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Miniszteri felelősség.
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Széchenyi Istváu mondja: Minekünk ma
gyaroknak, elemünk nem kereskedési elsőbbség, 
vagy dics- és birvágy, sem vallásosságból eredő 
elmélkedési szenv, vagy a szépmüvészetek köre, 
vagy a magasabb és fellengző tudományokban 
búvárkodás s effélék, jóllehet végirányuukbau ez 
is mind ki van tűzve, de azért nem elemünk, 
melynek említésénél vérünket forrni, szivünket 
dobogni, idegeinket mintegy villany által érintve 
lenni éreznék; mert ilyes valami szavakkal le 
sem is irható, csak akkor megyen bennünk 
végbe, csak akkor emelkedünk földi erőnkön 
tú l és érezzük keblünket isteni tüztől hevülui, 
mikor alkotmányos szabadságunkról, nemzeti
ségünk fertőzetlenségéröl vau szó, mikor ezeket 
fenyegeti veszély, mikor ezeknek megmentése 
körül eped keblünk.

Tárgyam közismert, politizáló nemzet va
gyunk s igy a miniszteri felelősséget mindenki 
ajakán hordja s a legtöbb ember annak valódi 
lényege és mivoltával régen tisztában is van.

A miniszteri felelősséget többféle vonatkozásban 
lehet tárgyalni, lehet annak különböző válfajait, 
előnyeit és hátrányait a különböző államformákkal 
való kapcsolat és vonatkozásban fejtegetni; de én 
itt csak az alkotmányos monarkia s főképp hazánk 
alkotmányára való különös tekintettel kivánom a 
kérdést több vonásaiban ösmertetni.

Az Isten oltotta az emberbe a szabadság utánnl 
vágyat és törekvést. Kezdetben ez a törekvés, az 
egyéni akarat korlátozhatlanságára, szabad érvényo- 
süihetésére szorítkozhatott, míg a czivilizáczió ter
jedése, a társadalmi tagozatok kifejlődésével lassan
ként mind határozottabb alakot kezd ölteni az 
egyének azon vágya, hogy az őt környező társada
lom és államélet sorsának intézésében is részt 
vehessen.

Az egyéni szabadsággal társul a polgári sza
badság, mely az ember kettős tulajdonságának, mint 
egyesnek és társaslénynek eredménye, amidőn e 
kettős tulajdonsága egyaránt tisztelteik.

A cselekvés szabadságát egyaránt követeli a 
legelvetemültebb zsarnok és a legjobb, a legöazetle- 
nebb hazafi, csakhogy amaz önzése teljében mindazt 
a kéjt, mit az akarat korlátlansága nyújt, egyedül 
és kizárólag a maga számára kívánja lefoglalni, míg 
emez felemelkedni képes azon eszmei magaslatra, 
hogy a mit magának óhajt, abban mást is részeltetni 
kíván.

Szabadságot, korlátlan szabadságot óhajt az 
Isten kegyelméből uralkodó muszka czár, vagy a 
török szultán, de csak a maga és nem népei számára.

A kölcsönös engedés, jogainknak alárendelése 
a közérdek tekinteteinek, ez a polgári szabadság 
lényege és ebben rejlik méltósága.

A különböző korok a polgári szabadság valódi 
lényegét más és másképp fogták fel és legtöbbször 
lélreértették. A leggyakoribb tévedések a kővet
kezők :

Némelyek a szabad osztályok szabadságát, 
ellontélben a rabszolgasággal értik alatta.

A spártaiak azt hiszik, hogy náluk teljes a 
polgári szabadság, holott a szoros értelemben vett 
spártaiak, mint a kormányzásban is részes nép 
mellett o tt voltak a jogfosztott heloták és a saját 
sorsuk intézéséből kizárt lakedemoniak.

Cicero szerint a szabadság nem egyéb, mint 
„potestas vivendi ut velis u

Pedig ez nem szabadság, hanem szabadosság, 
kizárván egyik akarat érvényesülése a másikat.

Mások a többség uralma, a nép hatalmában 
keresik a szabadság fogalmát. Pedig a hatalom még 
nem szabadság s a véres forradalmak többségre

* Felolvasta sieraő a jan. 24-iki Szabad Lyczeumban.

jutott pártjainak, minden ellenkező nézetet vérbe 
fojtó garázdálkodásait senki sem fogja manapság 
szabadságnak tartani. III. Napóleon a többség válasz
tása alapján trónra jut s megalapítja a korlátlan 
egyeduralmat.

Kétségtelenül a többség uralkodott Franczia- 
országban a protestánsok lemészárlásánál is, de nem 
volt szabadság.

Ezen téveszmék tarthatatlan volta szülte, a 
modern államok berendezkedésének azon alapfeltéte
lét, hogy a szabadság valódi lényege a kormánynak 
a kormányzottak irányábani felelősségben rejlik.

Nem állítható ugyan, hogy a miniszteri felelős
ség egy magában egyesíti a polgári szabadság min
den ismérvét, de az teljesen bizonyosnak látszik, 
hogy nem beszélhetünk sem egyéni, sem polgári sza
badságról ott, ahol a miniszteri felelősség nem 
létezik.

Egyik igen szellemes állambölcsász (Guizot) az 
egyeduralom jellemzéséről mondja, hogy ennek.leg
főbb hibája abban rejlik, hogy a hatalom oly magas 
fokra emeltetik, miképp birtokosaknak feje elszédül 
bele és azok kik alatta állanak, alig mernek hozzá 
felpillantani.

Az uralkodó Istennek képzeli magát, a nép 
pedig bálványimádásba sülyed, beszélhetnek aztán 
királyok kötelességeiről és az alattvalók jogairól 
annyit, a mennyit csak tetszik, a tényeknek azon
ban a szavaknál nagyobb hatalmuk van és ha egy
szer az egyenlőtlenség megmérhetetlenné válik, akkor 
igen könnyen megtörténhetik, hogy az egyik meg
feledkezik jogairól, a többiek pedig megfeledkeznek 
kötelességeikről.

Még alkotmányos egyeduralmakban is szinte 
széditö magasságban áll az uralkodó személye, s 
szinte megmérhetetlen az a hatalom, mely az emberi 
élet minden viszonyaira kihafólag kezében összefut.

És a hatalom természetében rejlik, hogy tniut 
a zsugori ember, folyton szaporitni kivánja felhal
mozott kincseit s az aranycsörgése nem csillapít, 
hanem újabb aranyszomjat ébreszt, úgy a hatalom 
birtokossá is jogait növelni, kiterjeszteni törokedik.

Nincs hatalom, mely visszaélésre nem ragad
tatja magát, ha korlátáit, csak az önkényes belátás
tól függő ethicai, erkölcsi törvényekben találja.

Pedig az egyeduralkodó akaratának korlátja 
nincs. Maga a törvény, mely az uralkodót is köte
lezi, csak úgy ér valamit, ha sanctiója van, ha 
mindenekben megtartatik s megtartása az egyéni 
akarattól független. Ámde a legtöbb s igy a magyar 
alkotmány is, a király, az egyeduralkodó személyét 
nem korlátozza, sőt szent és sérthetlennek mondja 
s ez által öt felelőtlenné teszi.

Az angolok, az alkotmáoyos egyeduralom benső 
természetéből folyó ezen felelőtlenség élét akként 
veszik, hogy status joguknak nemes és mély böl
csességre valló jelmondása szerint: „a király rosz- 
szat nem cselekedbetik. “

Bizonyára nem úgy értik ezt a mondást a 
bölcs angolok, hogy a királyok az Isten különös 
kegyelme folytán tiszták és mentesek a rosszra való 
hajlandóság talajaitól s az aböolut jóság, becsületes
ség, igazságosság és önzetlenség nemes tulajdonai
val vannak felruházva, hanem úgy és akkép, hogy 
nem cselekedhetik rosszat, mert semmiféle ténye, 
semmiféle intézkedése nem érvényes, erővel és jog
hatállyal nem bir, míg az a felelős miniszterek 
valamelyike által ellen nem jegyeztetik. Ha a királyi 
intézkedés hibás, ezért nem ö a felelős, nem ő kár
hoztatandó, mert személye szent és sérthetetlen, 
hanem felelős és kárhoztatandó, a miniszter, ki azt 
az intézkedést ellenjegyezte.

Ebben a tételben domborodik aztán ki a mi
niszteri felelősségnek valódi lényege és jelentősége. 
S nem úgy értendő ám ez a tétel, hogy a miniszter 
itt a rná-s cselek vényéért vállalja a felelősséget, ha
nem a legsajátabb cselekvényeért, mert neki jogá
ban, sőt kötelességében állott volna megtagadni az 
ellenjegyzést s épp a reá nehezedő felelősség nagy 
súlyánál fogva inkább elhagyni állását, mint sem 
olyanhoz adni beleegyezését, mi nézete és meggyőző
dése szerint az ország, vagy a közügynek ártalmára 
lehetne.

így aztán a miniszteri felelősségnek megvan az 
a nagy előnye, hogy a király semminemű tekintélyét 
és méltóságát csökkentő összeütközésbe a nemzettel 
nem jöhet s a parlament és közvélemény tartózko
dás nélkül kárhoztathat vagy ítélhet el minden olyan

intézkedést, melyet elbibázottnak, károsnak, vagy 
czélszerütlennek tart.

Ez az előny azonban csak minden idegen, kül- 
befolyástól ment, teljesen szabad és teljesen alkot
mányos államokban érezhető, ott a hol nemcsak 
minden köztisztviselő s igy a miniszter is cselekvé- 
nyeiért felelős, hanem semmi sem is történhetik, 
miért valaki felelős ne legyen.

Nálunk, ahol chlopy hadparancsok s más ehhez 
hasonló dolgok elleojegyzés nélkül is megjelenhet
nek, ezt az összeütközést trón és nemzet között fáj
dalom, a miniszteri felelősség sem háríthatja el.

Az angolok, kik a miniszteri felelősség doctri- 
náját a gyakorlati életben mesterien keresztül is 
vitték s e részben legalább két századdal az összes 
államokat is megelőzték, hűséggel viseltetnek a ki
rály személye iránt, de ellene szegülnek minden 
rendeletének, még ha üdvös is az, ha miniszteri 
ellenjegyzés nélkül adatott ki.

