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A Polónyi ügy.
Székelyudvarhely, jan. 26.

Izgalmas hajsza folyik a magyar közélet 
piaczán. A köpök százai szimatolnak, keresik a 
nyomokat s újabb és újabb nyomra akadva, 
hajszolják a nemes vadat. A  vérét szomjazzák, 
a húsát akarják. A néző közöuség lázasan lesi 
az eredményt. Megmenekül-e az üldözött vad> 
vagy elesik? Csak ezt keressi, ezt kutatja. És 
ebben vau az elszomoritó oldala enuek az ügy
nek. Ebben van a mi társadalmunk gyöngesége, 
betegsége. M ert szerintem az teljesen mellékes, 
hogy mi lesz a vége ennek az irtózatos hajszá
nak. A  lényeg az, hogy szolgáltatott-e okot az 
üldözött ay, üldözésre. A dühtől csak úgy taj
tékzik a szenvedélytől elvakult sajtó. A gaz
ember a legenyhébb kifejezés, a mit Polónyi- 
val szemben használnak. De arra a kérdésre, 
hogy miért az, —  nem lehet feleletet kapni.

Egy két hetes rettenetes harczban még 
egyetlen egy konkrét adatot sem produkáltak, a 
melyből arról győződhetett volna meg bárki, 
hogy tényleg kiérdemelte a vele szemben hasz
nált jelzőket.

A zt elismerem, hogy czélzások történtek 
egyes ügyekre, de az is kétségtelen, hogy ezek
ben az ügyekben a párt értekezlete előtt, ok
mányokkal igazolta be Polónyi a teljes ártatlan
ságát. Egyetlen egy érvet hoznak fel ellene a 
támadók, a nagy vagyonát. De hát Istenem, 
oda jutottunk volna már, hogy az a puszta tény, 
hogy valakinek olyan vagyona van, a melyet

maga szerzett, elegendő legyen arra, hogy nap 
nap után „gazember" jelzővel legyen illethető. 
H át az teljesen kizárt eset már, hogy valaki 
egy hosszú, munkás élet árán vagyont gyüjt- 
hessen? Ez bizony nem kizárt dolog, legkevésbbé 
a Polónyi esetében, a kiről köztudomású dolog, 
hogy ügyvédi irodája évenkiut ezreket jövedelme
zett. A fukarságig menő takarékossága pedig 
közismert dolog. Ki törődik azonban ezzel? Az 
emberek legnagyobb része nem gondolkozik. 
Egyszerűen készpénznek vesz mindent, a mi 
írva van. Pedig ma már kevés a bibéreletlen 
toll. Az Írás üzlet. Annak érdekét szolgálja a 
kibérelt „toll", a ki bérli. Még a Lengyel Zol
tán „hazafias" tolla se kivétel. Vele piszkot 
kavartatnak s ö jó pénzért kavarja.

Hová fog vezetni, ha ez igy ta rt tovább? 
Mert a kibérelt toll előtt nincs semmi szent 
nincs semmi sérthetetlen. Legyen az női, vagy 
férfi becsület, jó pénzért hideg vérrel végzi ki.

Polónyi politikai ellenfeleinek nem annyira 
a bukása, mint inkább a becsülete kell. Csak 
ezen az áron vélik elnémíthatni. Ellenfelei nem 
a minisztert, hanem Polónyi Gézát, az egyént 
támadják. Bölcsen tudják, hogy miért. Polóuyi, 
a nem miniszter is veszedelmes ember, de 
Polónyi Géza, a „gazember", már igen jámbor 
ember. Ezért kell a becsülete.

És ép ezért szomorú, hogy a társadalom 
hideg és nyugodt marad egy ilyen gálád merény
lettel szemben. Gyönyörködik a pribékek mun
kájában, a helyett, hogy őket végezné ki.

Én azonban hihetetlennek tartom, hogy

sikerüljön ez a merénylet. Szent meggyődődésera, 
hogy Polónyi Géza, bár a miniszteri szék árán, 
de különben érintetlenül kerül ki az ellene mes
terségesen rendezett hajszából. Mert én elkép
zelhetetlennek tartom, hogy a főváros törvény- 
hatósága, ha tényleg lenne folt a múltjában, 
évek hosszú során át megtűrte volna őt egy 
vezető poziczióban; lehetetlennek tartom, hogy 
Budapest belvárosi kerülete képviselőjévé válasz
totta volna. Jellembe vágó dolgok nem marad
nak évekig elrejtve. Csakhamar köztudomásuakká 
válnak s igy ha lettek volna ilyen dolgai, nem 
jutott volua a miniszteri kinevezésig, mert ellen
felei ezt meggátolták volna. De nincs kétségem 
az iránt, hogy már abban az elkeseredett küz
delemben, melyet Tisza István és a szabad
elvű párt folytatott, —  ha igazak lennének a 
rágalmak — ellenfelei lehetetleuné tették volna.

Felháborító tehát a gondolat, hogy egy 
ilyen rettenetes eszközökkel dolgozó egyéni 
hajsza lehetséges legyen. Hihetetleu dolog, hogy 
egy kultur államban megtörténhessék, hogy a 
megvásárolt sajtó heteken keresztül egyebet ne 
tegyen, mint rágalmazzon.

Fájdalom, ez lehetséges. Mert az ilyen 
termékek kiadását meggátolni nem lehet,, a 
megtorlás pedig csak hónapok, esetleg évek 
múlva következik be s marasztaló Ítélet esetén 
— a büntetés túl enyhe.

Hiszem, hogy ennek a szomorú esetnek is 
meg lesznek a maga üdvös eredményei. Be fog 
következni a sajtó-ügynek régen várt és óhajtott

A kaczér nőkről.
A nők közül igen sokan vannak olyanok, a 

kik nem őrizik meg nőiességük ama nemes tulajdon
ságait, a melyet a természet oltott beléjök, hanem 
engednek a kifejlődő olyan tulajdonságoknak, a 
melyek nem csak őket, hanem a hozzájuk közelálló
kat is a boldogtalanság örvényébe sodorják.

Az ilyen tulajdonságok között első helyet fog
lalja el a — kaczérság.

De lehet-e egy igazi müveit nő kaczér ? Nem 
és nem 1

Mert a mely nő nem csak kedélyét művelte ki, 
illetőleg nemcsak a műveltség köntösét Öltötte 
magára, hanem a gondos szülői nevelés által elhin
te tt jó tulajdonságok magvai is kifejlődtek benne, 
az soha sem fog arra törekedni, hogy kaczérsággal 
nyerje meg az erősebb nem becsülését, szeretetét, 
mert tudatában van annak, hogy sokkal jobban el
érheti azt müveit lelkének, nőiességének nemes 
tulajdonságaival.

Mig az a nő, kinek nincs alapos műveltsége, 
csak annak külmázát sajátította el — hódításait 
mindig a kaczérság fegyvereivel próbálja meg. És 
legtöbbször sikerül is az neki, mert az ügyes mester- 
kéltség nagyon sok férfit elkápráztat, lebilincsel.

A kaczér nők tulajdonságai között első helyet 
foglalja el a hiúság, mely arra ösztökéli őket, hogy 
kiöljenek sziveikből minden nemesebb érzést; sőt 
megfosztja még józan gondolkodásuktól is ; egyedül 
a tetszelgési vágy az, mely foglalkoztatja elméjüket, 
egész lényüket s igy ez a hiúság az, mely minden 
más szenvedélynél veszélyesebb, mert ez nap-nap 
után nagyobb és nagyobb mértékben lép fel; mig a 
m is szenvedélyek legalább időnként lelohadnak, 
meglazulnak.

A kaczérság egyik — do legveszedelmesebb — 
módja a csábítás és hódítás művészetének s egyes 
nőknél oly mélyen gyökerezik, hogy még a gyer
mekkorból a „nagyleány“-korba való átmenetet is 
megelőzi s csak a halállal alszik ki. Az önszeretet
nek, elbizakodottságnak oly nagy része van benne, 
nogy ennek ecsetelése nem a szerelem, hanem a 
gőgösség, a büszkeség uralma alá tartozik.

A megbocsáthatóbb, elnézhetőbb esetekben csak 
egy kis vonzalomból akar koszorút kötni az igaz 
szerelemnek; de legtöbb esetben, mig szive csak 
egyé, addig nem tagad meg egy mosolyt, egy egé
szen ártatatlan csókot, vagy egy félig bűnös ölelést 
sem azoktól, kiket nem szeretne imádói közül el
veszíteni és a kiket a remény, a mesterkéltség 
finom, de erős fonalával magához kíván fűzni.

A kaczér nő szive egészen egyé soha sem 
lehet, mert valamennyi imádójának odaígéri és igy 
az a nagy erőfeszítés, hogy valamennyinek tetszeleg
hessen, annyira elzsibbasztja ó.^oimi világát, meg
rongálja jellemének szilárdságát, hogy őszinte, meleg 
érzelem keletkezhetése nála teljesen ki van zárva.

A mely férfi egy ilyen nő hálójába kerül, bol
dogtalannak mondhatja magát, mert nincs annál 
nagyobb földi szenvedés, mintha a nő, kit a férfi 
szive egész melegével szeret, kiért kész volna életét 
íb adni: csak gyönyörködik szerelmében, de azt 
igazán nem viszonozza. A lábai előtt térdelő férfiík 
pedig bohóságra bohóságot, esztelenségre esztelensé- 
get követnek el, csakhogy egy mosolyra, egy nyájas 
szóra tehessenek szert az imádott nő ajkáról.

Az ilyen helyzetbe jutott férfiak azonban ne 
feledjék, hogy a kaczérság az érzés beteges gyö
nyöreihez tartozik s ha szerelemre szomjuhoznak, 
máshelyt oltsák szomjaikat, mert eltévesztették az 
ebez a boldog érzéshez vezető utat.

A kaczérságban keressenek játékot, tréfát, de 
no keressenek igazi szerelmet, ne keressék az igazi 
szerető kebel heves dobogását, mert az ilyen telje
sen ismeretlen a kaczér nők előtt. A valódi szere
lem, a mely nemcsak gyönyört, hanem a szeretett 
lény teljes, korlátlan bírását kívánja, nagyon keve
set — mondhatjuk semmit sem — ért a kaczérság 
finom, de veszedelmes művészetéhez, se türelme 
nincs a megtanulásához, se nyugalma a gyakorlásá.- 
hoz. A valódi szerelem olyan, mint egy lángész, 
mely felü'emolkedik a házi csendélet mindennapi 
gondjain.

