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Visszapillantás. 
A múltra tekintünk vissza az újév kezde-

tén, hogy múlton tanulva építsük meg jövőnk. 
Egy század zárult be mögöttünk s ennek egész 
története lesz megnyitója uj századunknak. A 
szemlélődés pontján visszatekintünk letűnt na-
pok eseményeire s ugy alkotjuk meg egy küz-
delmes jövő halvány tervezetét. 

Megnyugvással tölt el azon felemelő  tudat, 
hogy 1899. évünk méltó volt befejezni  a száza-
dot. Gazdaságilag, kereskedelmileg sikerült évünk 
volt, s ez lesz jövő reménységünk biztatója. A 
kormányforma  megváltozása, az alkotmányos élet 
ujraébredése a jog, törvény és igazság kultuszá-
val, kiegyenlítette még azokat az ellentéteket is, 
melyek első pillanatban áthidalhatatlannak lát-
szottak. Az uj ember, ki régi érdemekkel ült 
bele a kormányzás szekerébe, uj szellemet és 
gondolkozást is hozott magával, mely aztán a 
béke megalapítója lett. És az addig minden té-
ren beállott pangásnak vége lett, felszabadult  a 
nyomott kedély, s mint rosz szellem ijesztő 
képét, űzte el a régi formát  uj „kormányosunk". 

Csak ennek tudható be az állainfölösleg,  a 
pénzügyminiszter sikeres kimutatása annélkül, 
hogy az adóprés szorította volna népünk. Esz-
tendőnk aratása kitűnőnek mondható és előbbi 
évek silányságáért lett ez pótlás, s az anyagi-
lag megrendült helyzetek szilárdabb alapra ke-
rültek A pénz azonban, különösen az angol -
bur háború folytán  kivett angol töke miatt, 
drágult, s bankjaink üzletkörük szűkebbre szab-
ták s a kamatláb emelkedett. 

Kereskedelmi tekintetben semmi kívánni 
való sem maradt hátra s talán az uj éra egész-
séges felfogásának  köszönhető, a mely a keres-

Adjunk-e tort a gyermekeknek. 
— Irta: dr. Grósz Gyula. — 

At Utolsó két évtizedben mind erősebben hang-
zanak fel  a moralisták, az orvosok és hygiénisták 
intő szavai az alkoholnak a gyermeki szervezetre 
való káros hatásáról. De nem elméleteken alapuló 
okoskodások azok, amelyek az alkohol elleni küzde-
lemben felhozattak,  hanem a mindennapi életből vett 
szomorú tények, alapos kísérleti eredmények és kli-
nikai észleletek vezettek arra, hogy az alkohol és 
ttü azt tartalmazó italok kártékony befolyást  gyako-
rolnak a fejlődésben  levő gyermeki szervezetre. Is-
meretes tény, hogy az idült alkohol mérgezés által 
előidézett kóros folyamatok  mily sokféle  képet nyúj-
tanak, mily vészthozók neíhésak az ember testi, ha-
nem szellemi életére is, mennyire befolyásolják  az 
emberek gondolkozását és cselekményeit. Csak reá 
kell utalnom az alkoholizmusnak a bűncselekmé-
nyekhez való szoros kapcsolatára. Alig van beteg-
ség, amely a társadalmi viszonyokra oly bontó ha-
tással van, mint az alkoholizmus. 

Az alkoholizmus leküzdésére csak egy eszközre 
van szükségünk és ez: a szilárd akarat. 

Még mindig azt halljuk ugyanis ugy orvosok, 
mint laikusok részéről, hogy vájjon a szeszes italok 
a gyermeki szervezetre tényleg gyakorolnak-e kárté-
kony befolyást  és vájjon kimutathatunk-e oly elvál-
tozásokat, amelyeket az alkoholnak már korai élve-
zete a gyermeki szervezetben előidéz? 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 
Becsek Aladár. 

Főmunkatárs: Cs. S z a b ó Ki t lmftn . 