Ugyancsak az angolok s példaadásuk nyomán 
az Egyesült-Államok is, a szabadság biztosításának 
tekintik, hogy a végrehajtó hatalom csak azt teheti, 
mit a törvény megenged, de nem tehet mindent a 
mi tiltó törvény által neki megtiltva nincs, vagyis 
más szavakkal a kormányosak törvényes felhatalma
zás alapján járhat el s ha ezen előszabott hatalmi 
körét túllépi, ezért már felelős.

Nálunk a miniszteri felelősség sem a gyakor
lat által ily tökéletesen kifejlesztve, sem a törvény 
által teljes precizitással körül irva nincs s egyedüli 
szerencsénk csak az, hogy nemzetünknek jelen soraim 
bevezető részében méltatott ép és helyes alkotmá
nyos érzéke, a lelkiösmeretbe vésett törvénynek te
kintette és tekinti most az alkotmányos manarchia 
valódi lényegéből folyó elveket még akkor is, ha 
írott törvényekre nem hivatkozhatok.

A miniszteri felelősség nálunk nem a törté
nelmi fejlődés folyománya, hanem mai alakjában a 
nyugati alkotmányos monarchiákból vétetett át.

Pedig nem állíthatjuk, hogy őseink a minisz
teri felelősség iránt érzékkel ne bírtak volna.

Ha nem is mehetünk vissza ép a Verbőczi hár
mas könyvéig, vagy azt megelőző időkre, de már az 
1825-iki országgyűlésben kimondják, hogy „a ki köz
tanácskozásban a kormány intézkedései felől szól, a 
törvény és szakadatlan gyakorlat szerint a felség 
szent személyét nem érdekli és nem érdekelheti.“

Az 1835. évi julius 20-án tartott ülésben a 
közrendek a már tisztázottnak látszó fogalmat össze
zavarják s azon nézetüknek adnak kifejezést, hogy 
a király személye egy a kormánynyal s kijelentették, 
hogy ők idegen természetű kormányt nem ösmervén 
el, a kormány képzetét a fejedelem személyétől el 
sem választhatják.

Ez elleu azonban az alsó Tábla Deák Ferencz 
felszóllalása nyomán erélyesen tiltakozik s a fejede
lem személyét a kormányzói hatalom letéteményessei- 
től elválasztja. Ennek daczára mint emlitém a mi
niszteri felelősség nálunk recipiált intézmény 8 a 
nyugati kulturállamok példaadása nyomán került 
közjogunkba az 1848. évi IlI-ik t.-czikk.

Ez a t.-czikk kimondja, hogy 1. a miniszterek 
feleletre vonathatnak minden o'ysn tettért vagy 
rendeletért, mely az függetlenségét, az alkot
mány biztosítékait, a fennálló törvények rendeletét, 
az egyéni szabadságot, vagy a tulajdon szentségét 
sértik s általuk hivatalos minőségben követtetik el 
s illetve adatik k i ; 2 kezeikre bizott pénz és egyéb 
értékek elsikkasztásáért, vagy törvényellenes alkal
mazásáért; 3. a törvények végrehajtásában elköve
tett mulasztásokért, a mennyiben ezek a törvény 
által rendelkezésükre bizott végrehajtási eszközökkel 
elháríthatok voltak.

Kimondja a törvény azt is, hogy a miniszterek 
vád alá helyezését az alsó ház rendeli el szavazatai
nak általános többségével, a pör vitelére biztósokat 
választ, a bíróságot pedig a főrendiház alkotja meg.

Ez a biróság szabja meg végérvényüleg a bün
tetést s az elmarasztalt miniszterre a királyi kegyel- 
mezési joga csak közbocsánat esetében alkalmazható.

Ez minden, mit törvényeink az alkotmányos 
legfőbb garantiája, a miniszteri felelősségről tartal
maznak.

És most már vegyük kissé közelebbről szem
ügyre ha vájjon törvény ismeretebb rendelkezései a 
miniszteri felelősség egész fogalmi körét kimeritik-e ?

A miniszteri felelősségnek két alfaját különbőz
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tétjük meg, u. m. a politikai és jogi, vagy büntető 
jogi felelősséget.

A politikai felelősség alatt közönségesen azt 
értjük, hogy a miniszterek összességükben és egyen
ként minden kormányzati ténykedésükben az erőtel
jes napisajtó, az ezáltal részben irányított közvéle
mény, legfőképp pedig a parlament állandó és folyto
nos ellenőrzése alatt állanak, mely tetteiket nem
csak szoros értelemben vett jog- és törvényszerűség, 
hanem a czélszerüség szempontjából is bírálja, szük
ség esetén tartózkodás nélkül elitéli és kárhoztatja. 
Ennek további hagyománya aztán a parlamenti 
felelősség, hogy a minisztérium csak addig marad
hat helyén, mig a többség bizalmat bírja s ha oly 
kérdésben, mely programmjáuak kardinális részét 
teszi, vagy melyhez tárczáját kötötte; leszavaztatik, 
helyét egy másik, de mindig a többség soraiból 
alakított kormánynak köteles átengedni. Csakis ott 
beszélhetünk parlamentáris kormányról, hol a felelős
ség ez a formája szigorúan és következetesen ke
resztül van vive.

A jogi felelősség már nem a rossz, helytelen 
és czélszeríitlen, vagy a többség által nem helyeselt 
elvekből folyó kormányzásnál, hanem csak akkor 
érvényesül, a midőn a miniszter, vagy már magában 
véve is büntetésre méltó cselekedetet követ el, minő 
pl. a köz- vagy államvagyon elsikkasztása, vagy a 
közérdeket jelentékenyen sérti, a törvénybe, vagy az 
alkotmány biztosítékaiba ütközik.

Nálunk a felelősségnek ezen fotmája a már 
ismertetett t.-czikkben határozottan és elég világo
san ki van mondva. A politikai felelősségre azonban 
már csak a harmadik pontból lehet némi következte
tést vonni arra, hogy a kormány tettei czélszerüségi 
szempontból is az országgyűlés ellenőrzése alatt 
állanak. Ha azonban ezt az elvet maga a törvény 
expressis verbis ki nem is fejezi, de az a magyar 
alkotmány egész szelleméből önként következik.

Magyarország területén a népképviseleti mo- 
narkia a nemzetfölség elvén alapszik.

Alkotmányunk szerint minden jog a nemzető! 
ered, helyesebben az államhatalom egyedüli és tulaj
donképpeni forrása a nemzet, miből önként foly, 
hogy semmi sem történhetik az országban, mi a 
nemzet egyetemét képviselő országgyűlésben kifeje
zésre jutó nemzeti akarattal ellentétben áll.

A nemzettestet király és nemzet, mint a szent 
korona tagjai, együttesen alkotják. A közdolgok in
tézése, az ország kormányzata, a kormányzat 
szelleme és iránya, a király és nemzet közt meg- 
oszló hatalom folytán e két tényező által szabatik 
meg. A király és nemzet hatalma egymást kiegészíti, 
de ez utóbbi amazt korlátozza is. A király szaba
don választja minisztereit s kinevezési joga formai
lag korlátokhoz kötve nincs, de lényegileg mégis 
korlátozva van azáltal, hogy ezeket a minisztereket 
az országgyűlés a további kormányzásra képtelenné 
teszi azáltal, hogy követett irányát nem helyesli, 
politikájához hozzá nem járul s legvégső esetben a 
kormányzás eszközeit, adót és ujonezot a kormány
tól megtagadja s azok felhasználására fel nem 
ogositj a.

Főkép az országgyűlésnek adó és ujoncz meg
tagadásai jogából ez a felelősség nemcsak követke
zik, de ezáltal annak léte és érvényesülése mintegy 
sanctióval is el van látva.

Abból tehát, hogy törvényünk ezt az elvet 
kifejezetten ki uem mondja, még akkor hiányára 
következtetni nem lehet, már csak azért sem, mert 
pl. Angliában sincs ez az elv positiv törvényben ki
mondva, de azért a parlament különböző pártjai, 
többségre jutásuk szerint folyton egymást váltják fel 
a kormányzásban s igy az elv a gyakorlatban a leg
tökéletesebben keresztül vitetik.

Svédország gondolom az egyedüli állam, hol a 
politikai felelősség világosan törvényben van ki
mondva azáltal, hogy az uralkodó kormány kineve
zési joga azon formai korlátnak is alá van vetve, 
hogy minisztereit csak a többség soraiból veheti.

A mint hazánk legujabbkori történetéből tud
juk, kormányférfiaink a politikai felelősség létezését 
egyetlen szomorú s emlitni sem kívánt példától el
tekintve, mindenha elösmerték.

Ezen elv törvényben „i^ondásinak hiánya, 
tehát nézetem szerint még aggodalomra nem ád okot, 
de már az igenis aggodalamat keltbet valamennyiünk
ben, ha a felelősség gyakorlati alkalmazása az 
állami főhatalom részéről megnehezittetik, vagy lehe
tetlenné tétetik.

Itt azonban intézvényes biztosítékot nehéz ki
találni, csak egybe, a nemzet örökké éber, ellenállásra 
kész és képes ha kell áldozatokat hozni, tűrni és 
szenvedni is tudó közszellembe vethetjük minden 
hitünk és reményünket.

A haza bölcse a parlamentáris kormány
forma életbe lépésekor igy elmélkedett: „fölös
leges mondani, hogy a felelős kormány csak 
forma s annak a nemzet ereje ad életet. Ugyan
azon felelősségi törvény mellett egyik minisz
térium zsarnoka volt Francziaországnak, mert a 
nemzet nem mutatott elég erőt féken tartására. 
Az ezután következő minisztérium már kemé
nyen büntettetett, mert a nemzet erőt fejtett ki.

Vajha jönne egy olyan idő, midőn egy 
másik államférfi hasonló példát keresve, azt a 
magyar történelemben találhatná meg.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, jan. 31.

Az izgalom, a feszült várakozás, hiába való 
volt, az újabb szeuzáczióra való kilátások, a 
koaliczió tönkretételére irányuló kísérletek és 
erőlködések meghiúsultak, sőt annyi haszna is 
volt ennek az egész hercze-hurczának, hogy a 
költségvetés váratlanul hirtelen tető alá jutott. 
A  szóuoklási kedv talán az általános érdeklődés 
teljes hiánya miatt befagyott és ezáltal az ország 
sokat nyert időben, a mit most más hasznos 
alkotásokra lehet és kell fordítani.