A kaczérság ellenben uera tudja, hogy a szép
ségnek fejlesztője a szerelem, mely az elveszettet 
felemeli, a hervadót virulóvá, hangját édesebbé, sze
mét tündöklőbbé teszi, a tévedést kimenti s még a 
vétket is'megmagyarázza, — ha szerelemből követe
tett el. Nem tudja, nem akarja tudói, hogy szivet 
szívért kell cserélni, mint a hogy a hajnalt felváltja 
a kelő nap

Csak igy lehet szeretni, vagy sehogy, mert a 
s z í v  fellázad a kényszer ellen s akkor már keserves 
az a tapasztalat, hogy minden tettetés vétek, mely 
az édes, igazi, örök szerelem ellen irányul.

S milyen későn ébreduek ők ennek tudatára 1
* **

Midőn azonban beáll a kaczérság visszahatása, 
ép oly nagy fájdalmakat okoz az sziveiknek, mint a 
minőket ők okoztak szívtelenségük, hiúságuk, tet
szelgési vágyuk által sok imádójuknak.

Midőn észlelni kezdik, hogy az első ráncz meg- 
jelent arezukon, ajkuk tövében, még n gyobb gon
dot fordítanak piperézgetésükre. A ráuc/0< elsimí
tására mindenféle kendőző szert megpróbálnak, tes
tük veszteségeit különféle mesterkéltséggel, vattázá- 
sokkal igyekeznek pótolni. De utóvégre is nem tud
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rendezése, mert a szabadság az közkincs, de a 
szabadosság kiirtandó fekély.

Azt kétségtelenül elérik Polónyi ellenfelei, 
hogy a miniszteri székből a nyugalom érdeké
ben távozni lesz kénytelen, de az ő esete te
temre hívásul fog szolgálni s reá kényszeríti a 
társadalmat és kormányt, hogy vessen gátot en-

Már volt alkalmunk kifejteni, hgy ipar- 
fejlesztési akcziónkat a maga egészében eleddig 
csak az ötletszerűség jellemzi, minek oka a 
gyakori személyváltozásokban is keresendő, mely 
iparügyünkre fátumként nehezedett úgy itt lent, 
mint fent a minisztériumban.

E tarthatatlan állapotokat Ugrón Ákos fő
ispán csakhamar felismerte s mint az iparfej
lesztő-bizottság elnöke minden lehetőt megtett, 
hogy egyoldalú közgazdasági életünket, — mely 
úgyszólván kizárólag a mezőgazdaságra támasz
kodik, — ellensúlyozza oly képpeu, hogy itt 
virágzó ipart teremtsen, miáltal székelyeink ne 
legyenek kényteleuek kivándorolni s az itthon 
maradottak jobban megtudjanak élni. Ipart kíván 
teremteni, hogy a teherbíró nép válla biztos 
alapja legyen az állami szükségleteknek, melyek 
egyre szaparodnak és méreteikben nagyobbodnak.

Az iparfejlesztő bizottság fáradozását, 
őszintén bevallhatjuk, az uj éra alatt sem kisérte 
az a siker, melyet várt és amely e vármegyére 
nézve létkérdés. Természetesen egy nagyobb- 
szabásu ipari akcziót csak pénzzel lehet inaugu- 
rálni s ennek hiánya az, ami bizottságunk kezét 
kötve tartja. Ugrón Ákos, hogy a helyzetet 
illetékes helyen alapjában megismerjék s igy a 
bajok orvoslására siessenek, az iparfejlesztő- 
bizottság által egy memorandumot dolgoztatott

ják az idő mindent megőrlő, megsemmisítő fogai 
által rájok ütött nyomokat elpalástolni s igy lassan- 
kint azt veszik észre, hogy a közfigyelem is elfordul 
tőlük, mert nem képesek többé hódítani, ámítani. 
Legfeljebb csak hasztalan erőlködéseikkel, hamis 
haj, hamis fog, festékek használata által vonják 
magukra a közfigyelmet és mint a társadalom guny- 
tárgyai szerepelnek.

Leírhatatlan az a gyötrelem, mit a visszahatás 
e korszakában elviselni kénytelenek. Gyakran hallat
ják szívhez szóló panaszaikat, melyben hazugnak 
mondják a vért, mely ereikben lobog, hazugnak a 
szivet, mely keblükben dobog, hazugnak minden ér
zelmet, a mi belől tép és szaggat. Minden szavuk
ban átkozzák a világot, minden gondolatukkal ki
ölnek önmagukból egy parányi életet.

A pletyka, irigység, harag és dölyf az, mely 
ilyenkor lelkűkben virít s a leghelyesebb módot azok 
választják, a kik végelkeseredésükben szenteskedőkké 
válnak és Istenhez fordulnak.

Hány ilyen „bűnbánó Magdolna11 átkozza ra
gyogó szépségét, kaczérságát, mely okozója volt el
hibázott életének. Milyen lelki furdalásokkal gon
dolnak a visszahatás e korszakában atoa^időkre, 
midőn még „úgy játszottak a legénynyel, mint a 
macska az egérrel.11

Milyen más volt minden akkor I . . .
Milyen máskép van m a i . . .
Hiába van nyitva ajtó, kapu, az oly sok ideig 

bolonditott imádók közül már egy sem téved be azon.
De maguk is kerülik az utczára való lépést 

is, mert érzik, tudják, hogy önmaguk az okozói, 
hogy a társadalom gunytárgyai lettek, holott egy 
kevés szerénységgel, tetszelgési vágyaiknak, kaczér- 
ságuknak legyőzésével, egy szerető férj keblén, bol
dog családi otthon körében — milyen más lett volna 
életük, mennyire csendesebb, nyugodtabb öregségük l

De lelki szenvedéseiket nem enyhítheti ekkor 
már semmi, semmi . .,. D é n es  I m r e .

uék a szennyes áradatnak, a moly megfertőzi a 
közélet levegőjét s durvává s aljassá teszi a 
támadó modort.

Szolgáljon vigaszul, hogy Polónyi szomorú 
és sajnálatos esete — a sajtó tisztességének 
hajnalhasadása.

Kovrtosy A lb e rt.

Székelyudvarhely, január 25.

ki, melyet alább egész terjedelmében közlünk.
Nincs kétségünk, hogy az a kormány, 

melynek Magyarország ipari és gazdasági utón 
való fejlesztése és megerősítésére te tt becsületes 
és komoly programijában közönségünk rendü
letlen kitartással bízik, megérti a nemes inten- 
cziót s noha egy kormány felé sem nyúlt annyi 
kérő kéz, mint a mostani felé, Udvarhely megye 
iparfejlesztését elsőrendű feladatának tekinti s 
egész erejével sietui fog annak megvalósítására.

A memorandumot itt közöljük.

Nagyméltóságu Miniszter Url
Az a nagymértékű vérvesztés, mely nemzetün

ket a székely nép kivándorlása által éri, nemzeti 
szempontból fokozott veszede'em ; mert minden talp
alatnyi földön, melyről Erdélyben a magyar távozik, 
előbb-utóbb nem magyar nép veti meg a lábát. Gyen
gül a magyarság bástyája; fogy ellentálló ereje. Ez 
az erővesztés legújabban aggasztó arányokat ölt, mert 
a székelység természetes szaporodása, mely az orszá
gos átlag mögött marad, a kivándorlás által szenve
dett veszteséget pótolni nem bírja. Különösen nem 
bírja a mi vármegyénkben, melynek népszaporodása 
a székelyvármegyék Dépszaporodásának átlagát sem 
éri el, holott a kivándorlás legújabban abnormis ará
nyokat vett. Világot vetnek ezen állításunkra a leg
közelebb múlt négy év kivándorlási adatai.

Kiadatott 1903-b?n 1317 útlevél. Amerikába 
413. Romániába 904; 1904-ben: Amerikába 742, 
Romániába 1042; 1905-ben : Amerikába 1086, Ro
mániába 655; 1906-ban Amerikába 2465, Romá
niába 500.

Ezek az adatok azt igazolják, hogy a kiván
dorlás lázi fokozódik. Mikor éri el legmagasabb fo
kát, mikor veszi kezdetét visszafejlődése, azt nem 
tudhatjuk. De tudjuk azt, hogy a visszafejlődést siet
tetni olyan nemzeti kötelesség, melyet a legnagyobb 
áldozatok árán is teljesíteni kell.

A kivándorlási lázat nem kétes értékű erősza- 
szakos eszközökkel, hanem az okok megszüntetésére 
irányuló czéltudatos akczióval akarjuk a szabad köl
tözködéssel együtt járó elkerülhetetlen néphullámzás 
természetes határai közé szorítani; a délkeleti ma
gyarság központi vármegyéjét, a székelység szivét az 
elnéptelenedés és a vele járó gazdasági, kulturális 
és erkölcsi hanyatlás veszedelmétől megmenteni.

A kivándorlás okait kutatva, ezek között első
nek és legfőbbnek azt találjuk, hogy a magyar kul
túra középpontjától, a fővárostól távol fekvő Szé
kelyföldet korunk gazdasági átalakulása, ezen átala
kulással kapcsolatos nagyobb igények készületlenül 
érték. A gazdasági fejlődést megelőzték az igényelt, 
melyekre a stagnáló, vagy csak igen lassú menetben 
fejlődő őstermelés, a stagnáló vagy hanyatló ipar nem 
bizwoitja a fedezetet, A megnövekedett igényekhez 
járul a szerzés vágya, melyet a kivándorlott vissza
térők többségének sikere a tények hatalmával táplál.

Az 1905-ben kivándorlottak közül ugyanis visz- 
szajöttek: Amerikából 227-en, 42 rosszabb, 185 jobb 
vagy változatlan helyzetben, Romániából 109-en, 11 
rosszabb, 98 jobb, vagy változatlan helyzetben. A ki 
magát a kivándorlásra szánja, az a balsikert az illető 
egyén gyarlóságának tulajdonítja, mely alól magát 
felmentetthek hiszi s miután a visszatértek többsége 
sikerről beszél, feltétlenül bízik a maga sikerében.