Az alkohol kicsiny adagokban nyújtva, a gyer-
mek idegrendszerére elevenitőleg hat, amely hatás 
azonban csak látszólagos, mert az izgatásra követ-
kezik nemsokára a hüdés stádiuma. Az alkohol mér-
gező hatását a gyermek központi idegrendszerére 
gyakorolja, amely hatás sokkal feltűnőbb,  mint a 
felnőtteknél.  Hogy a szeszes italoknak hosszú időn 
kérésziül való élvezete bár csekély adagokban a 
gyermeki szervezetre határozottan káros befolyással 
van, azt több tapasztalati tény és megbízható klini-
kai észlelet bizonyítja. Igen gyakran találkozunk oly 
esetekkel, midőn a szülők azon téves nézetből kiin-
dulva, hogy az alkohol a szervezetet erősiti, gyer-
mekeiknek és pedig a csecsemőkortól kezdve egészen 
a serdülésig, naponta több grammnyi konyakot, to-
kajit stb. töményen vagy higitva adnak. Ezen ese-
tekben többnyire a gyomor hyálkhártyájának izgatása 
folytán  állandó emértetlenség jő létre, a mely kiin-
dulását képezheti súlyos gyomorbélhürutuak, de nem-
csak az erősebb szeszesitalok nyújtása után észlelünk 
a gyermekeknél ilyen emésztési zavarokat, hanem a 
sör és a közönséges bor, még ha hígítva adatik is, 
hosszabb időn keresztül való rendszeres élvezete 
után is. 

Már évek óta kisérem figyelemmel  ugy a sze-
gényebb sorsuak, mint a jobbmóduak gyermekeinek 
nevelését és különösen arra voltam tekintettel, váj-
jon a gyermekek kapnak-e alkoholikákat. Ebbeli 
megfigyeléseim  arra a tapasztalatra vezettek, hogy a 
szegény munkásnép elég gyakran pálinkával traktálja 

I gyermekeit, a jobbmóduak pedig sörrel, borral és 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. A bélyeg dij 
külön minden beiktatásnál 60 fii.  Nyilttér sora 50 fii. 

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

konyakkal. Némelyik gyermek a szeszes italok élve-
zetéhez már hozzá vau szokva, azok nélkül már meg 
sem lehet. Számos orvos azon nézeten van, hogy a 
szeszes italok a szervezetet erősitik vagy pedig a 
táplálkozást elősegítik. Ennek természetes következ-
ménye az, hogy ugy az ápolók, mint a szülők az 
orvosilag szankczionált konyakot, bort stb. minden 
betegségnél, akár van láz jelen, akár jó a szívmű-
ködés, akár nem, panaczeaként adják a gyermekek' 
nek. A legműveltebb körökhöz tartozó, anyák bármily 
csekély emésztési zavarnál konyakot vagy nehez ó* 
bort adnak gyermekeiknek, néha többször naponta, 
heteken, sőt hónapokon keresztül. Igen gyakran Iá" 
tunk vérszegény gyermekeket, akik állandó .emész-
tési zavarokban szenvednek életmódjuk felől  tudako-
zódva azt halljuk, hogy rendszerint szeszes italokkal 
élnek, még pedig aránylag tetemes adagokban. Nyil-
vánvaló, hogy ez esetekben az emésztési zavarokat 
a szeszes italok még fokozzák.  Ritkábban ugyan, 
mindazonáltal észlelünk a gyermekkorban ínybeteg-
ségeket, amelyek csakis szeszesitaloknak hosszas él-
vezete után fejlődhettek.  Az irodalomban vannak 
erre vonatkozó szép feljegyzések,  a melyeket saját 
észleleteim által is megerősíthetek. 

A szeszes italoknak korai élvezete lényeges 
befolyással  van a fejlődésben  levő és olyannyira fo-
gékony idegrendszerre. Ha ritkábbak is azok a sú-
lyos elváltozások, amelyek a gyermek központi ideg-
rendszerében lépnek fel  a szeszesitalokkal való visz-
szaélés következtében, mégis találkozunk velők, a 
mint ezt szintén kórházi tapasztalatok is bizonyítják. 

kedelein fontos  terjedését akarja előmozdítani. 
Miniszterünk nem referensek  utján értesül gyári 
állásunkról, hanem saját szemével győződik meg, 
hogy mint ipari nép, a világforgalom  nagy ten-
gerében még cseppnek is kicsinyek volnánk De 
ezen segíteni legfőbb  czélul tüzetett ki s a jövő 
biztatón int felénk.  Művészet s irodalom is igaz 
elismerést érdemel, melylyel kivette részét a 
nemzeti muuká kodás nagy feladatából. 

Viszonyaink megváltoztak és uj társadalmi 
élet köszöntött raáuk. Az a besugási rendszer 
megbukott s most már szabad szellem enyhe 
érintését érezzük. 