De az a legújabb sütetü botrány is meg
mutatta azt, hogy mennyire elvadultak nálunk 
a politikai erkölcsök, hogy mennyire eltértünk 
a magyar parlamentárizmus régi nemes hagyo
mányaitól. Legyen bár az ország vitális érde
keit, exisztencziáját érintő kérdésekről szó, egy 
személyeskedő czikk, elejtett szó, egy botrány 
kipattautása elegendő ahhoz, hogy minden fene
kestül felforduljon és hogy az ország sürgős 
megoldásra váró ügyei halasztást szenvedjenek.

És az a megfoghatatlan, hogy éppen a 
kormánytámogató pártok körében akadnak egye
sek, kik bár jóhiszemüleg és tiszteletreméltó 
iutencziáktól vezéreltetve, de mégis beugranak 
ilyen személyeskedő hajszákba, botrányokba s 
többet ártauak az országuak, mint használnak 
annak az ügynek, melyért magukat exponálták.

Az egészben az a szomorú, hogy ilyenkor 
Ausztria, meg az elletniük hangolt külföld ne
vetve, gúnyosan vigyorogva mutat az országra 
s még jobbau megerősittetik ellenszenvében, el
lenséges érzületében irántunk. Interduos litigan- 
tes tertius gaudet. Ha magyar a magyarral 
hajbakap, annak csak Ausztria látja a hasznát. 
Odaát bezzeg ^összetartanak az összes pártok 
az ellenünk való gazdasági, politikai küzdelmek
ben, mi meg egymást ütjük, az ország renomé
já t kisebbítjük, erejét gyöngítjük, ha felülünk 
minden botránynak, azou hetekig vitatkozunk, 
a kis politikai botrányból mesterségesen még 
nagyobbat csinálunk'.', az ország dolgait ezalatt 
elhanyagoljuk.

Egyébként Polónyi igazságügymiuiszter be
adta lemondását. A miniszterelnök már tudatta 
minisztertársaival, hogy ő felsége elfogadta Po
lónyi lemondását.

A hir nem meglepő, a miniszterelnöknek 
Becsbe való utazásakor mindenki —  még az 
igazságügyminiszter is — tisztában volt vele, 
hogy magasabb érdekek követelték ezt igy, ne
hogy az igazságügyminiszter ellen indított hajsza 
a függetlenségi pártot sőt a koalicziót is kikezdje.

Most, hogy a lemondás ténye megtörtént, 
az ügy sehol sem okozott különösebb emócziót. 
Még az igazságügyminiszter legszűkebb környe
zete, személyes jóbarátai is megnyugodtak az 
események e fordulatán.

Akik azt hiszik, hogy a budapesti politi
kai szeuzácziók valami különös, valami rendkí
vüli hatást keltettek a vidéken, a perifériákon, 
azok alaposan csalódtak.

Akik abban a jóleső meggyőződésben van
nak, hogy a kormány egyik tagja ellen indított 
támadások, leleplezések, szeuzácziókban utazó 
újságok izgató czikkei, a koaliczió ellen szenve
delmekkel dolgozó lapok ezélzatos közleményei 
a koalicziós kormány, a függetlenségi párt és a 
többi koalicziós pártok iránt való bizalmat a 
közvéleményben megrendítették és ennek követ
kezéseképpen zavarok, általános kormány és 
pártválságok előtt áll az ország s most az el
múlt éra embereinek ismét földerült, — azok 
szintén alaposan és keservesen csalatkoztak.

A vidék józan, politikailag érett közvéle
ménye uem tántorodik el hűségében, bizalmában 
a koalicziótól s a koaliczió programmját minden 
akadály, minden nehézség daczára megvalósító 
kormánytól, hanem nyugodtan várja, bizalommal 
reméli, hogy most már a költségvetési vita be
fejezése után a nemzeti kormány programmjának 
a szisztematikus egymásutánban való végrehajtását

A  perifériákon dolgoznak az emberek s 
nem utaznak szenzácziókban, it t  azt várja a 
közvélemény, hogy az országgyűlés is lásson 
a maga nagy, komoly feladatainak megvalósítá
sához ; a képviselő urak ne a lapok szenzácziós 
czikkeiröl csevegjenek, ne egymásközt vitatkoz
zanak, ne a válság elmérgezését, ne a helyzet 
zavarossá tételét lessék, várják kellemetes izgal
mak között, hanem odatörekedjenek ho,ry a 
nemzet szaukczionálta koalicziós programúi egyes 
pontjai gyors egymásutánban törvényjavaslatok 
alakjában kerüljenek a Ház elé, hogy ia88a a 
vidék, lássa az ország azt, hogy ez az ország
gyűlés becsületesen megfelel a rábízott, a vál
lalt feladatoknak s nem hogy akadályozná, de 
elősegíti a kormány gazdag programmjának az 
ország érdekében való mielőbbi megvalósítását 
Nem válságot, izgalmakat, nem botrányt, szeu- 
zácziót, személyeskedést, összekülömbözést, de 
békés és produktív munkát, alkotásokat vár a 
magyar közvélemény az országgyűlési koalicziós 
pártoktól és a kormánytól s minden ármány és 
izgatás daczára is lrszi azt, hogy ezen várako
zásában nem csalatkozik.

*

A közmondás szavai szerint, ha csakugyan 
müveitek vagyunk : szabadoknak is kell lennünk
—  és megfordítva.

És mégis, vájjon igazán müveitek és sza
badok vagyunk-e?

Erről a közelmúlt évek krónikája: a sajtó, 
nagyon szomorú képet mutat és azt bizonyítja, 
hogy közéletünk legtöbb kinövése és káros tü 
nete a műveltség és szabadság fogalmának félre
magyarázásából származott. Az a sarkolatos elv, 
hogy a sajtó az események igaz krónikája s az 
olvasó hü informátora legyen: már a nagykö
zönség tekintélyes részénél is sutba került. H i
szen az igazság igen szürke és unalmas s előbb- 
utóbb amúgy is napvilágra kerül. F  ődolog a 
szenzáczió! Elmondani és leírni valamit egysze
rűen és úgy, a mint gondoljuk és m eg tö rtén t: 
keveset ér.

A szenvedélybe kell mártonunk a tollat és 
a hangulatot a legmagasabb skáláig fokoznunk, 
ha azt akarjuk, hogy elolvassanak, meghallgas
sanak ; s ki kell színeznünk a legegyszerűbb va
lóságot is, ba az a célunk, hogy elhigyjék. A z
tán az, a ki önös érdekből, vagy pedig úgyne
vezett „magasabb tekintetből11 s a „tartozunk  
vele a nyilvánosságnak11 bevezetéssel jellemében
— esetleg ártatlanul — meggyanúsítjuk s lé t
föltételeit koczkáztatjuk: lássa, hogy mit csinál. 
Csak minél több példányban keljen a lap.

Az iparfejlesztő bizottság 
memoranduma.
— Befejező közlemény. —

Textil-ipar.
Vármegyénkben a legelterjedtebb ipari foglal

kozás a szövés. A székely nőknek kiváló kézügyes
sége, jóizlése ; a vármegyénk területén termelt nyers 
anyagok: len-, kender-, gyapjú-, marhaszőr, ezen 
ipari foglalkozásnak a meglévő alapfeltételei. Sajnos, 
hogy ez a jövedelmező foglalkozás, rohamos hanyat
lásban van. A beözönlő selejtes és olcsó osztrák 
gyapot és juta készítmények nyomról-nyomra űzik, 
pusztítják ezt az ipari foglalkozást.

Néhány év óta örvendetes emelkedőben van a 
len és kender termelésünk, — a székely kirendeltség 
állal — a gyapjú termelésünk; mely körülmény arra  
a reményre jogosít, hogy ha az eddig használt p ri
mitív szövőszékek helyett müszövőszékekhez jutnak 
székely asszonyaink, annak használatában kioktatást 
nyernek, a könnyebben, gyorsabban, tetszetősebben, 
nagyobb mennyiségben és olcsóbban term elt készít
ményekkel nemcsak kiszoríthatják az osztrák selej
tes árukat, de versenyképes készítményeikkel a kellő 
módon rendezendő székely házaló kereskedés által 
oly anyagi haszonhoz juthatnának, mely feltétlenül 
lekötné a székely nők máris aggasztó mérvet öltött 
kivándorlását.

Ezen irányban az egész vármegyénkre kiható 
nagy jelentőségű tervezet és kérés fekszik Nagy
méltóságod előtt, melyet a vármegyénkben 6 év óta 
kiváló előnyösen ismert Rápolti-, Kun és Tóth szövő 
ezég terjesztett be.
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Ezen általunk beterjesztett tervezetnek keresz
tülvitelére kért államsegély megadását nemcsak a 
legmelegebben ajánljuk; de mi magunk is sürgősen 
kérjük. Elszomorító és megdöbbentő tudomásunk van 
arról, hogy oly fajta osztrák szötteményekkol, — mi
lyeneknek előállítását ez a ezég űzi évek óta kicsiny
ben, — s melynek mintáját az osztrák gyárosok 
inneu tőlünk szerezték be, a székely házaló czigányok 
által, újpesti kereskedők évenkint 3 millió korona 
forgalmat csinálnak.

Iparfejlesztő bizottságunk ezen ipari irányzat
nak segítését és felkarolását, tekintve széles körét, 
nagy jövedelmezőségét, minden más ipari irányzat
nál fontosabbnak és sürgősebbnek tartja.

Faipar.
Tekintve azt, hogy vármegyénk területéből,

100,000 hold van erdőséggel borítva; tekintve azt, 
hogy minden székely született asztalos, vagy kere
kes: a faipar kellene hogy a logszé lesobbkörü és 
a legjövedelmezőbb ipari foglalkozás legyen. Fájda
lom nincsen úgy 1 Okát feltétlenül, a székelyföldi 
ipari érdekek eddigi elhanyagolásában; rendelteté
sünk, arravalóságunknak fel nem ismerésében keres
sük és találjuk meg.