A fejlődés szekerének rudját visszafordítani, az 
igényeket visszaszorítani, a szerzés vágyát elfojtani 
nem lehet. A pusztulásnak nem lehet másként határt 
vetni, mint az egyensúlyt helyreállítani, népünk gaz
dasági fejlődését, a munka termékenységét az igé
nyekkel és a szerzés vágyával arányba hozni.

Hálás tisztelettel és elismeréssel adózunk a m. 
kir. kormánynak, különösen pedig a m kir földmi- 
velé.-iigyi minisztériumnak azért az áldozatkész tá
mogatásáért, mellyel bennünket a fentebb említett 
egyensúly helyreállítására irányuló törekvésünkben 
támogatni méltóztntik; felelősségünk érdekében telj- s 
nyíltsággal kifejezést kell azonban adnunk azon vé
leményünknek, hogy népünket csupán az Őstermelés 
produktivitásának növelésével lábra állítani a vér
vesztést ezzel megakadályozni nem lehet. £ ,  pedig 
azért nem, mert részint termelőtalajunknak a népes
ség számához arányított csekély volta, részint a ter
mőterület minősége a megfelelően jövedelmező föld- 
mivelést lehetetlenné teszi. Csekély a népesség szá
mához viszonyítva a termőterület, mert a szántóföld 
a törvényhatóság területének csak 24'90°/o-át képezi. 
És jövedelmező termelésre alkalmatlan ez a terület, 
mert a keskeny völgyek kisebb területeit leszámítva, 
hegyoldalokon van. Az úgynevezett réti földek ter
mőképességét a víz, a hegyoldalakét a szárazság csök
kenti. Ritka esztendő, melynek időjárása a mi tala
junknak megfelelő lenne. Csökkenti a főldmivelés jö 
vedelmezőségét a termelési költségek aránytalan nagy
sága is. A többé-kevésbbé meredek lejtők megmive- 
lése másfélszeres munkaerőt kíván és egyszeresen is 
szűkén fizet. A talaj intenzivebb megmunkálását gá
tolja az a körülmény, hogy a mélyebb szántás veszé
lyezteti a termőréteget, melyet ez esetben a zápor 
nagyobb arányban hord le a völgybe.

Kenyérnövényből kivitelünk nincs, sőt a helyi 
fogyasztást sem fedezi teljesen.

Az intenzív gazdálkodás sokat segítene népün
kön, de ennek nincsenek meg még az előfeltételei; 
különösen hiányoznak a nagy fogyasztóképességü vá
rosok és ipartelepek.

Elzártságunk miatt kivitelre nem számíthatunk, 
megfelelő helyi fogyasztásunk nincs, tehát még me
zőgazdaságunk és kertmivelésünk fejlődése is az 
ipari termelésre, a helyi fogyasztóképesség növelésére 
utal bennünket.

Szilárd meggyőződésünk, hogy a vérvesztést 
csak az iparral s a vele járó forgalommal csillapít
hatjuk és szüntethetjük meg. Az iparral közvetlenül 
és közvetve a munkáskezek tízezreit foglalkoztathat
juk. Közvetlenül az ipari és forgalmi munkával, köz
vetve a fogyasztóképesség növelésével, a megdrágult 
mezőgazdasági munkabéreket megbiró intenzivebb 
mezőgazdasági és kerti termeléssel. E  nélkül a na
gyobb birtoktesteket máris a parlagon-maradás ve
szélye fenyegeti, mert a mostani külterjes gazdálko
dással a nagy munkabéreket nem bírják.

Iparra, forgalomra, életre van szükségünk. E 
nélkül a pusztulást fel nem tartóztathatjuk. Midőn 
a meggyőződés szilárdságával mutatunk rá a segí
tésnek erre a legelső, csaknem egyetlen eszközére, 
nem hajszolunk utópiát, mert tör vény hatóságunk te 
rületén az iparfejlesztésnek a feltételei meg
vannak.

A gazdaságos ipari termelés feltételei közül 
megvannak nálunk a következők: Van anyagunk a 
textil-, fa-, kő-, agyag- és bőripari termeléshez ; van 
termelési erőnk természeti és emberi munkaerőben. 
Sebes folyású és eléggé állandó energiát biztositó 
apró folyóink, boldogulást kereső népünk bőséges 
munkaerőt kínálnak. Nem csak nyers erő áll i t t  re n 
delkezésre, hanem a nép részéről hajlam és rá ter
mettség is. A székely leleményessége, kézügyessége, 
az ipari foglalkozás iráut való előszeretete mind 
olyan apáról-fiura örökölt és a háziipar egyik vagy 
másik ágában megőrzött és fejlesztett tulajdonságok, 
melyek czéltudatosan, tervszerűen, állandó ipari 
munkára fogva, a jólét forrásaivá lehetnek.

Mi nem tartunk attól, hogy a székely éppen 
erősebb egyénisége miatt nem lesz jó gyári munkás. 
Másutt észlelt alkalmazkodó képessége szülőföldjén 
is érvényesül, ha a munkának megfelelő gyümölcsét 
élvezheti. '

Csak egy dolog hiányzik nálunk az életkérdést 
képező ipari fellendüléshez: a töke, a beruházási és 
forgótőke. Ezek nélkül elsorvad a szakképzettség 
vágya, nincs a technika vívmányai által gazdasá
gossá tehető termelés, nincs kitartás, nincs töm egáru
termelés még annyira sem, a mennyire az a helyi és 
környékbeli fogyasztást kielégíthetné.

Nem kicsinyeljük mi a szakképzettséget.
Ismervén nagy jelentőségét a versenyképes 

termelésben, hálás elismeréssel vagyunk a nagymél
tóságu kereskedelmi minisztériumnak a székelyföld 
ipar-oktatása érdekében hozott áldozataiért. De még
sem ezt tartjuk a legfontosabbnak; hanem a tőkét, 
mely az ipari termelésben mindent pótol, illetőleg

Az Iparfejlesztő-bizottság memoranduma.
Akczió iparunk érdekéken.
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biztosit, de a mit nem pótol nem biztosit semmi
egyéb.

Nagyméltóságod „Ipari akczió a Székelyföldön“ 
czim alatt közrebocsátott kiadványéban, annak elő
szavában kimondja a nagy igazságot, hogy: . . az
ország és nemzet iránt tartozó kötelesség a székely
föld gazdasági erősítése. Önerején erre a székelység 
nem képes, erőteljes állami támogatásra van szük
sége. Mezőgazdasági irányban éppúgy, mint ipari 
tekintetben.“

E z t az elvben biztosított „erőteljes állami tá
mogatást ipari tekiűtetbeu“ kérjük beruházási éB 
forgótőke alakjában ; kérjük olyan mennyiségben, a 
minőben a tőke produktivitását kifejtheti, kérjük 
abban a tudatban, hogy a székelyföld központjának 
gazdasági föllenditése mindenekfölött álló nemzeti, 
tehát állami feladat és kérjük gyorsan, mert a vér
vesztés veszélye imminens. Kisebb-nagyobb összegű 
pénzadományok, vagy természetben engedélyezett 
termelési eszközök mirajtunk keveset segítenek ; 
nekünk tőke kell, mely egy csapásra életet varázsol 
letarolt és erdőboritott bérczeink közé, melynek va
rázsa kiveszi a vándorbotot útra készülő véreink 
kezéből.

Nem egyszersmindenkorra szóló adományokat, 
hanem ilyen nagyobb tőkét kérünk a Nagyméltósá
god részére iparfejlesztési célokra a törvényhozás ál
tal rendelkezésre bocsátott nagy összegből. És mert 
nagyarányú támogatást kérünk, a segítésnek azt a 
módját javasoljuk, mely a termelés biztosítása mel
le tt a lehető legkisebb áldozat az egész nemzetre : 
kamatmentes kölcsöntőkét kérünk mindazon iparágak 
vállalkozói számára, a melyeknek prosperálására a 
fentebb érintett előfeltételek törvényhatóságunk terü
letén megvannak. A segítésnek ezt a módját nem
csak könnyebben teljesíthető voltánál fogva ajánljuk, 
hanem azért is, mert növeli az egyéni felelősségérze
tet, óvatosságra int a kezdeményezésben, szívósságra, 
k itartásra sarkall a kivitelben; a termelésre oly igen 
szükséges erkölcsi erőket fokozza, edzi; az egyént 
vagy társulatot arra ösztönzi, hogy egész erejének 
megfeszítésével mielőbb sajátjává tegye a vállalatot, 
melyet részben idegen tőke éltet.

Hogy mely iparágak volnának ilyen módon 
fellenditendők, arra nézve egyetértünk Nagyméltósá
godnak fentebb idézett kiadványban kifejezésre jutott 
programmjával. Kifejlesztendő és pedig házi-, kis- és 
nagyipari üzemben a textilipar, faipar, az agyagipar, 
a bőripar ; nagyipari üzemben a kőipar. Mind olya
nok, a melyek sikeres üzósére itt az előfeltételek 
megvannak.

A  textilipar ágai :
1. vászon és pamutszövetáruk,
2. csipkék, ■'
3. durva posztóáruk,
4. csergék,
5. Bzönycgek (ruhahulladék és marhaszőr).

A  faipar ágai:
1. gyermekjátékáru ; bazáráru,
2. házieszközök, gazd. eszközök,
3. különböző félgyártmányok,
4. esztergályos gyártmányok,
5. asztalos áruk.

A z agyagipar á ga i:
1. edényáruk,
2. fedő-cserepek,
3. téglaáruk,
4. kályhák.

A  bőripar ága i:
1. timár-iparáruk,
2. lábbeli-ipar,
3. szücsipar.

Kőipar :
a márványipar, a mely csak gyáripari terme

léssel volna életre hivandó.
A mennyiben a most folyó kutatás eredmény

nyel jár, a szénbányászat is (II. almás határában) az 
ipari akczió körébe esik.