Az uj szellem ébredését megéreztük mi is. 
Főispánunk tapintatosan oszlatta el a szenvedé-
lyek óriási kitöréseit, melyek széttörték a tár-
sadalmi korlátokat is és behatoltak a legtitko-
sabb magánélet rejtekeibe. Békéről álmodoztunk 
és a béke el jött. Lecsillapodott a duló párt-
érdek, mely felforgatta  ugy is árva és szegény-
vármegyénk, s magánérdekek helyett a közjó 
szolgálata lett a czél. Az állandó békét csak is 
igy lehet biztosítani. Igazán, kivoltunk éhezve 
erre a békességes állapotra, hogy vége legyen 
az áldatlan küzdelemnek. 

A háborgó tenger utolsó hullámverése is 
el mult s kormányosunk a közigazgatás hajóját 
biztos kezekkel vezeti a szirtek között. Az ér-
dem övé, hogy megváltozott viszonyok között 
élünk, s kormányzásának már is van igen fontos 
története. Hollaky főispán  tehát méltóvá tette 
magát arra a bizalomra, mely már akkor meg-
nyilatkozott, midőn először lépte át megyénk 
határát mint a kormány bizalmasa. Azóta a 
fokozatos  fejlődés  utján haladunk s ily körül-
mények között, a háborúskodás nagy visszafej-
lődését is csakhamar kiheverjük. Tagadhatlan, 

hogy vannak békétlenek is, — de ezek száma 
múlón csekély. 

Teljes bizalommal néz népünk s nézünk 
mi is megyénk jövője felé  az uj században, 
melynek most nyitottuk meg reményteljes első 
esztendejét. 

A megérdemelt siker is nemsokára be-
következik ily előzmények után s ennek kifej-
tése körül szerzett érdemben része van a ve-
zető férfiakon  kivül a nagy szabadeivüpártunk-
nak, mely igaz lelkesedéssel fogadta  a nemzeti 
párt beolvadását. Az erők most egy sorban, 
egy czél felé  tőrnek a béke csendjében. 

Belföld. 
A székely vasutak. Mint tudva van, a törvény-

hozás négy évvel ezelőtt elrendelte a székely vasu-
taknak államköltségesen való kiépítését, azonban 
csakis a sepsi-szt.-gyöigy — csikszerdei és a csík-
szerda — gyimes—határszéli — azóta tényleg ki is 
épült — vonalokon engedélyezett 12.8 millió fede-
zetet. Nem történt azouban mind eddig gondoskodás 
a még kiépítetlen fővoualrészek  és a székelyudvar-
hely í szái nyvonal létesítéséről, illetőleg azok építési 
szükségletének a fedezéséről,  E tárgyban az 1895: 
VII. t.-cz. rendelkezéséhez képest, Hegedűs minisz-
ter — alkalmasint már a jövő év foljamán  — kü-
lön előterjesztéssel fog  a képviselőház elé járulni. 

A vasúti bérlet- és szabadjegyek. Hegedűs 
Sándor kereskedelemügyi miniszter méltányolva egy-
részt azokat a nehézségeket, a melyeket az 1900. 
évre szóló vasúti jegyek kezelése, illetve kiállítása 
a m. kir. Államvasutak igazgatóságánál okoz, más-
részt különös figyelembe  részesítve azokat a nem 
ritkán fontos  okokat, a melyek indokolttá teszik, 
hogy különösen az azzal ellátott köztisztviselők vas-
úti bérlet és szabadjegyeiket feunakadás  nélkül hasz-
nálhassák, értesítette a m. kir. Államvasutak igazga-
tóságát, hogy az 1899. évre kiállított államvasuti 
összes bérlet- és szabadjegyek érvényét 1900. január 
15-éig kiterjesztette. 



Uj év a vármegyénél. 
Hagyományos a megyei életben a jókívánságok 

tolmácsolása a megye vezető emberei előtt. Ez évben 
is, mint minden megelőzőben tisztelgett a megyei 
tisztviselői kar Hollaki  főispán,  később pedig dr. 
Damokos  alispán előtt. 

A régi küzdelmek nem tükröződnek vissza az 
újesztendő alkalmából elhangzott beszédekből, de 
megnyugvással észleltük, hogy az uj rendszer a 
gazdasági és társadalmi tőkének a czéltudatos mun-
kája. Jól esett hallanunk ismételten a belső konszo-
lidácziót s a vezető embereknek a tisztviselői karral 
szemben tanusilott méltánylását. 