Nincs Bizottságunk előtt — ezidőszerint — 
konkrét alakban beterjesztett oly terv, vagy ké
rés, mely nagyobb szabású ipari akczióra kérne 
tám ogatást; miudazonáltal szabadjon Nagyméltósá 
god magas figyelmét felhívnunk Salamon Kálmán fa
szobrásznak és gyermekjáték-készítő mesternek a 
kérésére; mely kérés szintén Nagyméltóságod előtt 
fekszik. E kérés teljesítése által látja Iparfejlesztő 
bizottságunk a vármegyénk egész területén a gyer
mekjátékipar bevezetését és meghonosítását. Kérjük 
azért Nagy méltóságodat, kegyeskedjék Salamon Kál
mán faszobrásznak a kérését teljesíteni; mert azt 
mi vármegyénk érdekében álló iparfejlesztési segély
nek tartjuk.

Agyagipar.
Vármegyénk területén több mint 20 olyan köz

ség van, melyekben kisebb-nagyobb mértékben a la
kosok ősidők óta foglalkoznak háziiparszerüen az 
agyagiparral. Udvarhely városában pedig ezelőtt 30 
évvel 40—45 volt az agyagiparosok száma. Az állam- 
kormány ezelőtt már tizedekkel felismerve, méltatta 
is ezen iparágat. Korond községbe elméleti szaktaní
tót küldött ki, Székelyudvarhelyen agyagipariskolát 
létesített. Daczára ezeknek, mind eddig nem volt 
meg a kellő eredmény. Úgy, hogy a legszánandóbb 
helyzetbe agyagiparunk jutott. Házi és kisiparosaink 
részint Romániába, részint Amerikába vándoroltak. 
Udvarhelyen alig van 4—5 fazekas iparosunk. A 
szakiskola végzett növendékei is az ország távoli 
részeiben levő műhelyekbe távoztak e l ; közülök 
egy sem kívánt itthon telepedni meg. A városunk
tól távol fekvő agyagiparban dolgozó községek lakói 
— első sorban a korondiak — nem nyerhetvén a 
szakiskolától kellő hatást, készítményeikkel hátra- 
maradtak. A piaczainkat a cseh agyagáruk, az osztrák 
fémáruk foglalták le.

Ennél az iparnál az volt tehát a baj, hogy 
mind ez ideig nem sikerült azt a leghelyesebb mó
dot megtalálni, melylyel azt fönntartani lehetett volna.

A helyes megoldási mód most, önként, nem 
keresve, de mintegy jelentkezve kínálkozik Filep 
Dezső müagyagiparos mester, köröndi lakos szemé
lyében. Filep Dezső tehetséges, vas-szorgalmu, ki
tartó agyagiparos, kinek szakképzettség* és kiváló 
művészies Ízlése nemcsak a Nagyméltóságu Keres
kedelmi Minisztériumban, de külföldön, sőt Levan- 
téban és Brazíliában is ismeretes; évek óta dolgo
zik kitartóan, nagy önmegtagadással és nélkülözéssel. 
Lekötve tartja a szülőföld szeretete! Az ő személye 
által látjuk és hisszük vármegyénk agyagiparát uj- 
életre hivatni és versenyképessé fejleszteni.

Általa hiszi Iparfejlesztő bizottságunk, hogy 
néhány év alatt — első sóiban Korond községben 
•— olyan iparfejlesztési akcziót lehet kezdeményezni 
és teremteni, mely által százak és ezrek fognak 
európai versenyképes agyagiparos mükészitményeket 
előállítani.

Iparfejlesztő bizottságunk beható, lelkiismeretes 
utánjárással győződött meg ezen akczió életrevalósá
gáról és nagy jelentőségéről. Aggódó félelemmel jár
juk körül ezt a mentő eszközt. Kérve-kérjük Nagy
méltóságodat, hogy Filep Dezsőnek kérését, — mely 
jelenleg Nagzméltóságod előtt fekszik, — sürgősön 
megadni kegyeskedjék. Ellenkező esetben félünk, 
hogy mi az esés utján tovább haladunk; mert ezen 
mentő eszközünk kénytelen boldogulását a tengeren

túl keresni; tehetségével, szorgalmával más államot, 
más nemzetot szolgálni I

Bőripar.

Az egész Székelyföldön régebben, a lephireseb- 
bek voltak a székelyudvarbclyi tímár iparosok. Nem
csak híresek, de gazdagok is valának. Igen, mert 
kitűnő készítményeik távoli vidékeken voltak ismer
tek és keresettek. Ezen iparág ma, elveszítette régi 
jelentőségéti Elnyomta az osztrák tőke gyáripara. 
Ezelőtt 40 évvel ez iparban 100—120 ember dolgo
zott, ma 18 dolgozik.

Olcsó mész, jó és olcsó cserző anyag; Udvar
hely- és Csikvármegyében levágott állatok nyersbőre; 
az elsöminőségü Küküllőviz, a versenyképes szakér
telem, a felkinálkozó iparosok 6 vármegyében mind 
igaz és meglévő alapfeltételei ezen iparágnak. És 
mégis ezen iparunk megdöbbentően hanyatlik, siet 
a megsemmisülés örvénye felé. Ennek egyik oka a 
töke hiánya 1 Nincsen ezen iparágban dolgozóknak 
kellő forgó tőkéjük, melylyel a nyers állatböröket 
beszerezhetnék, megelőlegezhetnék. A székelyföldön 
— Udvarhely- és Csikmegyékben — a nyersbőröket 
az állam által segélyezett bőrgyárak előlegezik meg, 
foglalják le. Egyes mészárosoknak 1000—2000 kor. 
előleget adnak, évvégi elszámolás mellett.

A másik oka a hanyatlásnak, hogy a mi kis- 
íparszerüen. kézi eszközökkel előállított kismennyi- 
ségü termelésünkkel szemben az osztrák tőke gyár
ipariig  előállított, nagyobb mennyiségű és olcsóbb 
áru készítményeket kínál föl és ezzel elárasztotta 
a piaczainkat.

A tímár iparosaink mindezeket világosan látva, 
néháDyan közülők szövetkeztek és összetéve minden 
vagyonukat, 100,000 koronával egy modern bőrgyárt 
építettek, azt berendezték gépekkel is, mihez az ál
lam 10—12 ezer koronányi gépadománnyal járult. 
Ezen gyárban 80—100 szakmunkást lehet foglalkoz
tatni és az eddigi kisipari termelésnél gyosabban, 
tetszetősebben, nagyobb mennyiségében és teljes ver
senyképesen, térfoglalóan lehet termelni. Építették 
ezt a bőrgyárat az illetők abban a reményben és 
illetékes biztatással, hogy az üzem fönntartásához 
szükséges forgó tőkét az állam-kormánytól, mint 
biztosított kamatmentes kölcsönt feltétleül megkapják.

És igy, a minket környékező piaczokat az osz
trákok kezéből ki tudják venni. Ez iparágat feltud
ják emelni, magukat meg tudják menteni.

Fájdalom, csalódtakI És ezen csalódásuk két- 
zeresen sietteti hanyatlásukat. Mert az eddigi kis 
ipari forgó tőkéjüket is beleépítették a bőrgyárba, 
mely gyár, a kormány által megtagadott kölcsön 
miatt, már 3 év óta, teljesen berendezve, felszerelve, 
üzem nélkül áll.

A székelyudvarhelyi „Első székely bőrgyár11 tagjai 
a teljes vagyoni biztosíték mellett kért 60,000 kor. 
kamatmentes forgó tőkét, többszöri kísérlet után 
sem kaphatták meg a magas kormánytól.

Iparfejlesztő Bizottságunk ezen 60,000 korona 
kamatmentes kölcsön megadását sürgősen kéri Nngy- 
méltóságodtól. Azt ezen iparág létföltételének állítjuk.

Nagyméltóságu Miniszter Ú ri

Ezekben voltunk bátrak a központi székely 
vármegye gazdasági fellendítése érdekében a költő 
szavai szerint is aranyakat érő székely vér megmen
tése érdekében javaslatunkat előterjeszteni. Nem 
részleteztük eléggé a dolgot és részletekre vonat
kozólag nem is preczíziroztuk eléggé kívánságainkat. 
Nem tehettük, mert nem ismerjük a körvonalazott 
czélokra rendelkezésünkre bocsátható anyagi erőt.

A segítés mértékére és időrendjére nézve — 
eltekintve a fenntebb részletezett momentán szük
ségletektől — Nagyméltóságod szakértő kiküldött
jének a helyszínen végzendő tanulmányozása után a 
kiküldött közbejöttével tartandó tanácskozásból len
nénk szerencsések minden irányba kiterjedő positiv 
javaslatokat tenni.

Mély tisztelettel kérjük ennélfogva Nagyméltó
ságodat, hogy a most kérelmezett segítséget rendel
kezésünkre bocsátva, a legközelebbi jövőben kezdendő 
nagy akczió mielőbbi dűlőre juttatása erdőkében 
hozzánk szakértőt küldeni méltóztassék.

Legyen szabad remélnünk, hogy e szavunk nem 
leszen a pusztába kiáltónak szava. Építjük e remé
nyünket Nagyméltóságodnak e kijelentésére: „a szé
kelyföld gazdasági erősödése fontos nemzeti érdek."

Ha azonban bármi oknál fogva csalódás érne 
bennünket, az előre láthatólag végzetes fejleménye
kért felelősség minket terhelni nem fog; mert nem

hallgattunk akkor, a mikor kiáltani hazafiul szent
kötelesség.

Az Udvarhelyvármegyei Iparfejlesztő bizottság
nak Székelyudvarhelyt, 1907. január hó 25-ikén 
tartott üléséből.

U g ró n  Ákos,
főispán, elnök.

Kaszinói élet.
Székelyudv&rhely, j&n. 31.

Kaszinóuk titkára ez évi jelentésében kemény, 
igazságos kritikát mondott a kaszinók életéről, me
lyeknek egyedüli erőteljesebb megnyilvánulása a 
szórakozásnak az a neme, melyet a Icártya nyújt. A 
mi kaszinónknál éppen úgy, mint más hasonló czélu 
egyesületeknél. A szórakozás e nemének kizárólagos 
uralmát kézzel foghatólag bizonyítja az a tény, hogy 
a tagdijak után legjelentékenyebb, csaknem egyedüli 
jövedelme a kártyapénz. Ennek megfelelöleg termé
szetesen a kártya-ipar fellendítésére is jelentékenyen 
magasabb összeg fordittatik, mint például a könyv
tárra.