Ez alkalommal, nem egyes érdekcsoportok és 
egyének fölemelésére, nem kísérletezésekre kérjük a 
Nagyméltóságod hathatós és sürgős segélyét; de oly 
iparágak megmentésére, melyek az egész vármegyénk 
területére kiható iparfejlesztési akczió jelentőségével 
b írn a k ; melyekre nézve az alapfeltételek és a ver
senyképes szakképzettségek megvannak, melyek meg
mentése érdekében úgy az illetékes iparosok, vala
mint a kereskedelmi kamara és iparfejlesztő bizott
ságunk, évek óta sikertelenül fáradoznak.

(Befejező közlemény jövő számban.)

Udvarhelyi Híradó.

Politikai jegyzetek.
Szókel) udvarholy, j&n. 25.

A politikai helyzet komolyra fordult. Kor
mányválság nincs, de maga a helyzet bonyo
dalmas.

A ki az ország békéjét óhajtja, a ki a 
hasznos és eredményes munkát kívánja, a kiben 
él a vágy, hogy azok a rettenetes rázkódások, 
válságok, a melyek ezt a szegény, zaklatott or
szágot oly sokáig lázban tartották, legalább egy 
kis időre megszűnjenek, azoknak kívánni, óhaj
tani kell, hogy komoly és érdemes hazafiak fá
radozása sikerrel járjon és a fenyegető válság 
veszedelme elvonuljon.

De látjuk azt, hogy a béke munkájával 
szemben két irányból is muukában vau a rom
bolás szelleme. Az egyik irány tudatosan, go
nosz számítással, az elvesztett hatalom vissza
szerzésének reményében ássa az aknákat és he
lyezi el a robbanó szereket.

A másik irány bár jóhiszeműen és a haza 
sorsán aggódva, öntudatlanul kezére dolgozik a 
haza ádáz ellenségeinek.

Látva ezt, minden higgadtan gondolkozó, 
jó hazafi lelkét komoly aggodalom száll ja meg, 
hogy vájjon ennek a kettős irányú veszedelmes 
rohamnak képes lesz-e ellentállani a koalizált 
kormány ? Lesz-e elég ereje, hogy együtt tartsa 
a koaliczióban egyesült pártokat és ezzel fenn 
tudja-e tartani azt az alapot, amelyben a mos
tani politikai helyzet nyugszik ?

Minden ettől függ !
Ha a koaliczióban egyesült pártok együtt 

maradnak és minden támadással szemben törhet- 
lenül és feltétlenül tartják a szolidaritást, akkor 
nincsen baj és a mostani komoly bonyodalmak 
elsimulnak, még akkor is, ha esetleg — a mi 
nincsen kizárva — egyes személyek feláldoztalak.

Ámde, ha a koaliczióban egyesült egyik, 
vagy másik párt külön útra térne, — legyen 
az akármelyik párt, — akkor beáll a válság, 
még pedig olyan válság, a minőt ritkán látott 
az ország.

A  legfőbb dolog tehát az összetartás. A 
kormány élén álló férfiak, fáradozása is ebben 
az irányban halad.

Nem szabad megengedni, hogy az alatto
mos zavarcsinálók mesterkedése sikerre vezessen. 
Hiszen napnál világosabb, szinte kézzel fogható 
a csel: megbontani a koalicziót.

Bánják is a rombolásban utazó elemek 
Polónyit, vagy akárkit : nekik a koaliczió fel- 
robbantása kell. Ez az egyetlen czéljuk. Hogy 
ez, az ország nehezen szerzett békéjét feuekes- 
től feldúlja; hogy ez megszüntetné hosszú időre 
a békés alkotás lehetőségét, hogy ez válságba 
sodorná az alkotmányos életet i s : ezzel ők 
mitsem törődnek. Nekik zavar kell. Minél 
nagyobb, minél őrültebb zavar. Mert akkor jön 
el, — igy hiszik és remélik — az ő idejük.

De ez nem fog bekövetkezni. Minden párt 
vezető férfiai és maguk a párt tagjai idejében 
befogják látni, hogy milyen czélok eszközéül 
akarják őket felhasználni. Nem lesz bomlás. A 
koaliczió együtt marad és teljesiti misszióját, a 
melyet a király és az ország előtt vállalt. És 
teljesítse i s !

*

A vallás és közoktatásügyi miniszter va
sárnap Aradon volt s résztvett az aradvidéki 
tanítóegyesület és a délmagyarországi közmive- 
lődési egyesület által emelt tanitókonviktus fel
avatási ünnepén.

Az aradi kulturális ünnepet kiemeli loká
lis jelentőségéből a kultuszminiszternek gyönyörű 
beszéde, melyet az ő „bajtársaihoz“, a magyar 
érzés, műveltség ápolóihoz, terjesztőihez, a nem
zet szegény napszámosaihoz: a tanítókhoz in
tézett.

Igaza van ebben a beszédében az illusztris 
kormányzó politikusnak abbau, hogy a magyar 
politika eddig nem valami sokat törődött a ta
nítóság, a népoktatás ügyével. Valóságos hamu
pipőkéje volt ez az ügy, ez a kérdés az orszá
gos politikának.

Mennyire előbbre volnának már sok min
denben, ha évtizedekkel ezelőtt hozzá fogtunk 
volua az állami, az ingyenes népoktatás kérdé-
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séuek fokozatosan való megoldásához s a tHiiitó 
kar anyagi helyzetének egy müveit modern ál
lam orejóhoz és méltóságához illő módon való 
megjavításához.

Abban is igaza vagyon a kultuszminiszter
nek, hogy a tanítók az ö bajtársai, kik nyomott 
anyagi helyzetük daczára — sorsuk jobbra fór 
dulásának biztató és biztos tudatában vállve
te tt erővel és munkával dolgoznak a magyar 
nyelv, kultúra, a világosság terjesztésén, a ha
zafias érzés ápolásán s ők — magyar tuuitói 
kar — az a lelkes, hatalmas hadsereg, moly u 
magyar állam ellen való támadásokat a felvilá
gosodás, a kultúra győzhetetlen fegyverével visz- 
szaveri.

És semmi anyagi áldozat nem lesz nagy és 
nem lesz méltatlan ennek a czóluak megválóéi- 
tására s csak az államot orösiti meg a kormány 
és országgyűlés, ha mielőbb valóra váltja és 
úgy cselekszik —  az egész ország tanitósága 
fizetésének emelésére tett biztató és megnyug
tató programmját.

«|t

A kereseti viszonyok különösön az utóbbi 
időben egyre rosszabbodnak. A kercsoti viszo
nyok csökkenésével szinte egy időben, párhuzamo
san lépett fel a fogyasztó közönség réme: a 
drágaság.

Az idén a szokatlan kemény, hideg tél 
még nagyobb mértékben megnehezítette a meg
élhetést. A mindennapi ezikkek, az élelmi sze
rek drágaságához hozzájárultak a fűtéssel járó 
óriási kiadások. Kőszén és faszükséglet emészti 
fel a kisjövedelmű emberek keresetének nagyobb 
részét, hacsak nem akarja családját és magát 
a hideg borzalmának kitenni.

Ezeknek a mizériáknak a megszüntetése 
egyedül a hatóság által, intézményes eszközök 
kel érhető cl.

A hatósági mészérszék eszméje már nem 
uj és annak megvalósítása már több nagyobb 
városban megtörtént.

A hatósági szén- és faüzlet létesítésének 
eszméjét a fővárosban már szintén felvetették, 
ott tehát, a hol e tekintetben a mizériák szinte 
elviselhetlené lettek.

Vegyék az illetékes tényezők komoly meg
fontolásra e kérdést, igyekezzenek azt megvalósí
tani s mindjárt könnyebbé teszik a polgárok
nak azt a problémát, a melyet ma a tisztessé
ges megélhetés lcküzdhctlenuek látszó gondja 
nyújt.

H Í R E K .

Stókelyudv&rhely, Jau. 27,

Ip a ro s  és k e re sk e d ő  tan o n o z  if jú sá g i 
k ö n y v tá r .

Századunk rohamos szellemi, ipari és gazdasági 
kifejlesztési munkájában nem kicsi tért foglal el az 
a törekvés, mely iparosaink művelésére irányul. K 
törekvés megvalósítására keresik az eszközöket és 
módokat azok a tényezők, kiknek ez épen feladatuk 
körében tartozik s ezek között első sorban maga az 
állam. Mert hiszen, nagyon természetes, hogy úgy 
az ipar, mint a kereskedelem igazi és helyes irány
ban való fejlődését csakis értelmes, szellemileg mu 
veit iparosoktól és kereskedőktől várhatjuk. A*>*/ 
közök és módok e törekvés megvalósítására rendel 
kezésünkre állanak, ott vaunak a különböző ipari 
és keresk. szakiskolák, szaktanfolyamok, ezt a estéit 
szolgálj** a tanoncz-iskolák, a segédek tovább képző 
tanfolyamai, a felnőttek oktatása, a szabad lyczeu* 
mok. Volna tehát elég ut és mód arra, hogy értel
mes és szellemileg, müvei iparosokat és kereskedőket 
neveljünk. És mégis azt tapasztaljuk, hogy úgy ipa
rosaink, mint kereskedőink túl nagy tömege alig 
emelkedik ki a miudennapi, megszokott és igy lélek 
és szellem nélkül, csak gépiesen végzett munka kö
rén túl és társadalmilag sem tud felülemelkedni a 
mindeunapiság színvonalán.

Ennek a körülménynek természetes és olyan 
okai vannak, melyekért csak magunkat vádolhatjuk

A természetes okok ott abban találhatók, hogy 
nem miudeuik iparos és kereskedő réazesülhet azok
ban az áldásokbau, melyeket a fent elsorolt képző - 
iutézetek nyújtanak. Természetes ok'az is, hogy azok
nak a képző intézeteknek a felszerelése is leggyak-
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rabban olyan hiányos, hogy nem nyújthatja azt, a 
mit nyújtania kellene legtöbbször anyagi okból. Sok
szor akadályra talál az intézet törekvése az anyag 
hiányos, gyakran semmi alapképzettségében, a mit 
elébb el kell háritania, hogy aztán feladatához fog
hasson. — Ezen természetes okok mellett aztán ott 
vannak a mi hibáink, hogy nem törődünk ezekkel 
az intézetekkel, nem segítjük ennek fáradságos mun
káját, nem fogunk vele segédkezet, sőt gyakran aka
dályozzuk is törekvésében, mikor kiesinyeljük, a tör- 
vényáltal reánk erőszakolt felesleges terhernek és 
olyannák tartjuk, mely csak arra való, hogy a tanuló 
egy pár órát hetenként eltekeregjen. Ebből aztán az 
lesz, hogy maga a tanuló is elhiszi, hogy az ö isko
lája semmit sem ér s ő is csak kénytelenségböl jár 
iskolába.

