyi-tér 8. sz.

IRODALOM.

Polónyi ügy a Házban.
— Távirati tudósitós. —

ltiu lupost, junuir 19. 

(Érk. d. u. 5 6.)

x Uj idők. A most jövő uj esztendő tizenhar
madik évfolyam az Uj Idők életében. Ez a szépiro
dalmi, művészeti és társadalmi hetilap, a melyet 
fennállása óta Herczeg Ferencz szerkeszt, ma szoro
sabb viszonyt tart a magyar olvasopublikummai, 
mint valaha. Mindenütt találkozni vele az un famí
liák szalonjában. Programmja ina is u6y»“a í> *■m‘ 
eddig volt, csak bővebb, színesebb ; W ^ u s  a 
melylyel dolgozik, nagyobb készségű. Egyfelől tiszteli 
mindazt, a mi hagyomány, a nélkül, hogy maradi 
volna, másfelöl tükre a modern élet szellemi uyil- 
vánulásainak. U j' törekvés, uj hang, uj érték bolyét 
kap hasábjain, ba őket a természetes fejlődés hozza 
létre. A szerkesztő Herczeg Ferouczen kívül, a ma

A N épnevelési E g y le te k  Szervezése  czirn- 
mel Gyerkei Mihály igazgató tanítótól a napokban 
jelout meg egy tanulmány, mely irányával, tartalmá
nál fogva méltán számíthat az illetékes körök kiváló 
figyelmére. A füzethez Solymossy Endre tanár irt 
előszót, melyet itt egész terjedelmében leközlünk :

Magyar értelmi osztályunknak erős és szép ol
dala, a távoli nagy czélok, — a szép elvek, — az 
átfogó nagy kérdések feltevése, s azok mogvalósitá- 
sábau való önzetlen munkálkodást.

És mégis, az eddigi társadalmi szorvezkodések 
utján elért eredmények, nincsenek arányban az azokra 
fordított munkával! Nincsen meg a kollö haladási 
Ennek oka az. mert nem mindig találtuk el, hogy 
mit és hogyan tegyünk, hogy szervezzünk : mert. öt
letszerűen dolgoztunk; mert a felszínre került újabb 
és újabb eszmék és czélok eléréséért való hevületünk, 
elfödte az élet ezer meg ezer apró sebeit; mert nem 
törődtünk a nép apró bajaival; mert munkánk inkább 
teoritikus, mint praktikus volt.

Fáj látni, hogy azok, akik tudnak is, akarnak 
is dolgozni a közért: oly tevékenységükben merítik 
ki becses erejüket, melyekből magyar társadalmunk
nak alig van haladása.

Az olmaradhatatlau eredménynek, a lendületes 
haladhatásáuak erős és bizonyos érzető támadt hin
nem, mikor Gyérítés Mihálynak ezen „Tervezetét11 
végig olvastam. Öntudatossá;;, tervszerűség ömlik el 
ezen Tervezeten I Egységos vezetéssel, — iniudou 
helyre a ráuevelt munkásoknak oduállitúsávu), — 
csoportosítja a társadalmi alakulatokat.

Minden egyes sorából a gyakorlati clot világos, 
tiszta ismerete, a muukásuóp meleg szoreteto sugár
zik ki. Látja a nép seboit, ismeri bajait. Tudja hogy 
hol, mit és hogyan kell kozdoui. Lépósről-lépésre 
jelöli meg a kis, apró teendőket. Rámutat az eszkö
zökre, módokra. Mindig csak ott _ és annyit óhajt 
megvalósítani, ahol és a mennyire uiegvau a szüksé
ges erő, a rátermettség; szóval az alapleltétől.

Tudja, hogy a magyar uépot a termelőerő, an
nak fejlesztésére, különösen a termelések értékesíté
sének módozataira koll megtanítani, ráuevolni.

Tervezetének egyik részében megadja a népnek 
a teendők elméleti ismeretoit; másik részében, alap- 
szubálytervozeteivel és egy Otthon tervrajzának köz
lésével, kijelöli a szervezkodés és működés mikéntjét.

Kiválóan hasznos olvasmáuy ez a munka, a 
magyar ifjúság és a nép szamára ; do értékes útmu
tató a nép vezetőinek kezében is. Annyival inkább; 
mert minden részletében megfelel a Vallás és Közok
tatásügyi Minister 1906. évi 92.413 számú leiratának, 
melyet a városi és vármegyei főispánokhoz a „Nép
nevelési bizottságok11 alakítása tárgyában tett közzé, 
a Hivatalos Közlöny 23-ik számában.