A titkár találó kritikája általános jelenséget 
konstatál: a kaszinók a fejlődés folyamán megszűn
tek azok a kulturális intézmények lenni, a melyek a 
kezdet kezdetén voltak és tagjaiknak szórakozást 
nyújtó egyesületekké váltak. És nyújtanak olyan 
szórakozást, a minő a tagoknak leginkább tetszik. 
Mert a kártya tetszik, kártyaszórakozást. Az alap
szabályokban mindenütt benne vannak azok a czé- 
lok, a melyeknek szolgálatára ezen intézményeket 
Széchenyi életre hívta, minden alapszabályban ott 
van az aktív politikát kizáró közérdekű eszmecsere, 
mely szerint a kaszinó a közéletet irányitó eszmék 
és törekvések kohója lenne; de az életben, a gya
korlatban mindebből semmi sincs. Nálunk például a 
mennyiben társas összejövetelek a helyi közélet irá
nyításába befolynak, darócz és selyem „bömbölde"

I nevet viselnek.
A titkári jelentésben konstatált jelensége mind

nyájan látjuk, sopánkodunk is miatta, ámde okait 
nem vizsgáljuk, az okok megszüntetése érdekében 
cselekedni nem próbálunk. Sem itt, sem másutt. Az 
okokra rámutatni s a kaszinói élet meguyilvánulha- 
tásának egy-két feltételét megjelölni a jelen sorok 
czélja.

Általános jelenségnek csak általános okai le
hetnek.

A kaszinói élet országos pangásának alapoka 
az, hogy azok a feladatok, a melyeknek szolgálatára 
Széchenyi ezen intézményeket életre hívta, csakha
mar kinőttek a minden erő egyesítésére törekvő, 
heterogén elemeket egyesitő kaszinók kereteiből. 
Széchenyi korában a kaszinói eszmecserék tárgyai 
a polgári demokráczia eszméi voltak, melyeknek hul
lámai a haza határain átcsaptak. Ezen eszmék meg
ismerése, propagálása, beillesztésük megbeszélése ak
kor általános lelki szükség volt, mely egyesített s 
nem pártpolitika a mely szétválaszt.

A mint az érintett eszmék kiléptek az elméleti 
megvitatás és propagálás teréről, a megvalósulás 
útjaira, tehát a pártpolitika útjaira terelődtek. Ám 
a pártpolitika, bármily becses is az az energia, mely 
fanatizmusában fel van halmozva, robbantó erő 'CL' 
nem lehet a szellemi élet tárgya olyan intézmények 
keretében, a melyeknek életfeltétele a heterogén ele
mek erejének egyesítése. A politika tehát szükségsze
rül eg szorult ki a legtöbb kaszinó életéből, melynek 
szellemi élete el kellett, hogy sorvadjon. A legtöbb 
kaszinót mondjuk, mert nem minden kaszinó jutott 
erre a sorsra. Azok a kaszinók, melyek a tagok nagy 
számára támaszkodhattak, azokból a homogén ele
meket közös czélokra, közös törekvésekre egyesít
hették, a pártatlanság leple alatt erőteljes pártpo
litikai életet éltek.

TaDU ezen állítás igazolására, hogy többet ne 
említsek, a budapesti teréz- és józsefvárosi kaszinó, 
illetőleg társaskör, melyek évek hosszú soráa át be
vehetetlen várai voltak a Tisza-féle szabadelvű poli
tikának.

A pártpolitika utján levő politikát a mi kaszi
nónkba a meghasonlás és feloszlás, vagy vegetálás 
veszedelme nélkül be nem vihetjük. De a politikát, 
ha szellemi életet akarunk, még sem mellőzhetjük. 
Miként lehet tehát azzal foglalkoznunk, hogy rob
bantó erővé ne váljék ? Abban a formájában, a mely
ben a Széchenyi-korabeli politika a kaszinóban he
lyet foglalt: általános formában, a napi politikával 
való kapcsolat nélkül. A politika mint tudomány,
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mint társadalmi tudomány. Mint a jövő zenéje. Mint 
a társadalmi fejlődés irányának figyelemmel kisérése.

Azt hiszem, hogy az ilyen politika alapja le
hetne a kiszinó ma szünetelő szellemi életének.

Nem miDt a jelen, de mint a jövő alakulások
nak az alapja.

Ez lehetne a szellemi életnek egyik ága. A má
sik a helyi közélet kérdéseinek előkészítése. Mind
azoknak az általános érdekű kérdéseknek megbeszé
lése, a melyek a közel jövendőben megvalósitandók 
volnának. Ilyenek a városfejlesztés, a közegészség, 
gyakorlati gazdaság, köznevelés stb. kérdései.

Egyelőre a fentebb jelzett két iráuyban mozog
hatna a kaszinó szellemi élete. És pedig, mig a ren
des kerékvágásba belezökkeune, gondosan előkészített 
határozott terv szerint. Ebből a szempontból csak 
helyeselhető Dr. Horváth Károlynak az a terve, hogy 
az eszmecserékre a vezetőség fix időt fog megjelölni. 
Ennyi azonban nem elég. Kijelölendők volnának az 
eszmecserék tárgyai is a fentebb jelzett határokon 
belül. Minden összejövetel alkalmával legombolyít
hatná valaki a beszélgetés fonalát. Jelezné a beszél
getés irányát, adná eszmemenetét, melyre az eszme
csere nem parlamentaris, de ankét formájában, nem 
megállapodás, hanem csupán kölcsönös tájékoztatás 
végett megindulhatna.

Ha a Kaszinó szellemi élete ily módon a ren
des kerékvágásba jutna, a tervszerű irányítás — ta
lán — el is maradhatna.

E m b e r  J á n o s .

H Í R E K .

Székelyudvarhely, jan. 31

A  K asz inó  k ö zg y ű lése .
A székelyudvarhelyi Kaszinó a múlt vasárnap 

tartotta rendes évi közgyűlését, Soó Gáspár elnök
lete mellett, mely iránt a tagok szokatlan nagy 
érdeklődést tanúsítottak. A múlt évi restauráczió lé
nyeges változásokat hozott magával, amennyiben 
csaknem az egész válaszimáuy uj emberekből lett 
összeállítva, mely anélkül, hogy a korábbi választ
mány munkásságát desauválta volna, azt a czélt tűzte 
maga elé, hogy a Kaszinót nem csak barátságos Ott
honná teszi uj bútorok beszerzésével, hanem a társas 
érintkezésbe is uj életet visz bele. Mig az előbbit 
valóra válthatta, addig az utóbbinak nem mindenben 
tehetett eleget az idő rövidségéért, s igy annak meg
valósítása a most megválasztott tisztikarra hárul. A 
gyűlés lényeges pontját az alapszabály módosítás és 
a tisztikar megválasztása képezte. A múlt évi tiszt- 
ujitásnál Soó Gáspár választatott meg elnöknek, ki e 
díszes állást a legnagyobb körültekintéssel viselte, 
s azt most, elfoglaltsága folytán véglegesen bocsátotta 
a közgyűlés rendelkezésére. így történt aztán, hogy 
a közgyűlést megelőző értekezlet az elnöki állásra 
egyhangúlag Ugrón Ákos főispánt jelölte, kit a közű- 
gyek iránti érdeklődése, jóindula és népszerűsége 
predesztináltak ez állásra.

A gyűlést öt órakor nyitotta meg Soó Gáspár 
és röviden jelezte, hogy a választmányt működésében 
mindig a lelkiismeretesség vezette, majd elismerését 
nyilvánította Dr. Horváth Károly alelnök ügybuzgal
ma felett. Végül megemlékezett Pálffy Károly és Jang
cé k é  Lajos tagok elhunytáról. Ezután Becsek A iuudr 
titkár tette meg jelentését. Terjedelmes jelentésében 
a Kaszinók hivatását fejtegette, majd hű képét adta 
a Kaszinó egy évének. 1906. év folyamán részben 
eltávozás, részben kilépés folytán 25 tagot törölt a 
választmány, ezzel szemben 30 uj tag vétetett föl; 
tehát a 3 éves cyklus lejárta daczára sem követke
zett be az a nagyobb mérvű kilépés, amint azt év 
elején egyesek kolportálták. Amherboy A József pénz
tárnok jelentése, mely szerint az összes bevétel 6482 
kor. 22 és a kiadás 6418 kor. 63 fill. volt, tudomá
sul vették, s részére a kiküldött bizottság jelentése 
alapján a felmentvényt megadták, s buzgó működé
séért elismerést szavaztak. Elismerést szavazott a 
közgyűlés Dr. Keith Ferencz könyvtárosnak is a 
könyvtár szakszerű pontos kezeléséért. A jövő évi 
költségvetést 3700 korona bevétel és ugyananyi kia
dás előirányzattal megállapították.

A Kaszinó alapszabályait a választmány újra 
dolgozta, uj és modernebb formába öntve terjesztette 
a közgyűlés elé. A módosítás lényegesebb pontjai a 
következők. A jelenlegi 24 választmányi tag helyett 
18 rendes és 6 póttag állapittatik meg. A rendes és 
vidéki tagok belépésükkel kötelezettséget vállalnak 
az iránt, hogy 3 évig a Kaszinó tagjai maradnak, 
mely időtartam minden egyes tagra külön, azon év

negyed kezdetétől számit, melyben a felvétel történt. 
Azon tagoknak, kik a régi alapszabályok alapján 
1907. jan. 1-ig lettek a Kaszinó tagjai közé felvéve, 
a 3 évi tagsági kötelezettség 1907. jan. 1-től szá- 
mittatik (11. §.). A tagsági dijat évről évre a köz
gyűlés %-ad többsége állapítja meg, mely intézke
déssel az czéloztatik, hogy egy esetleges tagdíj eme
léssel ne kelljen az alapszabályokat újra módosítani. 
Az eddigi 3 gazda helyett egy háznagy vétetett fel 
az alapszabályokba.

Az uj alapszabályokat a közgyűlés több hozzá
szólás után elfogadta, mire elnök a maga és tiszt
társai nevében megköszönte a bizalmat és azt a köz
gyűlés rendelkezésére bocsátotta. A közgyűlés a sza
vazás keresztülvitelére elnökül Dr. Göllner Bélát, 
jegyzőkül Dr. Padi Árpádot és Szentpétery Ferenczet 
kérte fel.