Mi volna, hát, a teendőnk, hogy azt a közöm
bösséget megszüntessük s iparosaink előtt a művelt
ség útját feltárjuk ? Meg kell kedveltetni idejében a 
tanulást. A tanulás megkedveltetésének első eszköze 
az ismeretek iránt való vágyak felkeltése. Ha ez a 
vágy meg van, akkor az iparos legfőbb gondját arra 
fogja fordítani, hogy e vágyát kielégítse. Keresni 
fogja az alkalmat, mely czéljához közelebb viszi, 
használni fogja az eszközöket. Igyekezni fog elsajá- 
titni azokat az elemi ismereteket, melyek alapján az 
ismeretek kincses bányájához juthat. A tanulás ezen 
útjára készitnek elő az olvasmányok, melyeket ipa 
rosaink kezébe juttattunk. Kell hát egy tervszerű 
Összeállított könyvtárt létesitnünk, hol a tanulni vá
gyó iparos megtalálja táplálékát vágyai kielégítésére. 
Ezt a czélt akarja szolgálni az iparos és kereskedő 
tánoncziskola bizottsága és tanítótestülete, mikor el
határolta, hogy a tanohczok részére egy ifjúsági 
tanoncz-könyvtárt létesít, a hol a lelket, szivet és 
értelmet nemesitő olvasókönyveket összegyűjti s a 
tanoncz-ifjuság rendelkezésére bocsátja. Ezen könyv
tár létesítési költségeinek fedezhetésére a társadalom 
anyagi és erkölcsi támogatását kéri s f. évi február 
2-án délután 2 órakor a polgári Önképzőkör nigy- 
termében tanoncz szavaló ünnepélyt rendez.

A  C asinó kö zg y ű lés# . A Casinó ma dél
után 5 órakor tartja meg közgyűlését Soó Gáspár 
elnöklete mellett. A közgyűlés tárgysorozata a követ
kező: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentése. 3. 
Pénztárnok jelentése. 4. A kiküldött bizottságok je 
lentései. 5. Költségvetés. 6. Alapszabály módosítás. 
7. Esetleges indítványok. 8. Tisztikar megalakítása.

A  v illam o s sze rző d és  jo g é rv é n y e s . Szé- 
helyudvarhely városnak a Ganz czéggel a város vil
lamos világítására kötött szerződése, melyet Udvarhely - 
megye törvényhatósági bizottsága deczemberi köz
gyűlésében jóváhagyott — jogérvényes, amenyiben 
annak felebbezési határideje e héten lejárt anélkül, 
hogy ellene felebbezés adatott volna be. így tehát a 
város villamos világításának ügye sok hányódtatas 
után révbe ért, s a város már őszire villannyal vilá
gíthat. Az építkezéshez a Ganz czég a kora tavaszon 
hozzá kezd.

A  v a s ú t i  m iz é riá k  o rv o s lása . A fővonal 
vasutjának rendetlen közlekedése folytán a mi viczi- ! 
nálisunk is teljesen megbomlott, s nem csak a pos
tának napi renden levő kimaradása okoz a közönség
nek tenger boszuságot, s a kereskedőknek lényeges 
károkat, de az utasoknak lléjjasfalván hagyásával 
oly érzékeny sújtja e megye közönségét, hogy az 
már elviselhetetlen. Ez ázsiai állapotok megszünte
tése végett mi itt e lap hasábján ismételten felszó
laltunk, sőt a közigazgatási bizottság is tett ismétel
ten a miniszternek felterjesztést, azonban az orvoslás 
mind ez ideig késett. Úgy látszik azonban, hogy a 
tenger reklamácziót a kolozsvári igazgatóság megelé
gelte, amit azon körülményből gyanítunk, hogy az 
itteni állapotok tanulmányozása végeit pénteken 
Berkesi felügyelőt ide küldte. Hogy a felügyelő ur 
alaposan kitanulmányozhassa a rendetlon vonat csat
lakozás keserveit, székely vasutuok péntek hajnalban 
őt is ott hagyta Héjjasfalváo, egész egyszerűen nem 
várván be a személyvonatot. A felügyelő urnák egy 
fél napi lléjjasfalván való veszteglés után délben 
mégis sikerült feljutni a székelység anyavárosába, 
amidőn Damokos Andor alispánnal a menetrend meg
változtatása, a menetsebesség gyorsítása és egy har
madik vonatpár beállítása módozatai felöl tárgyalást 
folytatott, ígéretet tevén arról, hogy a jelenlegi mi- 
zerábilis viszonyok rendezése czéljából illetékes helyen 
minden lehetőt el fog követni. Vajha siker koro
názná fáradságát.

Udvarhelyi Híradó.

M in isz te ri fe le lő sség . A Szabad Lyczeum- 
ban f. hó 24-ikén Dr. Válcntsik Ferencz ügyvéd tar
tott magas szinvonalou álló előadást a miniszteri 
felelősségről. Az értékes felolvasást jövő számuukban 
egész terjedelmében közöljük. — Folyó hó 31-ikén 
Vári Albert unitárius lelkész tart előadást a világ 
vallásairól.

H iv a ta l  v iz s g á la t . Székelyudvarhely város 
hivatalánál Ugrón Ákos főispán 21, 22 és 23-ikán, 
Dr. Damokos Andor alispánnal hivatalvizsgálatot tar
tott, amidőn úgy a polgármesteri, pénztári, mint 
rendőrségi hivatalokat megvizsgálták. A vizsgálatnál 
Déletfy István, Schwesztcr József számellenőrök se
gédkeztek.

A  sz ó k e ly u d v a rh e ly i „T isz tv ise lő i K ö r“
múlt vasárnap délután 5 órakor tartotta meg rendes 
évi közgyűlését, a köri tagok élénk részvételével. 
Emberi/ Árpád elnök nagy figyelem közepette emlé
kezett meg az elmúlt köri év eseményeiről, majd a 
titkári és pénztárosi jelentés tárgyalása és tudomásul 
vétele következett, mire a kör vagyonának leltáro
zására vonatkozó indítvány elfogadása után a tiszt
viselői karnak s a választmánynak a folyó évre szóló 
megalakítására tért rá a közgyűlés. Egyhangú köz- 
felkiáltással ejtették meg a  választást, melynek so
rán elnök lett Rmbery Árpád, alelnök Spaller József 
és Gyerkes Mihály, titkár dr. Szövényi László, jegyző 
Bogácsi Lajos, gazda Mántó Miklós, II. gazda Sei- 
bián György, pénztáros Jancsó János, ellenőr K ai 
debó József, könyvtáros Blájer Balázs és Bokor Étidre. 
A kör jogtanácsossá dr. Kovácsy Albert ügyvéd, or
szággyűlési képviselő. A választmányt 26 tagból ala
kították meg. A közgyűlés örvendetes tudomásul vette 
a tagok számának folytonos növekedését s a kör 
anyagi ügyeinek megszilárdulását s elhatározta, hogy 
fokozott mértékben törekedni fog a városunkból! né
pes tisztviselői kar minél több tagjának megnyeré 
sére, kiknek érdeklődése és támogatása mellett még 
teljesebb mértékbeu képes leend kitűzött feladatának 
megoldására : a tisztviselők Összegyűjtésére egy ba
rátságos, szerény Otthon keretében. Elnök indítvá
nyára egyhangú lelkesedéssel és különös tisztelete 
jeléül a kör védnökének választotta mag a közgyűlés 
Ugrón Ákos főispánt, diszelnököknek dr. BodoTla Gá
bor kir. törvényszéki elnököt és Slratzinger Emil kir. 
■pü. tanácsos, pénzügyigaztatót, tiszteletbelijeluökökoek 
pedig dr. Damokos Andor alispánt, Gotthárd János 
városi polgármestert és dr. Horváth Károly kir. köz
jegyzőt és küldöttség utján fogja ‘őket fölkérni, hogy 
mint tekintélyben, érdemben legelső tisztviselők ka
rolják fel, támogassák a tisztviselők most fejlődő 
körének ügyét. Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy 
tiszteletükre társas vacsorát rendez. Elnök buzdító 
beszéde fejezte be a közgyűlést, mely a leglelkesebb 
hangulatban az elnök éltetésével ért végett.

A z a n y a k ö n y v i h iv a ta l  fo rg a lm a . Szé
kelyudvarhely városban az 1906. év folyamán 202 
gyermek született, mely nem szerint igy oszlik meg : 
116 élő és 1 halott fiú, 83 élő és 2 halott leány, 
vagyis 32 fiúval több, mint leány. A 202 újszülött 
közül törvénytelen volt 16 fiú, 7 leány, összesen 23. 
Sajnos a halálozások száma az újszülöttekét 1 l-e! 
múlja félül, vagyis amig ez utóbbi 202 volt és ebből 
is 2 halott, addig előbbiek száma 212, illetve 215. 
Vigasztaló körülmény, hogy e magas halálozási szám
ban a kórházi idegen halottak is benfoglaltatnak, 
ami 37 férfit és 11 nőt, összesen 48-at tesz ki, s igy 
az eredmény a születési statisztika javára billen, 
annyiban a 202 helybeli újszülöttel szemben a meg
haltak száma 165, vagyis az eredmény +  37. — Hí
men rózsalánczait 58 pár vette fel, ami ebben a drága 
világban kétségtelen szép eredmény.

D iák -b á l. A ref. kollégium ifjúsága által e 
hét szombatján a Budapest-szálló termeiben rende
zendő diák-bál előkészületeit a rendezőség befejezte. 
A bál iránt megyeszerte nagy érdeklődés mutatkozik 
s igy az méltán fog a korábbi évek hason mulatsá
gaihoz sorakozni. A rendezőség, mint értesülünk a 
bálon megjelenő hölgyeket diszes táuczrenddel lepi meg.