Könnyűvé és sikeressé fogja tenni ezen „Ter
vezet,11 úgy a „Vármogyei Központi Népnevelési bi
zottságokénak, mint „Községi Népnovolési egyleted
nek megalakítását és munkáját.

Midőo e munka — most — útjára indul; kí
vánom szerzőnok, hogy lelke vágyai — népünk bol
dogulásában — teljosüijonok. Solymossy Fűdre.

A képvisolöház mai ülése iráut a Polónyi-ügy 
miatt óriási az érdeklődés. Karzatok zsúfolva vannak 
közönséggel. A képviselők majdnem teljes számban 
jelen vannak. A folyosók élénkek.

Justli Gyula elnök az ülést pontban tízkor 
megnyitja.

Elnöki bejelentések után Bizony Ákos előadó 
hosszabb beszédbon elfogadásra ajánlja az igazság
ügyi tárcza költségvetését.

Polónyi Géza igazságügyminiszter szólásra áll fel. 
Reudkiviili körülményok között — úgymond — 
szollal fel.

Ellen felei a rágalmak minden fegyverét felhasz
nálták ellőne, hogy ogy hosszú, küzdelmes politikai 
pályafutás után őt tönkre togyék.

Ezen politikai hajszát tisztázni koll. Elhatá
rozta, hogy bíróság elé rnogy.

Ismert ügyben ma éjjel sajátságos fordulat ál
lott be, molyét isteni gondviselés intézkedésé
nek tart.

Ugyanis este megjelout nála dr. Weisz Manó 
fővárosi orvos. Feldúlva mondja, hogy házi orvosa 
Halmosnak, ki feldúlt lelkiállapotban napok óta ál
matlanul küzd lelkismeretével.

H a lm o s  tö re tte l Ilie scu  b e v a llo t ta  n e k i ,  
h o g y  l 'o lö i i y i t  íu e g rA g a liu a z ta  és m á s o k  
p o l i t i k a i  e s z k ö z é v é  sz e g ő d ö tt.

Orvos kijeloutette, hogy kötelességének tartja 
Halmost mások befolyásától megmentoni.

Kérdi Polónyit, iiaj!andó-e ezou ügyet egy nyi
latkozattal elintézni ?

Polónyi azt válaszolta, hogy megpróbálta az 
ügyet társadalmi utón elintézni, most saját érdekében 
kéuytelen bírósághoz fordulni.

Orvos okkor kérte Polónyit, hogy feldalt lelki- 
állapotban kiizködő Halmos nem bírja ki az izgal
makat; k é r v c - k é r i  boeslisso u  m eg  H a l 
m o s n a k ,  m i t  l ’o ló u y i m eg  t e t t .

Miniszter ezután felolvassa Halmos nyilatkoza
tát, melyben sajnálatát fejezi ki nyilatkozata felett, 
melyet nem mogtürléutuok kór tekintoni.

Maga részéről — ugymon d Polónyi — még 
ozolc után som tekinti befejezettnek az ügyöt és a 
parlament bírósága, első sorbau a függetlouségi párt 
itélőszéke oló viszi az ellene torvezett maffiát. (Zajos 
helyeslés és taps. Éljenzés.)

Ezután miniszter áttért az igazságügyi tárcza 
ismertetésére. Mikor a tárczát átvette, sok visszás 
állapotot talált. Több reformot bejelentett, köztük a 
büntető törvénykönyv, a polgári perrendtartás és a 
tőzsde re/ormját, melyekre nézve javaslatait ősszel 
fogja benyújtani, fedezetlen batáridőüzletet megszün
tetendőnek tartja.

E közbou elnök szünetet rondel el.

A négy Ívre terjedő és a Népmivelési Egyletek 
Otthona építési tervrajzával ollátott füzet ára 1 kor. 
Megszerezhető szorzónál, Székolyudvarhelyt.

Elégtétel Polónyinak.

Egész politikai világ Polónyi-ügy váratlan for
dulatáról beszél.

Halmos volt polgármester barátai előtt már 
tegnapi nap folyamáu kijelentette, hogy Polónyi el
leni vádakat hirtelen lobbanásában mondotta. .Eze
k e t  k é p te le n  v o ln a  b iz o u j  i i . t a i ,  na Poionyi 
port indítana ellene.

Nem tűrheti, vagy megörül, vagy meghal. Hal
mos maga felajánlotta, hogy bocsánatot kor Polónyi- 
tól igaztalau támadásáéit.

Képviselői körökben beszélik, hogy a függet- 
lonségi párt egyhangúlag kifogja mondani, hogy 
Polónyi teljes elégtételt kapott s így szükségtelen 
bíróság elé meumo.

Kiadja: Mocsok ]>. Fia könyvnyomdája 

X ele lo iiN zitm  11 .