A választás eredményét korelnök jóval 8 óra 
után hirdette ki, mely szerint beadatott 43 szavazó
lap. Eredménye a következő:

Elnök: Ugrón Ákos. Alclnököle: Dr. Horváth 
Károly, Soó Gáspár. Titkár: Becsek Aladár. Pénz
táros : Aoaberboy A. József. Háznagy: Dr. Váró 
Géza. Könyvtárnok: Dr. Keith Ferencz. Választmányi 
tagok: Barabás András, Bodolla Gábor dr., Csanády 
Zalán, Damokos Andor dr., Demény Ferencz, Dorner 
Béla, Fás Gyula, Göllner Béla dr., Hlatky Miklós, 
Harmath Jenő dr., Ilomolay Lajos, Illyés Miklós, 
Imreh Domokos dr., Kovácsy Albert dr., Leichtner 
Gyula, Molnár Károly, Pesián János, Ráczkövy Sá
muel dr., Sándor Mózes, Solymossy Lajos dr., Szo- 
botka Rezső, Tompa Árpád, Vass Lajos dr., Vajda 
Ferencz.

Végül Ugrón Ákos elnök megköszönte a bizal
mat s röviden vázolta a választmány teladatát, mely
nek főkőtelessége a Kaszinó tovább fejlesztése és 
társadalmi életünk irányítása. A gyűlés az elnöki 
programot zajos éljenzéssel honorálta, mire a köz
gyűlés véget ért.

L a p u n k  m a i szám a , tekintettel a mai ün
nepre, rendes megjelenési idejétől eltérőleg, egy nap
pal korábban jelent meg.

Jo g á s z -e s té ly . A helybeli jogászság, mint 
jeleztük, folyó hó 12-ikén a Bndapest-szálloda ter
meiben jogász-estélyt rendez. A rendezóbizottság élén 
mint diszelnök Ugrón Ákos főispán áll. Elnökök: 
Dr. Bodolla Gábor törvényszéki elnök, Dr. Damokos 
Andor alispán és Dr, Válentsik Ferencz ügyvéd, mig 
rendező elnök Dr. Kovácsy Albert országgy. képvi
selő. Jogászaink estélye iránt megyeszerte élénk az 
édeklődés, s igy az siker tekintetében méltán fog 
az évekkel korábban rendezett kedélyes estélyhez 
sorakozni. Az estélyre a belépti dij személyenként 
3 kor., családjegy 8 korona ; a tiszta jövedelmet a 
sétatér alap javára fordítják.

A kcz ió  ip a ru n k  é rd e k é b e n . Mint megír
tuk, az Iparfejlesztő-bizottság Ugrón Ákos főispán 
kezdeményezésére egy memorandumot dolgozott ki, 
melynekközlését lapunk múlt vasárnapi számában meg
kezdettük és amelyen befejező részét jelen számunk
ban adjuk. E memorandumot a bizottság határozata 
folytán egy deputáczió viszi fel a kereskedelem, föld- 
mivelés- és belügyi miniszterekhez. E deputáczióban, 
mely tegnap délután utazott Budapestre, Ugrón Ákos 
főispán vezetése mellett részt vesznek : Dr. Damokos 
Andor alispán, Ember János tanfelügyelő, Solymossy 
Endre, koll. tanár, Soó Gáspár gimn. igazgató, Dr. 
Kovácsy Albert, Dr. Gyarmatiig Dezső és Hinléder 
Fels Ernő országgyűlési képviselők.

Á th e ly ez é sek . A vallás és közoktatásügyi 
miniszter Szenttanai Sámuel székelykereszturi áll. 
képezdei gazd. szaktanárt Kiskunfélegyházára, s he
lyére Czirnek Bálint békéscsabai íöldmiv. áll. tanárt 
áthelyezte.

V á ro s i S zép itö  e g y le t . Egyik korábbi lap
számunkban felvetettük az eszmét, hogy Székelvud- 
helyt alakítsunk városi szépitö-egyletet. Tekintve 
sétatérüuk, utczáink és tereinknek szépitészeti szem
pontból elhanyagolt állapotát, az eszmét a város egész 
társadalma örömmel fogadta. Az egyesület megvaló
sítását illetékes helyen is szükségesnek jelentették 
ki, s igy az alakuló gyűlés még a kora tavaszon 
meg lesz tartva. Reményünk van, hogy az a tetszés, 
melyet az eszme, felvetésekor kiváltott, a megvaló
sulást biztosítja, 8 városunk szépitési egylete még 
ez évben útjára indul, hogy évtizedek mulasztását 
pótolja.

D iák -b ál. A ref. kollégium kedélyes mulat
ságáról híres diák-bálját ma este tartja a Budapest- 
szálló termeiben.

S z a v a ló  ü n n e p é ly . Az iparos és kereskedő 
tanoncziskola ifjúsága, mint már megírtuk, az isko
labizottság és tanítótestület vezetése mellett, egy 
tanoncz-ifjusági könyvtár létesítése czéljából, ma dé
lután 2 órakor az iparos-kör nagytermében szavaló 
ünnepélyt rendez. A belépés ingyenes, de szives ado
mányokat az említett czélra köszönettel fogad az 
igazgatóság.

H a lá lo z á s o k . Kézdiszentkatolnai Elekes M - 
hályné szül. Zeykfalvi Zcyk Katalin m. hó 23-ikán 
72 éves korában Segesvárt elhunyt. A megboldogul
tat 25-ikén helyezték örök nyugalomra Szederjesen.

Nagy Gyárfás szóig. kiv. huszárőrnagy életének 
53. évében, m. hó 29-én Csikszentmártonban elhunyt.

Szálassy György birtokos és kereskedő m. hó 
27-ikén életének 57-ik, boldog házasságának 35-ik, 
évében Parajdon meghalt. Halálát neje szül. Nán  
Mária és kiterjedt rokonság gyászolja.

A  p r o te s tá n s  e s té ly e k  rendező bizottsága, 
ezúton hozza a közönség tudomására, hogy ma, a diák 
bál miatt, nem lesz egyházi estély. A legközelebbi 
estély febr. 10-én d. u. 5 órakor' fog tartatni, me
lyen dr. Kecskeméthy István ref. tbeol. tanár, ország
gyűlési képviselő fog felolvasást tartani.

A  k e r e s k e d ő k  O tth o n a  jan. 31-iki házi 
estélyén felolvasott Hirsch Hermán, mig Dézsi Ká
roly és Hermann Endre szavaltak.

S z a b a d  L y c z e u m . A Tanári kar által ren
dezett Szabad Lyczeum f. hó 7-iki előadását Váry 
Albert unitár. lelkész tartja, ki A  világ vallásairól 
értekezik.

J e g y z ő k  g y ű lé s e . Az udvarhelymegyei Jegy
zői egylet m. hó 28-ikán Gállffy István elnöklete 
mellett rendkívüli közgyűlést tarto tt. A közgyűlés 
a magán munkálatok módosítására tett javaslatokat 
elfogadta. A választmányba Kiss Jenő felsőrákosi 
jegyzőt megválasztották. Az újonnan rendszeresített 
jegyzői állásokra megválasztott jegyzők egyleti ta 
goknak felvétettek. Gyűlés végével az egyesület 
Gálffy István vezetése mellett tisztelgett Ugrón Ákos 
főispánnál és Dr. Damokos Andor alispánnál. Mind
ketten biztosították az egyesületet jóakaratu támoga
tásukról.

K o ro s o ly a v e rs e n y . A székelyudvarhelyi 
Korcsolyázó-egylet korcsolyaversenyét a múlt vasár
nap tartotta meg. Sajnálattal konstatálhassuk, hogy 
az érdeklődés nem volt arányban az egyesület áldo
zatkészségével, sem pediglen a tagok számával. A 
versenyek lefolyása a következő: 1. Gyermekverseny 
200 méter. Neveztek: Nagy Emma, László Tibor, 
Koncz Árpád, Göllner Károly, Göllner Emil, Dénes 
Béla, Kovács Pali, Csanády György, Koncz Gyula.
I só Koncz Gyula, Il-ik  Csanády György, I l l i k  
Gölner Károly. — I I . Ifjak versenye 250 m. Nevez
tek : Váuki Kálmán, Orbán Endre, Bartha Andor, 
Spaller Lajos, Koncz Ármin, Gál Miklós. I-ső Koncz 
Ármin, 11-ik Bartha Andor. — Sikverseny 250 m. 
Neveztek: Katinszky József, Molnár Géza, Sándor 
Ernő, Boér Árpád. I-ső Boér Árpád, IL-ik Molnár 
Géza. — Távverseny 1000 m. Neveztek : Boér Á r
pád, Sándor Ernő, Buda Gyula, Molnár Károly, 
Katinszky József, Korutz Károly. I-ső Boér Árpád, 
H-ik Katinszky József. — V. Mükorcsolyáeás. Ne
veztek: I-sŐ Szentkirályi Andor, Il-ik  Bartha Zol
tán, Ill-ik  Kassay F- László, Bartha Károly. —
VI. Hölgyek versenye. I-sö Demény Mariska, Voith 
Mariska, Nyárády Mariska.' Az anyagi áldooat mellett 
vigasztalásul szolgálhat az egyesületnek az az er
kölcsi haszon, melyről a szép eredmények tanúskod
nak, noha csak ez a második verseny volt Székely
udvarhelyen s máris nagy előhaladást láthattunk. 
Versenyek és a dijak kiosztása utáu még jó darab 
ideig elmulatott a közönség zene mellett.

I p a r o s o k  f i lló re s té ly e . A Polgári önképző 
é3 segélyzö egylet f. h j 4-iki fillérestélyt rendezik: 
Sándor Juliska, Izsák Erzsi, Biró  László és Czik- 
mántori Ottó. Közreműködnek : Kovács Jenő tanár 
felolvas, Baku  Katalin énekel, Orbán Domokos melo
drámát ad elő, Ifj. Bartók István és Karácson Jó- 
zefiu szavalnak, Vladár Rózsika monologot ad elő.