A  4 8 -a s  h o n v éd ek n ek . Id. Solymossy Lajos 
nyugalmazott városi tanácsos, 48-as huszárhadnagy 
koporsójára helyezendő -koszorúk árát gyermekei meg
váltották oly módon, hogy a megboldogult intenczió- 
jához képest, 125 koronát adtak á t szerkesztőségünk
nek azon kéréssel, hogy azt a 48-as nyugdíjazott 
honvédek s azok özvegyei közt kiosszuk. Felhívásunkra 
egymás után jöttek el hozzánk az örek vitézek, kik 
elmúlt dicső idők logendás harczairól meséltek ne
künk akkor, amidőn derék, tszeretett hadnagyuk 
örökségét felvették. Megrokkant fehér hajú, görbehátu
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öreg bácsik, kik között bizony volt olyan is, ki 17 
csatában vett részt, mind szeretettel emlékeztek meg 
Solymossy Lajosról, s áldották őt, a nemeset, haló 
porában is. Az eddig kifizetett összegeket a követke
zőkben nyugtázzuk : Id. Bodrogi György 7 K., Kas- 
say Benjam 7 K., Abrahám József 8 £., Qzt. Czik- 
mántori Mártonná 7 K., Ugváry Lajos 7 K , Olajos 
István 7 K., Özv. Sándor Istvánná 7 K., Gircsis J ó 
zsef 7 K., Gircsis János 7 K., özv. Bíró Józseféé 
6 K., Kállay Mihály 7 K., Balásy József 7 K., Mol
nár Mózes 6 K., Tamás József 8 K., Szeles lgnáczné 
6 K. — Kifizettünk 104 koronát. Felhívjuk azon 48. 
honvédeket, kik még nem jelentkeztek, hogy három 
nap alatt a meglevő összeg felvétele végett szerkesz
tőségünkbe jöjjenek.

S zen t A n ta l e s té ly . A folyó hó 27-én ta r
tandó Szent Antal estély műsora a következő: 1. 
Nyitány: Ének Szent Antalhoz. 2. Szaval: Topay 
Ida zárdái növendék 3. É n ek e l: Szemerjay Károlyné, 
zenével kiséri Kónya Sándor zenekara. 4. Monológot 
ad elő : Csergő Tamás VIII. o. t. 5. Melodrámát ad 
e lő : Dobay Etelka, zenével kiséri : Kónya Sándor 
zenekara. 6. Szabadelőadást t a r t : Major Lajos V III. 
o. t. 7. Szaval : Benedek Aladár VIII. o. t. 8. Ének 
szűz Máriához. — Az estély elnöke : Dr. Válentsik 
Ferenczné. Rendezők: Szeidel Zsuzsa, Nagy Kata, 
Ferencey Györgyné.

J o g á s z  b á l .  A helyi jogászság február hó 12-én, 
húshagyó kedden pikniket fog rendezni. A szezon 
ezen elitemulatsága iránt általános, élénk az érdeklő
dés ; ami a sikert feltétlenül biztosítja.

N ő e g y le ti f i l lé re s té ly . A Jótékony Nőegy
let a szerdai tombola-estély csábitó sikereitől indít
tatva, f. hó 30 án fillérestélyt rendez. A prograrom 
kiemelkedő része 3 szép tableau lesz.

J e g y z ő i  g y ű lé s .  Az Udvarhelymegyei Jegy- 
zői-egylet f. hó 28 ikán délelőtt gyűlést ta r t .  E  napon 
a múlt évi fizetés kiegészítés is felvehető lesz az 
adóhivatalnál.

A z ip ari m u n k á so k  sz a b a d  ly c z e u m a .
Mátéffy Domokos pü. titkár ta rto tta  az iparosok 
szabad lyczeumán miotegy 120 hallgató jelenlétében 
az ötödik élvezetes előadást e hó 12-én „Negyven év 
a kiegyezés történetéből, szocziális szempontból" czim- 
mel. Visszapillantást tett mindazon politikai és köz- 
gazdasági jelenségekre, melyek előrehaladásunknak 
akadályai, úgyszintén azokra is, melyek előmozdítói 
voltak. A nagy figyelemmel hallgatott előadás u tán  
Arany Jánosnak: „A honvéd özvegye" ez. költemé
nyét Ifj. Bájk József szavalta igen ügyesen. Január 
20-án tartott 6-ik előadást Tamás Albert róm. kath . 
főgimnáziumi tanárnak : Az égi testek, bolygók is 
mertetése képezte. A kétszáznál jóval nagyobb hall
gatóság zsúfolásig megtöltötte az előadó term el, s 
gyönyörködve hallgatta előadó érdekes ism ertetését 
s nagy élvezettel szemlélte a bolygók alakját és 
mozgását bemutató sikerült vetített képeket. Suhajda 
Jenő czimbalomjátéka után a Hymnussal kezdődött 
előadások, a Szózat elének lésével végződtek. A köz
reműködőknek a hallgatóság köszönetét Solymossy 
Endre biz. elnök fejezte ki. Ma délután két órakor 
a Polgári Önképzőkör nagytermében a 7-ik előadást 
Hargita Nándor ig. tanár ta rtja .

T éli v iz s g á la to k  a  S z a k is k o lá b a n . Az
állami kő- és agyagipari szakiskolában az első félévi 
vizsgák a következő sorrendben tartatnak m eg: J a 
nuár 30-án: 8 —9. Magyar nyelv I évf 9 —10. Szám- 
és elemi mértan. I. évf. Számtan 111. évf. 10—11. 
Köoyvvitel és költségvetéstan III. évf. 11— 12. Agya- 
ipari technológia I l i  évf. Egészségtan TV. évf. 12— 1. 
Köipari technológia III. évf. Leiró építés és alaktan 
III. évf. — Január 3 l-én  : 8—9. Magyar nyelv II. 
és III. évf. 9— 10. Ábrázoló mértan 11. évf. 10—11. 
Természetien I. évf. Vegytan II. évf. 11— 12. H ittan 
I —IV. évf. 12—1. Számtan I és II. évf.

A  s e g e s v á r i u n itá r iu s  le á n y h á z  k ö z s é g
február 3-ikán vasárnap, a városháza nagytermében, 
egyházi edények beszerzésére, Gálfftj Kálmán cgy- 
házköri felügyelő gondnok és R affa j Domokos egy
házköri esperes védnöksége mellett műsoros tánczes- 
télyt rendez. Az estély műsora a következő: 1. Zon
gora-nyitány ; játsza Sándor Ella. 2. "Szabadelöadást 
tart) dr. Boross György kolozsvári theologiai dékán. 
3. „Rákóczi kesergője". Énekli a székelykereszturi 
állami tanltóképezde dalárdája. 4. Szaval: Katona 
Sándor. 5. É nekel; Sándor Ilonka, zongorán kíséri 
Sándor Ella. 6. Monologot ad elő: Ütő Sándor. 7. 
„A Mámi meg a Táti". É n ek li: a székelykereszturi 
állami tanitókepezde dalárdája. Kezdete 8 órakor. — 
Belépti dij 2, 1-60 korona.
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K o r c s o ly a  v e r s e n y . A székelyudvarhelyi 
Korcsolyázó-egyesület, mint jeleztük, ma délelőtt 11 
órakor korcsolyaversenyt tart. Belépti dij a pavilou- 
ban és pályára 1 korona, egyleti tagoknak 50 fillér, 
állóhely a töltésen 30 fillér.

I p a r o s o k  f i l lé re s té ly e .  A Polgári Önképző- 
és segélyzö egylet e hó 28 -iki fi lérestélyt Konerlh 
Mariska, Botos Rózsika, Mordán Dénes, Fogarasi 
Árpád rendezik. Közreműködnek : Vajda Feroncz 
felolvas, Majer Margit énekel, Kónya János hegedü- 
sólót játszik, Fogarasi Árpád szávai.

O l tá r e g y e s ü le t i  e s té ly . A segesvári Oltár
egyesület Szemlér Ferencz és Burger Arthur tanárok 
közreműködésével febr. 2-ikán jótékonyczélu estélyt 
rendez. Az estély műsorának többi pontjait szindarab, 
ének, zeneszámok teszik. Az estély tánczczal van 
összekötve.

A  sz ín i é v a d  b e o s z tá s a .  Az erdélyrészi 
színi kerület választmánya, mint megírtuk, f. hó 18- 
ikán Marosvásárhelyt ülést tartott, melyen Székely
udvarhely várost Dr. Domokos Andor alispán és 
Gotthárd János polgármester, mint szinügyi választ
mányi tagok képviselték. A bizottság a kerületben 
levő városok szini évadját a következőleg állapította 
meg: Márcz. 31— ápril 15 Gyulafehérvár, — ápril 
16 — május 8. Székely udvarhely, — máj 9. — május
31. Torda, — junius 1 — junius30. Marosvásárhely, 
— jul. 1 — aug. 31. Szünet. — szept. 1 — szept. 
30. Nagyszeben, — okt. 31 — nov. 30. Székelyudvar
hely, — deez. 1 — jan. 16. Marosvásárhely, — jan.
17. — febr. 16. D éva,— febr. 17 — márcz. 16 Zilah.

A  K e r e s k e d ő k  O tth o n a  f. hó 24-ikén, csü 
törtökön tarto tta ötödik összejövetelét. Ez alkalom
mal Sterha Ödön tartott felolvasást, mig Bálinth 
Endre monológizált.

A z  ip a r o s  és k e re s k e d ő  ta n o n c z is k o la
ifjúsága az iskolabizottság és tanítótestület vezetése 
mellett, tanoncz-ifjusági könyvtár létesítése czéljából 
február 2 án délután 2 órakor az Iparos Önképzőkör
ben szavaló ünnepélyt rendez. Az ünnepély műsora:
1. Hymnus. 2. Igazgatói megnyitó. 3. Szavalnak: 
Kovács Lajos, Olasz Domokos, Dániel József, Szász 
József, Kis Ferencz, Gál Dénes, Ilodgyai Albert, Ve
restói Ferenrz, Klein Frigyes, Kakasi István, Koncz 
József, Részeg József. 4. Molnár Károly isk. bizolts. 
elnök bezáró beszéde. Szózat, énekli a közönség. A 
belépés ingyenes, de szives adományokat a fent meg
jelölt czélra köszönettel fogadunk.