Délelőtt 11 órakor kereste föl  a tisztviselői kar 
Hollaki  főispánt.  Az üdvözlő beszédet itt dr. Damo-
kos  Andor alispán tartotta s körülbelül igy szólott: 

Méltóságos főispán  ur! 
Mint édes hazánknak hü állampolgárai s mint 

ő császári és apostoli királyi Felségének loyalis 
alattvalói, Udvarhelyvármegye és Udvarhely rende-
zett tanácsú város tisztikara azon kéréssel járul 
méltóságod elé, hogy a bekövetkezett uj év alkal-
mából törhetetlen ragaszkodásunkból és alattvalói 
hüségünkből kifolyó  legjobb kivánatainkat a legma-
sabb trón zsámolya elé juttatni s egyidejűleg a ma-
gas kormánnyal szemben rendithetetlen bizalmunk-
nak is kifejezést  adni méltóztassék. 

De engedje meg méltóságod, hogy ez alkalom-
mal kifejezést  adhassak azon motívumoknak is, me-
lyek a mai napon lelki világunkban dominálnak. 

Hisszük, hogy a mai nappal kezdetét veendő 
uj század méltóságod kormányzata alatt a vármegye 
történelmében is egy uj korszak kezdetét fogja  je-
lenteni. Hisszük, hogy az a hadsereg, melynek fő-
vezérévé méltóságodat tette kiráhunk bizalma, min-
dig mint győztes fog  kikerülni azon nehézségekből, 
melyeket a közigazgatás feladatai  tolnak elénk. S 
ha ezen küzdelmek közepette fordulnak  is elő egyes 
esetek, hol az igazságos szigor alkalmazása szüksé-
gessé válik, de viszont meg vagyunk győződve arról 
is, hogy azon gárdától, mely mindenha odaadó mun-
kássággal fog  a kitűzött nagy czélok elérése után 
törekedni, a jóakaratot sem fogja  méltóságod meg-
vonni. A békés és kitartó munkásság, a vármegye 
felvirágoztatására  szolgáló kizárólagos törekvés jel-
szavai mellett kivánunk tehát méltóságodnak nagy 
czéljai eléréséhez a mindenhatótól erőt, egészséget, 
kitartást. (Éljenzés.) 

Hollaki  főispán  következőleg köszönte meg a 
figyelmet: 

Nagyságos Alispán ur! 
Tisztelt Uraim ! 

Udvarhelyvármegye és Udvarhely város tiszt-
viselőinek az uj év alkalmából koronás Királyunk 
őfelsége  iránt kifejezett  rendithetetlen hűségét, hó-
dolatát, üdv- és szerencsekivánatait örvendetesen 

Nevezetesen találkoztunk oly esetekkel, amelyekben 
az alkoholizmus következményeiként idegrendszerbeli 
elváltozások léptek fel,  és pedig epilepszia (eskór), 
chorea (stene vitustáncz) alakjában. Az irodalomban 
vannak azonkívül esetek felemlítve,  amelyek kétség-
telenné teszik azt, hogy nagymennyiségű alkohol a 
szoptató anyától vagy a dajkától a tejen keresztül 
gyakorolja hatását a gyermek idegrendszerére gör-
csök és más egyéb tünetek alakjában. 

Hogy az alkohol a gyermek szellemi és erkölcsi 
életére is lényeges befolyással  lehet, az akaraterőt 
csökkenti és viszont a szenvedélyeket fokozza,  ugy 
tapasztalt jogászok, mint törvényszéki orvosok bizo-
nyíthatják legjobban. Számos bűntény, kicsapongás 
és öngyilkosság szomorú kárát látjuk az alkoholiz-
mus rabjainak ifjü  életében. 

De nemcsak az alkoholizmus ezen szomorú kö-
vetkezményeivel találkozunk, amelyek csak kivétele-
sen fordulnak  elő, hanem egy sokkal elterjedtebb 
betegségnek a neurasthémának (ideggyöngeség) ke-
letkezésében eléggé gyakran szerepel az alkoholiz-
mus. Ezen utóbbi modern betegség ma már nemcsak 
a mindennapi küzdelemben kifáradt  és elgyengült 
idegzetű felnőttek  betegségeként szerepel, hanem 
már a gyermekkorban és a serdülőkorban is kere-
sendő annak keletkezése és kifejlődése. 