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár 
köhögés, skrofulozis. Influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva.

Minthogy értéktelen utánzatokat Is kínálnak, kérjen mindenkor 
„Htoehe" eredeti oaomauoláat.

F. RHofTmann-lL* H och« & , Co. Mawel (Sváje)
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190? január 20. (6) Udvarhelyi H íradó. szám

Sz. 2G1— 907. szb.

Pályázati hirdetmény.
Udvarhelyvármegye székelykereszturi járás- 

bau üresedésbe jött Tordátfalvi körjegyzői állásra 
pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. 
évi I. t.-cz. 6. §-a, illetve az 1900. évi XX. 
t.-cz. 3. § a értelmében fölszerelt folyamodványai
kat 1907. évi január hó 24-én déli 12 óráig 
hozzám adják le.

Ezen körjegyzőséghez Tordátfalva, Énlaka 
és Firtosmartonos községek tartoznak.

J a v a d  a l ma z á s :
1. Törzsfizetés 1600 korona.
2. Lakbér és dologi kiadások.
Székelykeresztur, 1907. január 17.

Gálffy Kálmán,
főszolgabíró.

Sz. 7893-1906. tkvi.

Az Oláhfalu és homoródmenti Takarékpénztár Részvénytársaság
1907. évi február hó 16-án d. u 2 órától kezdödöleg az intézet helyiségében tartja

XV-IK ÉVI RENDESJ<ÖZGYÜLÉ$ÉT.
Tárgysorozat :

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt üzletévről, a mérleg meg
állapítása és a nyereség felosztására vonatkozó javaslata.

2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak szabályszerű felmentése iránti határozat.
3. Igazgatóság, felügyelő-bizottság és tisztviselők választása.
A közgyűlésre a t. részvénytulajdonosok azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy 

részvényeiket a még le nem járt szelvényekkel együtt a gyűlés megnyitásáig a pénztárnál 
letenni szíveskedjenek.

Szén tégy házasfalu, 1907. január hó 12-én A *  I g a z g a t ó s á g .

Árverési
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Simófi Ká
roly végrehajtíitónak Osonta László végrehajtást 
szenvedő elleni 500 kor. tőkokövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a felsősófalvi 361 sz. tikvben 
foglalt A l l  rdsz. 932 szárai; 20Z kor., 2 rdsz. 
1652,2, 1739/1. 1740/' az. 266 kor., 3 rdsz. 2570, 
2810, 2811 sz. H3 kor., 4 rdsz. 2637/2, 2697/1 sz. 
136 kor., o rdsz. 3031/3 sz. 156 kor., 6 rdsz. 3107/1 
sz. 60 kor., 7 rdsz. 3381/1 sz. 110 kor., 8 rdsz. 
6728 sz. 68 kor., 9 rdsz. 7734/1, 7735/1 sz. 50 kor. 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árvorést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1907. évi február hó 4-ik napjáu d. e. 9 órakor 
Felsősófalva községházánál m gtai tandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10°/0kát készpénzben, vagy ovadék- 
képes értékpapírban a küldött kezéhez letenni.

A kir. törvényszék mint telekkönyi hatóság.
O ra tl in s ,  kir. törvszéki egyes bíró.

£6-árVct&
A miniszteri kirendeltség tulajdonában levő' 2 drb

fog e hó 22-én reggel 8 órakor Udvarhely város
háza udvarán elárverezhetni.

Egyik ló sárga í) éves, lül cint. magas, mező- 
liegycsi gidrán fajta, másik szürke 154 cm. magas, 
11 éves lipicai fajta.

1 8 9 8 . és  1 9 0 5 .  é v i

n a g y n y u l a s i  t e r m é s
U g r ó n  J á n o s  b ö g ö z i  p in e z é j é b e n

csakis hordó számra.
ERd. ■IMCII IM II I 11 ,3 W/tVilg-i

590—1906. vgh.

Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köztérré teszi 
hogy a székelykereszturi kir. törvényszéknek 1904 
évi Sp. 752. számú végzése következtében Dr. Gom 
hős János ügyvéd által képviselt, Dr. Sebessi Arthur 
hagyatéka javára Rigó József Sándor almási lakos 
ellen 34 ÍT 94 fill. s jár. erejéig 1905. évi junius 
hó 14-én foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 860 K'-k . becsalt, köveikezft 
ingóságok, u. m .: 2 ló, 3 szekér, 6 sertés és egy 
tehén nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az óklándi kir. járásbiróság 
1906. évi V. 189/2. számú végzése folytán eddig ősz 
szesen 4 K 40 fillérben biróilag már megállapított 
költségek erejéig, Homoródalmáson alperesnél leendő 
eszközlésére 1907. évi január hó 28-ík napjának 
d. U. 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-ai értőimében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsárou alul is 
el fognak adatni.