A  ró m . k a th .  p lé b á n ia  te m p lo m  belső 
javítása és díszítésére adakoztak : (XVII. közlemény) 
Itj. Galter Jáuosné Miskolcz 6 kor., Betegh Pálné 
gyüjtőivén : Betegh Pál 3 kor., Betegh Pálné 2 kor., 
Róth Albert Budapest 2 kor., Neményi Vincze 2 kor., 
Soha Aladár I kor., Sikolya Lajos 50 fill. Összesen 
10 kor. 50 fill. „Névtelen11 a Szent János oltár javí
tására 400 kor., Szemlér Ferencz uj évi üdvözlések 
megváltása czimen 2 kor. Decz. 31. betét utáni ka
matok 23 kor. 20 fill. Összesen 441 kor. 70 fillér.
I —XVI. közlemény összege 12096 kor. 84 fill. Ösz- 
szesen 12538 kor. 54 fill. Fogadják a nemes szivü 
adakozók ez utón is hálás köszönetüuket. Mikes Já 
nos gróf főesperes-plebános, bizottsági elnök, Paschelc 
Viktor bizottsági pénztárnok.

R e n d e le t  a  p á l in k a iv á s  e llen . Pár nap óta 
keserves csalódást éreznek azok, a kik az idei tél 
enyhe lefolyásában erősen bizakodtak. A hőmérő sza
kadatlanul alászállott s szerdán a 30 Celsius-fokot 
is elérte. A csikorgó hideg nem csoda, ha jéggé ía6y?szt 
mindent. Még a tél elsőrangú gyönyörének, a korcso
lyázásnak élvezetét is nagyban akadályozza. A jégpá
lyán alig egy pár, a kemény hideggel nem sokat tö
rődő, a jégsportnak bátor híve hasítja merész ivek
ben keresztül-kasul a csontkemény jeget. A tartós 
kemény hideg máris óriási szegénységet idézett elő, 
amiben egyébiránt napszámos népünk a hibás, mely 
inkább beül a korcsmába, mint künn a hidegben dol
gozzék. A hideg a farkasokat, azokat a hagyományos 
farkasokat is megmozdította s már benn a Rózsa- 
ulczában, a jégpálya környékén is látni véltek far
kasokat, sót már némely konyhaajtók előtt ordítoz
nak éjnek idején, természetesen bebocsáttatást kérve. 
E  farkas hírekre nézve jegyezte meg egy igen kedé
lyes öreg ur, hogy az itt felsoroltak mind semmik, 
mivel csütörtökre virradólag a farkasok a pinezéjé- 
ben a bort is megitták . . . Eltekintve a farkasoktól, 
kétségtelen, hogy a hideg óriási és már itt a megyé
ben is emberélet áldozata van. Az utas székely nép 
a hideg ellen pálinkával akar védekezni, ami egyér
telmű a megfagyással. Éppen ezért, a nép érdeké
ben Dr. Damokos Andor alispán egy igen fontos és 
humánus rendeletet bocsátott ki, melyet itt egész 
terjedelmében közlünk:

Valamennyi főszolgabírónak, Székelyudvarhely 
f, t. város polgármesterének és valamennyi községi

Udvarhelyi Híradó.

elöljáróságnak. Az egész Európában általában fellé
pett és a meteorologiai jelzések szerint egyelőre elő
reláthatólag még nem szűnő rondkivüli szokatlan hi
deg időjárás folytán minduntalan előforduló eset az, 
hogy különösen azok, a kik a szeszes italok túlságos 
élvezetétől kábult állapotban útnak indulnak, a fagy- 
laló hideg hatása alatt gyorsan olálmosoduak s alvás 
közben a fagyás általi halál feltétlenül beáll. A hö- 
mérséknek ezen szokatlan és rendkívüli alászállása 
ennélfogva fokozottabb elővigyázatot igényel, s éppen 
ezért szükségesnek tartom, hogy a vármegye lakos
sága esetleg a lelkész és tanító urak szives közre
működésének kikérése mellett figyelmeztettossék arra, 
hogy a szeszes italoknak, külöuösen a pálinkának 
főleg utazás közben túlságos mértékben való élveze
tétől saját érdekében és szigorúan őrizkedjék, mert 
a pillanatnyi felmelegedésnek és átheviilésnek a leg
gyászosabb következményei lehetnek. Felhívom egy
úttal czimedet, hogy fokozottabb ellenőrzés mellett 
igyekezzék érvényt szerezni a kihágásokról szóló 
1879. évi 40. tcz. 85. §-ban foglalt azon intézkedé
sének, a mely szerint a ki mást korcsmában, ven
déglőben, utczán vagy más nyilvános helyen szándé
kosan lerészegit, továbbá a kik szeszes italok eladá
sával iparszerüleg foglalkoznak és ezek megbízottjai, 
ha részegnek — noha ezen állapotot tudják' — még 
szeszes italt adnak, száz koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendők. A pénzbüntetés 200 koro
náig emelhető, ha a kihágás a 14-ik évet be nem 
töltött kiskorú ellen követtetik el. Damokos, alispán.

K iv o n a t a  m. h iv . lap b ó l. A törvényható
ságnál előléptetés folytán üresedésbe jött, évi 1000 
korona segélylyel javadalmazott közigazgatási gya
kornoki állásra pályázat hirdettetik. Pályázati kér
vények, a megye főispánjához czimzetten február
12-ikéig alispánhoz beadandók. — Felfogott csikó. 
Az éjjeli örök Homoródalmás között egy darab 3 
éves sötétpej kancza csikót fogtak fel, fején egy kö
tőféktőről elszakadt szárral, homlokán tallérnyi nagy
ságú fehérség van.

A z  o k lá n d i O lv asó k ö r február 7 -ikén, a 
községháza termeiben, saját pénztára javára zárt
körű tánczestélyt rendez. A rendezőség élén Dr. 
llinléder Fels Ernő, Dr, Péterffy Áron, Pál Ferencz, 
Szabady Tivadar és Deák Lajos állanak. Az estély 
8 órakor kezdődik és belépti dij 2 korona.

x A z  o lcsó  m a g y a r  k ö n y v e k  ama kitűnő 
gyűjteményében, amely „Magyar Könyvtár11 czim alatt 
olyan nagyfontosságu tényezője lett kultúránknak, 
most négy szám jelent meg, ebben az uj sorozatban 
is hiveu tokröztelve ama sokoldalú feladatokat, me
lyeket a vállalat szerkesztője maga elé tűzött. A 
legújabb magyar elbeszélő-irodalom ogyik legkiválóbb 
képviselőjével szerepel benne: Bródy Sándorral. A 
külföldi szépirodalomból is egy valósággal klaszikus 
munkát nyújt a sorozat: Ebner l'sclienbach Máriának 
„Krampampuliu cziraü füzetét. A régi klaszikus iro
dalomból való egy másik füzet, Moliere egyik leg
szebb és éppen korunkban talán egyúttal legaktuá
lisabb vígjátékét is közli, a „Tudós Nők“ et. Végre 
az ismeretterjesztő irodalom terén a magyar histori
kusok ogyik legelseje, Thallóczy Lajos áll be a 
„Magyar Könyvtár11 dolgozótársai sorába, „III. Béla 
és a magyar birodalom11 czirnü tanulmányával egyi
két adva a legelevenebb és legmagasabb korrajzok
nak. A „Magyar Könyvtáriénak eddig megjelent 473 
száma oly nagy változatos, oly válogatott, oly gazdag 
tára a magyar és a világirodalomnak, hogy e téren 
a külföld hasonló gyűjteményeit is messze maga mö
gött hagyja. A teljes jegyzéket sviveseo küldi meg 
ingyen rniuden könyvkereskedés vagy a kiadóhivatal: 
Lamper R. (Wodiáner F. és Fia) Budapest, Andrássy- 
ut 21. Egy szám ára 30 fillér.

x H a  a  g y e rm e k e k  k ö h ö g n e k , bükkfa- 
kátrány-preparátumot adjunk nekik. Mivel azonban 
a legtöbb ily preparátum bizonytalan összeállítású és 
nem méregtelen, de még undorító izü is, „Sirolin- 
Roeho11-! használjuk, mely vízben könnyen olvad és 
mindig egyícma összetételű, nem izgat és kellemes 
Ízzel bir. Gyógyszertárakban kapható.

x H ird e té s . A székelyudvarhelyi ov. ref. egy
házközség a Bethlen-utczában levő „Szilágyi B;riu- 
féle telkét febr. hó 3-án, d. e. 11 órakor a leányis
kola helyiségében nyilvános árverésen el fogja adni.

IPARÜGYEK.
A z  Ip a r fe jle s z tő -b iz o t ts á g  ü lése . Udvar- 

holyvármegye Iparfejlesztő-bizottsága pénteken d. u. 
Ugrón Ákos főispán elnöklete mellett ülésezett, mely

nek főtárgyát Udvarholymegye iparának programra - 
szerü fejlesztésére kidolgozott memorandum tá r
gyalása képezte. A bizottság ugyanis legutóbbi 
gyűléséből, mint azt jelentettük, egy, Damokos Andor, 
Ember János, Solymossy Endre és Soó Gáspár tagok
ból álló bizottságot küldött ki a végett, hogy ipar- 
fejlesztésünk érdekében a miniszterhez felterjesz
tendő emlékiratot szerkesszenek, A terjedelmes és 
nagy alapossággal megirt memorandumot, melynek 
közlését lapunk másik helyén megkezdettük, a bi
zottság teljes egészében magáévá tette s úgy hatá

(5) 1907. jauuár 27.

rozott, hogy azt nemcsak a kereskedelmi miniszter
hez, de a földmivelésügyi és belügyi miniszterekhez 
is küldöttség utján eljuttatja. E küldöttség tagjaiul 
Ugrón Ákos főispán elnöklete mellett megválasztattAk : 
Damokos Andor, Soó Gáspár, Ember János, Solymossy 
Endre és csatlakozásra felkéretnek a megyebeli ország
gyűlési képviselők is. Solymossy Endre a raktár-szövetke
zet alapszabályait beterjesztette, melyet elfogadtak s a 
költségvetés megállapítása végett egy bizottságot kül
döttek ki. E tervezetet és költségvetést szintén az 
előbb említett küldöttség nyújtja át a miniszternek. 
Ezután Bartók István lakatosmester kérésére, ki fiá
nak az elektrotechnikai tanfolyam végzésére segélyt 
kért, 150 koronát megszavazott a bizottság. Soly
mossy Endre előterjesztésére kérést intéznek a mi
niszterhez aziránt, hogy az Iparos-kör részére egy 
vetitő-gépet engedélyezzen.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  junuár 26.