A  F o g y a s z tá s i  s z ö v e tk e z e t  m e g a l a k u l t .  
A székelyuavarhelyi togyasztasi és értékesítő szövet
kezet múlt hó 24-én tartotta 120 részvényes taggal 
alakuló ülését. Az alapszabályok elfogadtattak; az 
igazgatóság és felügyelő bizottság megválasztatott. 
Igazgatósági tagok lettek : Dr. Damokos Andor, Ear- 
czády Albert, Csanády Zalán, Mátéffy Domokos, 
Szobotka Rezső, Trattner József, Szemlér Ferencz, 
Kovács Pál, Kamocsay Mihály, Zonda József, Hlatky 
Miklós, Szabó András, Molnár Károly, Sándor Mó
zes, Dr. Válentsik Ferencz, Janicsek József, Pátffy 
Aladár. Felügyelő bizottsági tagok : Amherboy Józsel, 
Blájer Balázs, Csillag József, Dr. Demeter Lőriucz, 
Fekete Manó, Kovács Dániel, Sirnó Mátyás. Pótta
gok : Barabás András, Jancsó József. Az uj tagokat 
illetőleg a közgyűlés kimondta, hogy 30 kor. tagdí
jakat 10 hónap alatt is fizethetik, hogy a legszegé
nyebb enyénnek is módja legyen a belépésre. A ki
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vált tagok amennyiben 6 hó alatt újra belépnek, a 
2 kor. alapítási dij fizetésére nem kötelesek. Az üz
letet lehetőleg márczius 1-éu meguyitják.

M e g ju ta lm a z o t t  c s e lé d e k . A budapesti 
Székely-egyesület ez évben is hét udvarhelymegyei 
székely cselédet tüntetett ki pénz és oklevél jutalom
mal. E hét kitüntetett szorgalmával, becsületessé
gével, régi, egy helyben eltöltött szolgálatával érde
mesítette magát az Ács Károly-féle alapítvány egyen
ként 40 koronás jutalomdijára. A kitüntetett cselédek 
a következők : Ágoston Mózes székelyudvarhelyi, Roska 
Béres Mózes fiatfalvi, id. Rezi János székelykereszturi, 
Béllé Dániel bethfalvi, Szabó Júlia székelyudvarhelyi, 
Pál Biri betlenfalvi és Benedek Mária abásfalvi. A 
kitüntetettek a pénzjutalom mellett díszoklevelet is 
kapnak.

J u h tu r ó g y á r  ré s z v é n y tá rs a s á g . Szé
kelyudvarhelyt „Székely juhturógyár és hizlalda rész
vénytársaság11 czég alatt alakítandó részvénytársaság 
alapítási tervezetét az alapítók tegnap bocsátották ki. 
A tervezet főbb pontjai a következők: 1. A czég 
neve: „Székely juturógyár és hizlalda részvénytársa
ság,.“ 2. A vállalat székhelye : Székelyudvarhely, 3. 
A vállalat időtartama: határozatlan. 4. A vállalat 
alaptőkéje 25.000 korona, mely fölmutatóra szóló 
500 drb. egyenként 50 korona névértékröl kiállított 
részvényből áll. 5. A vállalat czélja: túrók és saj
tok gyári előállítása és a gyártási hulladékok ser.- 
téshizlalásra való felhasználása és husfüstölde és 
hentesáruk gyártása. 6. A részvényjegyzés 1907. évi 
február hó 15-én bezárodik és az alakuló közgyűlés 
1907. február hó 24-én d. e. 11 órakor Székelyud
varhelyt a vármegyeház kistermében fog megtartatni, 
melyre az aláírók ezen alapítási tervezettel meghi
vatnak. 7. Alólirott alapítók fenntartják maguknak 
azon jogot, hogy az első igazgatóságot kinevezik. 8. 
Jegyzéskora jegyzett részvények névértékének 10%-a, 
az alakuló közgyűlésen pedig a jegyzett részvények 
30°/0-a az alulírott alapítók bármelyikének kezéhez 
lefizetendő. A tervezetet, mint alapítók aláírták : 
Ugrón Ákos, Dr. Domokos Andor, Dr. Válentsik Fe- 
rencz, Fekete Manó, Hlatky Miklós, Dr. Pál Ernő, 
Dr. Horváth Károly, Iiiemer K. Gusztáv.

E lg á z o l ta  a  v o n a t. A m. hó 24-én Seges
várra lomenő székely vonat, a mikor a fehéregyházi 
őrházhoz közeledett, azon a helyen, hol a sínek és 
kocsiút egymást kereztezik, hajtatott arra Ugrón 
Zoltán nagybirtokos kétlovas fogata. A kocsis 
látva a közelgő vonatot— habár még lett volna ideje 
az átmenetre — megállította a lovakat, melyek egyi- 
dejig ott állottak, de midőn a vonat közelükbe ért, 
egyszerre megbokrosodva, a robogó vonatnak rohan
tak. Egyik ló elpusztult. A kocsisnak baja nem 
történt.

A z  ip a r i  m u n k á s o k  s z a b a d  ly c z e u m á n
múlt vasárnap délután 130 hallgató jelenlétében a 
Hymnés eléneklése után Hargita Nándor szakisko'ai 
igazgató tartott igen figyelemre ‘méltó előadást: 
„Egyetmást a képzőművészet illetve iparmüvészetről 
és annak erkö esi hatása az iparosnál és köznépnél11 
ez. tételről. Sok olyan körülményre irányította a köz
figyelmet előadó, amit mindennap szemünkkel látunk, 
do még sem vesszük észre. Csergő István ügyesen 
szavalta „Coriolán“ ez. verset. A hallgatók köszöne
tét pedig Solymossy Endre biz. elnök fejezte ki. 
Végül a Szózatot énekelte az egybegyült hallgatóság. 
Holnap, vasárnap délután 2 órakor Dózsa Jakab 
fog előadni a Polgári-kör nagytermében.

A  T e m e tk e z é s i  e g y le t  k ö z g y ű lé se . A
székelyudvarhelyi róm. kath. jellegű temetkezési egy
let f. hó 24-ikén délután 3 órakor tartja Il-ik ren
des közgyűlését a Polg. kör nagytermében. Tárgyso
ro za t: 1. Elnöki jelentés. 2. Zárszámadás megvizs
gálása és a felmentvény megadása. 3. Jegyző választás. 
4. Indítványok. Csak oly indítványok tárgyaltatnak, 
melyek f. hó 16-ig Írásban benyujtattak.

KÖZGAZDASÁG.

A  T r ie s z t i  á l t a lá n o s  b iz to s i tó  tá r s a s á g
(AS8Ícurazioni Generáli) uj életbiztosítási feltételeket 
léptett hatályba, melyek előzékenység és szabadelvü- 
ség tekintetében az összes eddigi feltételeket messze 
felülmúlják. Ezenkívül a Generáli azt a fontos előnyt 
is nyújtja, hogy oly vegyes biztosítások érvényét, me
lyeknek esedékessége alkalmával a biztosított még 
nem 60 éves, 50.000 korona biztosított öszüeg ere
jéig külön pótdij fejszámitása nélkül rokkantság ese
tére is olyformán kiterjeszti, hogy a biztosítottat a 
teljes rokkantság tartamára a díjfizetés alól egészen 
felmenti. Ezen újítással a Generáli az életbiztosítás 
fejlesztése érdekében ezúttal is mint első lép a ha
ladás terére és úgy az élet-ágazatban, mint a tűz-, 
szállítmány-, üveg- és betöréslopás elleni biztosítások 
tekintetében a legmesszebbmenő előzékenységet és 
szolgálatkészséget tanúsítja.

TÁVIRATOK.
B i u l a p e s t ,  február 1.

(Érk. d. u. ö ö.)

Országgyűlés.
A képviselőház mai ülésén J  u s t h Gyula 

elnökölt.
Napirend előtt személyes megtámadtatás 

cziméu félsz Lilái: Y a j d a  Sándor nemzetiségi. 
Visszautasítja Hoch Jánosnak tegnap ellene in
tézett támadását.

Következett költségvetési törvényjavaslat 
tárgyalása.

H o i t s y  Pál előadó ismerteti koronaérték 
megállapításáról szóló törvényjavaslatot, mely
ben kormány felhatalmazást kér 6 millió ér
tékű húsz és tiz filléres nickelpénz veretésére.

A Ház a javaslatot általánosságban és rész
leteiben is vita nélkül elfogadja.

Ugyanígy elfogadta az Ausztriával a pén
zek dolgában kötött szerződés kiegészítéséről 
szóló törvényjavaslatot, azután áttértek kérvé
nyek tárgyalására, melyeket H e r m a n n Ferencz 
és M o s k o v i t z  Iván előadók ismertettek.

Negyveunyolczas honvédek segélyezésének 
kérvényénél R á t k a y  László melegen ajánlja a 
kormány figyelmébe öreg honvédek segélyezé-ét.

W e k e r l e  kijelenti, hogy előző kormányok 
nem voltak szükkeblüek. A költségvetésben
80,000 korona van felvéve részükre, egyébként 
kijelenti, hogy kérdést tanulmányozza és azt 
hamarosan megoldja, szemelőtt tartva a legna
gyobb méltányosságot, melylyel öreg honvédek
kel szemben eljárnunk kelj.

Végül a Ház elnök javaslatára elhatározta, 
hogy legközelebbi ülését hétfőn, február 4-én 
tartja.

Holló nem vállal tárczát.
Képviselői körökben elterjedt hírek szerint 

W e k e r l e  miniszterelnök ma délelőtt kocsin 
H o l l ó  Lajos képviselő lakására hajtatott, hol 
fe la já n lo t ta  n e k i a z  ig a zsá g ü g y i m in is z te r i  
tá rc zá t.

H olló  n é h á n y  p e r e z n y i gondo lkodás  
u tá n  n a g y  sa jn á la tta l k ife je z te , hogy  
n in c s  a zon  helyzetben , hogy tárczát elfogad
hassa.

Schönbergernét kitiltották.
Budapesti rendőkapitáuyság ma délbeu maga 

elé idézte P o ló n y i-a f lé r  hősnőjét: S c h o u -  
b e r g e r n é  Wallenstein Rózát, tudomására adva, 
hogy székesfőváros területéről kitiltják.

A  kitiltás tiz évre szól.

N Y IL T T E B .
Nyilatkozat.

Köztudomásra hozom, hogy N a g y  Lajos fiamnak semmi 
nemit adósságát nem fizetem ki, 8 éppen ezért neki semmi hi
telt ne nyújtsanak.