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

Oklánd, 1907. évi január hó 6 án.
l*«Ilflk Ignác/, kir. birósgi végrehajtó.

Ad. 7892-906

Haszonbérbeadó birtok.
Ugrón János bögözi tagositolt 

birtoka, esetleg a fogadó-épülettel, 
malommal és malomréttel stb. egy- 
gyütt, 1907. évi márcziustól kezdve 
5—10 évre haszonbérbeadó.
A hely ötös forgóra van beosztva.

Árverési liirM ráyi kivonat.
A székelyudvarhelyi kir. tvszék, mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy kiskorú Keresztély Gyula 
és társai végrehajtatnak Csorna Károly végrehajtást 
szenvedő elleni 300 kor. tőkekövetelés s ennek 1902. 
márczius hó 25-től járó 6"/0-os kamatai, 7 kor. 76 
fillér óvás, Vs°/o váltódij, 59 kor. 80 fill. eddigi és 
22 kor. 30 fillér ezúttal -_megállapitott, valamint a 
még felmerülhető költségek kielégítése végett, a szé
kelyudvarhelyi kir. törvényszék területén levő és a 
székelyudvarhelyi 228 sz. tjkvben foglalt A f  3 rdsz. 
427/1, 4281/1 hr z. 2400 koronára becsült kőház és 
a 425/1, 425/2. hrsz. közös udvarból álló ingatlanra 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1907. évi február hó 9-ik napján d. e. 9 órakor 
ezen tkvi hatóságnál megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alul is fognak 
eladatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsáráűak lO°/0-át készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóságtól. 
Székelyudvarhely, 1906. november hó 20-án.

G ru íT íu s , kir. törvényszéki egyes biró

Uj divat-raktár !
Van szerencséin a nagyérdemű helyi és vidéki 

közönség szives tudomására hozni, hogy
Batthyányi*tér 6. sz. alatt

----  (Frö)ich-féle házban) ----
ú jo n n a n  b e r e n d e z e t t

női- és férfi diVatárn-raKtlrt
nyitottam*

Hazai gyártmányú árukat dús választékban ta r
tok raktáron, u. m barhet, flanelt, tenxiis, velúr, kre- 
ton, voal, ezatin, batiszt. delén, szőttes, oxford, további 
franczia, aogol stb. ruhaszövetek és posztók, bé'és, 
ruhadi3zek, trikók, harisnyák, barhet szövet, berlini 
stb kendők, Bzcmyegek, paplanok, selymek stb.

Kiváló jó minőségű férfi ingek, gallérok, valamint 
parfümök, szappanok, fogporok és paszták, hölgypo
rok és számtalan itt fel nem sorolt áruk dús válasz
tékban é3 előnyös árakon állanak a nagyérdemű kö
zönség rendelkezésére.

Midőn a vásárló közönséget nj üzletem megnyi
tásáról értesítem, kérem szives biza’m it é pártfogá
sát, melyet én nemcsak szolid és pontos kiszolgálással, 
de olcsó áraimmal is igyekezni fogok kié.demelni.

Kiváló tisztelettel
Schiroky Ágoston.

A tn.Kir. szölőtelepeKen termelt
és a budafoki ni. kir. pinczemesteri tanfolyam 
által kezelt s a m. kir. fóldmivelésügyi minisz
ter támogatásával létesített ’borértéUesi- 

tési osztályából a

magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetke- 
w  Mének székeljndvarlielii Miauéi

(Kossuth Lajos-utcza 27. szám alatt) 
úgy palaczk. mint hordó

le g o lc só b b a n  k a p h a tó k .
Megrendelésre bármily faj palack borok kozathatók — 
Vételnél hordóért literenkint 13 fillér letét adandó. Hor
dók 3 hónapou belül sértetlen, tiszta állapotban, a szé
kelyudvarhelyi pincz.éhezi fzállitást levonva, a felszámí

tott áron vissza\etetnek.

KÜHNE E. mezőgazdasági gépgyár bizományi 
-------------- raktára. --------------
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A HárpátoH gyöngye!
Természetes ásvány- 
:----gyógy borviz!-----
Főraktár Székelyudvarhelyt:

G ál J á n o s  U t ó d á n á l .
K aph ató  m ég :

Gyarmathy Ákos, Haáb és 
Heitz, Tamás Balázs, Bagó 
Gyula, Szentpétery Gergely
kereskedésében — valamint 
minden vendéglőben és ét- 

teremben. — ■

A Kárpátot; gyöngye!
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Szerves anyagoktól mentes!1