(Érk. d. u. 5 6.)

Wekerle a királynál.
Becsből táviratozzák: W e k e r l e  Sándor 

miniszterelnök, ki tegnap este ideérkezett, még 
az est folyamán hosszabban tanácskozott Z i c h y  
Aladár miniszterrel,

Ma délelőtt kilenczkor a király háromne
gyed óráig tartó kihallgatáson fogadta minisz
terelnököt, ki azután több látogatást tett, majd 
visszatérve Bank-gassei magyar minisztériumba, 
ismét hosszasan tanácskozott Zichy miniszterrel.

Miniszterelnök valószínűleg F e r e n c z  Fer- 
dinánd föherczegnél is tisztelegni fog.

Elutasított peticzló.
A kúria ma délben hirdette ki a N a g y  

Dezső budapesti józsefvárosi mandátuma elleni 
peticzió dolgában hozott határozatát, mely sze
rint a kérvényt, mint alaptalaut elutasítja, tíz
ezer korona költség megfizetésére kötelezvén 
kérvényezőket.

Revolverezö ál-hírlapíró.
G y u r i s  Árpád rovott múltú ál-hirlapiró 

megjelent tegnap este a Balaton-kávéházban, a 
képviselők és újságírók ismert találkozó bolyén.

Magához kérette M o l n á r  Jenő országos 
képviselőt, kijeleutve, hogy Kossuth Ferenczet 
támadó röpiratot irt, melyet 20000 példányban 
kinyomatott.

Hajlandó azonban a rőpiratot megsemmisí
teni, ha megfelelő pénzbeli kárpótlást kap.

Molnár képviselő zsarolót kávéházból kido
batta s jelentést tett a rendőrségen, hol ma elő
állították. A zsaroló ott kijelentette, nagy nyo
mor kény szeri tette arra, hogy Kossuthot támadó 
röpiratát megírja. így akart pénzhez jutni.

Vizsgálat megindult.

K iadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája 

T e l e í o i t s z á w  1 4 .

Sz. 9—1907. tkvi.

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

lekkönyvi hatoság közhírré teszi, hogy a m..!rir: ál
lamkincstár önkéntes árverési ügyén?-®' a székely
udvarhelyi kri. törvényszék területén levő s a szé- 
kelyudvarhelyi 438 sz. tjkbeu f  911 hrsz. alatt felvett 
beltolek 1890 kor. kikiáltási árban 1907. évi márczius 
hó 18-ik napján d. e. 9 orakor tkvi hatóság diva- 
talos helyiségeben .ucgtai taudó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul nem fog eladatni.

Árverezni szándékozok tartoznak 189 kor. kész
pénzben, vagy ovadékképes értékpapírban a küldött 
kezéhez letenni.

A kir. törvényszék mint telekköuyi hatóság.
Székelyudvarheiyt, 1907. január 3.

( I r u l i i i u ,  kir. törvszóki egyes bíró.
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UDVARHELYMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1907. évi február hó 17-én délelőtt 9 órakor, Székelyudvarhelyen
hivatalos helyiségében  ta rt ja  m eg

X X V -ik  évi
T Á R G Y  S O R O Z A T :

1. Az Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt üzletévról, a mérleg megálla
pítása és a nyereség felosztására vonatkozó javaslata.

2. Az Igazgatóság és felügyelő-bizottságnak szabályszerű felmentése iránti határozat.
3. Tisztviselőknek drágasági pótlék engedélyezése.
4 Márton Ferencz és Ferenczy Endre hivatalnokok, valamint a három hiv. szolgának 

fizetésemelés iránti kérése.
5. Vezérigazgató kérése az 1897. és 1893. éveknek állandó szolgálatába való beszámí

tása tárgyában.
6. Alapszabály módosítás.
7. Választások.

Figyelmeztetés. A közgyűlésre a t. részvénytulajdonosok azon figyelmeztetéssel hivatnak 
meg, hogy részvényeiket, a még le nem já rt szelvényekkel együtt, a gyűlés megnyitásáig, lehető
leg a megelőző két napon az intézet pénztáránál letenni és magukat igazoló jegygyei ellátni 
szíveskedjenek.

A mérleg, valamint az Igazgatóság évi jelentése a Közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az 
intézet helyiségében a hivatalos órák alatt a részvényeseknek rendelkezésére áll.

Székelyudvarhely, 1907. január hó 15.
A z Igazga tóság .

Eladó cscmegcboroH!
1898. é s  1905. é v i

nagynyulasi  t e r m é s
Ugrón János bögözi pinczéjében

csakis* hordó szám ra.

Haszonbérbeadó birtok.
Ugrón János bögözi tagositott 

birtoka, esetleg a fogadó-épülettel, 
malommal és malomréttel stb egy- 
gyütt, 1907. évi márcziustól kezdve 
5—10 évre haszonbérbeadó.

A tag ötös forgóra van beosztva.

r I  nt. Hír. szőlőtetepeHen termett
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tanfolyam 
által kezelt § a m. kir. fóldmivelésűgyi minisz
ter támogatásával létesített b o r é r t é b e m i -  

t é s i  o s z t á l y á b ó l  a

magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetke- 
=  M ének  székelyndvarlielyi

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

legolcMÓbban kaph a tók .
Megrendelésre bármily faj palack borok liozathatók. — 
Vételnél bordóért literenkint 13 fillér letét adandó. Hor
dók 3 hónapon bellii sértetlen, tiszta állapotban, a szé
kelyudvarhelyi piDCséhezi szállítást levonva, a felszámí

tott áron visszar életűek.

K Ü H N E E. mezőgazdasági gépgyár bizományi 
--------------  raktára. --------------

a m
nélkü l ne együnk levest.

X c k á n y  c s e p p  e l e g e n d ő !

B eth len-! 3 5. sz. ház 
fiiadé, esetleg eladd.

|  Kristály tiszta
i Kargita-lig«ti „Katnilla“-forrás
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T^rjüészHes ásvány- 
=  gyógy borviz ! =

Főraktár Székelyudvarhelyt:

Gál János U tódánál.
K nplm tó m ég :

Gyarmathy Ákos, Haáb és 
Heitz, Tamás Balázs, Bagó 
Gyula, Szentpétery Gergely 
kereskedésében 8 fillérért — 
valamim minden vendéglőben 
- .. ,. és étteremben.-------
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Sz. 2 1 0 -9 0 7 . szb.

Pályázati M rhtm íny,
Udvarhely vármegye székelyudvarhelyi j á r á 

sában a fenyédi körjegyzői körben, rendszeresí
tett segédjegyzői állás lemondás folytán meg
üresedvén, arra ezennel pályázatot hirdetek.

Évi fizetés 1000 korona,
Felhívom mindazokat, a kik ezen állást el

nyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz 
6. § a, illetve az 1900. évi X X . t.-cz. 3. §-a 
értelmében fölszerelt folyamodványukat hozzám
február 10-ig adják be.

Székelyudvarhely, 1907. jauuár 24.
Demeter Cőrincz,

főszolgabíró

Sz. 321— 907. kg.

Pályázati hirdetmény.
Udvarhelyvármegye okláudi járásában meg

üresedett Hornon'dszentpál, Homoródszentpéter, 
Városfalva, Honjoródjánosfalva, ileesenyéd köz
ségekből álló homoródszentpáli körjegyzői állásra 
pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják az 1883. évi I. 
t.-cz 6. §-a, illetve az 1900. éyi X X  t.-cz. 
3 §-ában megkívánt minősítésüket, valamint 
eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal 
felszerelt kérvényeiket hozzám f. év február  
hó 4-én d. u. 4 óráig feltétlenül adják be, 
mert a később érkező folyamodványokat nem 
fogom figyelembe venni.

J a v a d a l m a z á s :
1. Fizetés 1600 korona.
2. Lakbér 160 korona.
3. Irodai általány 66 korona.
4. ü t i  általány a jegyzői körön kívül 

tett utazásért 132 korona.
Oklánd, 1907. évi január hó 2 3 -áu.

S zab ad y T iv a d a r ,
főszolgabíró.

Sz. 261 — 907. szb.

Pótpályázati hirdetmény.
Udvarhelyvármegye székelykereszturi já rá 

sában üresedésbe jö tt Tordátfalvi körjegyzőt 
állásra a pályázati hirdetményben a folyamodvá
nyodé benyújtására oly rövid hacáridő á llap ítta 
tott meg, hogy az illetékes lapokban a pályá
zati hirdetmény idejekorán meg sem jelenhe
tett ; ennélfogva ezúttal a fent je lzett állásra a 
pályázati kérvények benyújtásának határidőjét 
1907. évi február hó 4-ik  napjának d. e. 12 
órájáig meghosszabbítom.

Felhívom ezek folytán mindazokat, kik az 
említett állást elnyerni óhajtják, hogy az. 
1883. évi I. t.-cz. 6. §-a, illetve az 1900. évi 
X X . t.-cz. 3. §-a értelmében fölszerelt folya
modványaikat a fent k itett határidőig hozzám 
adják be.

Ezen körjegyzőséghez Tordátfalva, Éulaká 
és Firtosmartonos községek tartoznak.

J  a v a d a 1 m a z á s :
1. Törzsfizetés 1600 korona.
2. Lakbér és dologi kiadások.
Székelykeresztur, 1907. január 23.

Főszolgabiró távol:
Bíró,
■rolrabirA.