Zetelaka, 1907. február 1.
N a g y  F e r e n c z

588—1906. vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a székelyudvarhelyi kir. törvényszék 1906. évi 3022. 
sz. végzése következtében D. Soó Rezső ügyvéd által 
képviselt, Székelyudvarhely város javára Dr. Gyár ■ 
mathy Dezső homoródszentpáli lakos ellen 1080 K. 
s jár. erejéig 1906. évi julius hó 19-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
2900 koronára becsült következő ingóságok, u. m .: 
4 ökör, 2 ló, 1 bika s széna nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek az oklándi kir. járásbíróság 
1906. évi V. 201—3. számú végzése folytán 1080 
kor. tőkekövetelés, ennek 1901. évi február hó 4-ik 
napjától járó 6%-os kamatai, ya°/o váltódij és eddig 
összesen 97 kor. 30 fillérben biróilag már megállapí
tott költségek erejéig, Ilomoródszentpálon alperesnél 
leendő eszközlésére 1907. február 12-ik napjának d. e. 
9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. § ai értelmében készpénzfizetés mellett, a leg
többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fog adatni.

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

Kelt Oklándon, 1907. január hó 28-án.
P o l l i i k  Ig n á c z ,  

kir. végrehajtó.

Sz. 321— 907. kg.

Pályázati hirdetmény.
Udvarhelyvármegye oklándi járásábau meg

üresedett Homoródszentpál, Homoródszentpéter, 
Városfalva, Homoródjánosfalva, Recsenyéd 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. évi XX. 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 1G00 koroua.
2. Lakbér 160 korona.
3. Irodai általány 66 korona.
4. Úti általány a jegyzői körön kívül 

tett utazásért 132 korona.
Oklánd, 1907. évi január hó 23-án.

Szabady T iv a d a r,
K iadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája 

T e l e l o i i s z f l u i  1 4 .
főszolgabíró.

MEGHÍVÓ.

A sz,-udvarhelyi Zálogkölcsön-intézet és betéti pénztár
1907. évi február hó 17-én d. e. II órakor 
Székelyudvarhelyen, hivatalos helyiségében

tart, melyre az érdekeltek tisztelettel meghivatuak. 

TÁRGYSOROZAT:
1. Az igazgatóság jelentése a lefolyt üzletévről és a zárszámadás bemutatása.
2. Felügyelő-bizottság jelentése.
3. A felmentvény megadása.
4. Az alapszabály 13. és 14. §-aiuak módosítása.
5. Indítványok.
A közgyűlésen csak az bir szavazati joggal, ki az alapszabályok 60. §-a értelmében 

részvényeit a még le nem já rt szelvényekkel együtt, a közgyűlést megelőz nap d. u. 5 órájáig 
az intézet pénztárához leteszi. AZ IGAZGATÓSÁG.
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féárVcrfti hirdetmény.
A miniszteri kirendeltség 2 kivügott

* ménloVánaK_ _ _
e lap január 20-iki számában hirdetett 
árverése f e b r u á r  5-én  (kedden) Szé- 
kclyudvarbeiy városháza udvarán d. e. 

10 órakor fog megtartatni.

Fadadáji hirdetmény.
Az ülkei közbirtokosság (Udvarhelyvárme

gye) a tulajdonát képező Ülkc II. k. részben 
fekvő „Kükilllő oldal" nevű erdejének a 9498— 
905. sz. magas rendelettel egyszerre való eladásra 
engedélyezett „A “ ü. osztály I. fordulószakába 
eső 158.12 k. holdján levő összes bükkfakészlete 
és a törzsenként felvett 8174 drb. luez, 3428 
drb. jegenyefenyő fakészlete, mely hivatalos becs
lés szerint 22683 m.3 bükk müfát, — 22682 
m.8 bükk tűzifát, — 640 m.3 — I. osztályú 
— 874 in.3 II. osztályú luezfenyő fűrész anya
got, —  1147 m.3 faragott — 713 m.3 göm
bölyű luezfenyő épületi fát — 276 m.3 I. oszt. 
401 in.3 II. osztályú jegenye-fenyő fűrész anya
got 470 m.3 faragott, — 351 m.3 gömb jege 
nyefenyő épületi fát tartalmaz az 1907. évi 
márczius hó 7-én délelőtt 9 órakor Ülke köz
ség házánál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli 
ajánlat utján együttesen el fog adatnak.

Kikiáltási ár 42989 kor. az az negyven- 
kétezerkilenczszáznyolczvankilencz korona.

Bánatpénz annak 10°/0 (tiz) százaléka.
Utóajánlatok nem fogadtatnel el.
Árverési és szerződési feltételek, becslés a 

köröndi m. kir. járási erdőgondnokságnál és alul
írottnál megtekinthetők.

Ülke, 1907. évi január hó 28-án.

Szász Antal,
közbirtokossági eluök.

Sz. 8136-1907. tkvi.

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Szöllősi Samu 
székelyudvarhelyi lakos végrehajtatonak Mester Lö- 
rinezné parajdi lakos végrehajtást szenvedő elleni 
100 kor. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében. A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, kir. 
járásbíróság területén levő és a parajdi 620 sz. tjkvben 
f  486.487 hrsz. alatt felvett két faház 2000 korona 
becsárban, ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok 1907. évi február hó 18-ik napján d. e. 9 
órakor Tarajd község házánál me'tartaudó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. törvényszék mint telekkönyi hatóság.
Székelyudvarhelyt, 1906. november 20-án.

O r a i l i i i s ,  kir. tö rm éki egyes bíró.

b .

Sürgős elutazás miatt egy tel
jesen jókarban levő

zongora
400 korona készpénzért azonnal 
eladó.

Megtekinthető^báró Orbán Ba- 
lázs-utcza 2.«sz/alatt d. u. 12 órától 
2 óráig.___________

1 /IÜHLE VILMOS
os. é t kir. udvari szállító

T J E M E S V Á  I t
M ag-, N övény-, R ó z sa -  és 
F a -N a g y te n y é sz e te l* . r

(M űvelési té rü lő t 94  hold ) 
“ V I I . Á G K I V I T E L ! 7 = :

A  lesrlobb  m a g v a k  kerti ** mezei
_______ —--------------------------- ------------veteményezósre

(MAhle rongTal jóságban e lérhetők . de ebben r«lülmulhatatlanok.)
A legnemosebboyUmÖlcs-,(US3,él sorfáli
(M ohi. fá i többször S tf i l ta l .i t .l t .  jó i isleolixottalc, to in S .n lU tj.il ... e , , „ p0,inak )

A  le g s z e b b  fe n y ő fé lé k , d ís z c s e r jé k ,  ró z s á k  stb.
(Mr,Illő tfilOTolOl mind Mlállfok. di»7- é» ko.zdca.rjil, Tolamint rít.li » Tirtgnnk .
FoBtacBoroagokmagvakkal 5 k. feldli értékben bárhová bérmentve klll,létnek
btÜhhTkortészeti kézikönyvei dilettánsok számára a legjobbak, mngr.n- 

deléaekhez ingyen ciatoltatnak.
Dusán illusztrált föárjegyzék -

1 3

Eladd csemecrcboroH!
1898. é s  1905 . é v i

nagynyulas i  t e r m é s
Ugrón János bögözi pinezéjóben

csak is liordó szám ra.

il m. Hir. szőlőtelepeHen termelt
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tanfolyam 
által kezelt s a in. kir. foldmivelésügyi minisz
ter támogatásával létesített b o ré r* té lí© s* ii-  

t é s i  o s z t n l , y á . b ó l  a

magyar gazdát vásárcsarnoír ellátó szővetie- 
=  zetenek székelyndvarhelyi fiókjánál =

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

l e g o l c s ó b b a n  k a p h a t ó k .
Megrendelésre bármii) faj palack borok hozatbatók — 
Vételnél hordóért litereukmt 13 fillér letét adandó Hor
dók 3 hónapon belül sértetlen, tiszta állapotban, a szé
kel) udvarhelyi pmczéhezi tzallitást levonva, a felszámí

tott áron visszavetetnek.

KÜHNE E mezőgazdasági gépgyár bizományi 
--------------  raktára. --------------

8cthl«M i.35.$z.ház 
Kiadó, esetleg eladó.
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A Kárpátot! gyöngye!
Természetes ásvány
i n  gyógyborvlz! m

Főraktár Székelyudvarhelyt:

Gál János Utódánál.
K a p h a t ó  m é g  :

Gyarmathy Ákos, Haáb és 
Heitz, Tamás Balázs, Bagó 
Gyula, Szentpétery Gergely
kereakodésébeu 8 fillérért — 
valamint minden vendéglőben 
----- - és étteremben. .

_ | j  A Kárpáton gyöngye!
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Szerves anyagoktól mentes! Il

Hirdetmény.
A szőkelyudvarhelyi zálogkölcsön- 
intézet és betéti pénztár igazgató
sága közhírré teszi, hogy 1907. 
január 1-től kezdődőleg a betétek 
után 4 és 1|.2V ot fizet s ezen 

fizeti a tőkekamatadót.
Az 1907. január 28-án tartott igaz

gatósági ülésből.
A z igazga tóság .

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.

É p ü le t - ü v e g e z é s !

Körein
olvassa

(1!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét 

felhívni a mai kor igényeinek megfelelőieg berende
zett kereskedéiemre, hol

porczellán . üveg , díszműáruk, gyermekjatekok, 
névnapi es menyegzői ajándék tárgyak es meg szám
talan sok összehalmozott szép áru

jelentéktelen olcsó árak mellett lesznek kiszol
gálva Füszero8ztályombau — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely tisztaság es rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden füszer-czikkben nagy rak tá rt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusítok.

A lfgjobb kávék, rizsek, lisztek, a legjobb mi
nőségű rumok és likőrök, teák és szalon czukorkák, 
teasütemények nagy raktára

S z e n tp é te r y  G e rg e ly ,
Székelyudvarbelyt.

Utazó kofferek I Szalon petróleum I

Barts-, BorszW-. Kászoni-Viz raktár.

Sz. 210 — 907. szb.

Pályázati hirdetmény.
Udvarhelyvármegye székelj udvarhelyi j á r á 

sában a fenyédi körjegyzői körben rendszeresí
te tt segédjegyzői állás lemondás folytán meg
üresedvén, arra ezenuel pályázatot hirdetek.

Évi fizetés 1000 korona.
Felhívom mindazokat, a kik ezen állást e l

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. január 24.

Demeter Eőrincz,
főszolgabíró.