A gyakorló orvosnak, a házi orvosnak legin-
kább van alkalma azt tapasztalni, hogy tanuló ifjú-
ságunk fizikai  és psychikai fogyatkozásai  főleg  a szel-
lemi tulterheltetésben, a hiányos alvásban és test-
mozgásban lelik magyarázatukat; mindazonáltal az 
emiitett okokhoz sorozhatjuk még azt is, hogy a 
gyermekek és ifjak  az asztalnál a felnőttekhez  ha-

veszem tudomásul és nem fogom  elmulasztani illeté-
kes uton a trón zsámolyához juttatni. 

Meg vagyok győződve, hogy önök t. uraim 
mindnyájan ölömmel ragadják meg az alkalmat ko-
ronás királyunk iránti hűség és hódolat kifejezésére, 
mert mindnyájan tudjuk, hogy szeretett királyunk 
népünknek atyja, jótevője, ki igazi szeretettel visel-
tetik hazánk és nemzetünk iránt, és valóban méltó 
arra, hogy ez uj év első napján minden igaz magyar 
hazafi  szivében azon óhajtás fakadjon,  vajha szere-
tett királyunk minél hosszasabb időn át uralkod-
hatna áldásosán és minél hosszasabban kormányoz-
hatná, boldogíthatná hazánkat, nemzetünket. 

Tisztelt uraim! Hálás érzelmekkel fogadom  és 
köszönöm az irányomban nyilvánított szíves jókíván-
ságaikat és egyszersmind azon kijelentésüket, hogy 
engem hivatalos működésemben, feladataim  teljesíté-
sében támogatni fognak.  Viszont én is szivemből 
kívánom önöknek mindnyájuknak, hogy adjon a min-
denható erőt és egészséget, hogy azokat a nehéz fel-
adatokat, melyeknek teljesítésére vállalkoztak s a 
melyek elfoglalt  hivatalos állásaikkal vannak egybe-
kötve, sikeresen megoldhassák s magukat érdemessé 
tegyék jövőre is a közbizalomra. 

Jól tudom, hogy állami életünk fejlődése  mind-
inkább fokozza  és növeli a közigazgatás teendőit, 
melyeknek elvégzése fokozottabb  munkásságot igé-
nyel, de hiszem és remélem, hogy az önök köteles-
ségérzete a jövőben sem fog  hiányozni és kölcsönös 
támogatással, vállvetett tevékenységgel sikert érhe-
tünk el. 

Magam részéről biztosithatom önöket t. uraim, 
hogy én őszinte jóindulattal viseltetem a tisztviselő-
kar tagjai iránt s arra kérem önöket, hogy ha né-
melykor a kényszerítő körülmények következtében 
szigort kell is alkalmaznom, ne tekintsék azt a jóindu-
lat hiányának, hanem csakis annak, hogy a javulás 
és haladás érdekében mindnyájunknak eleget kell 
tenni a törvényeknek és rendeleteknek s ezért a 
jóakarattal párosult szigor az igazság érdekében is 
szükséges. 

Ismételten megköszönve szives figyelmüket  és 
jókívánságaikat, kérem fogadják  mindnyájan az uj 
év alkalmából ugy maguk, valamint családtagjaik 
részére őszinte üdv- és szerencsekivánataimat. 

Ezután gr. Lázár Ádám főjegyző  vezetése mel-
lett dr. Damokos  alispánhoz mentek. A főjegyző  be-
széde egész terjedelmében ez : 

Tekintetes alispán ur! 
Szép reményekkel s jó kívánságokkal eltelve 

jöttünk az uj év reggelén ide, azok, kik még e tiszt-
viselői kar kötelékébe tartozunk s midőn a letűnt 
esztendővel egyszersmind egy hosszú század záródott 
be a megyei önkormányzat életében — kérdezzük ön-
magunktól, váljon virrad-e már egy szebb napnak 
hajuala reánk, váljon még mindig a bizonytalanság 
tengerén hányatunk ide meg oda, váljon a politikai 

sonlóan szeszes italokat: sört és bort fogyasztanak, 
sokszor aránylag nagy mennyiségben. A már amúgy 
is túlterhelt agy az alkohol behatására még jobban 
izgattatik és nemsokára bekövetkezik az ellenkező 
hatás, t. i. a hüdéses állapot, amikor a gyermek 
szórakozottá, feledékenynyé  válik, a tanulásban már 
nem oly kitartó és könnyen elálmosodik. 

Az említett okokon kivül, amelyek a gyermek-
kori alkoholizmus létrejöttében szerepelnek, vannak 
még egyéb külső, a gyermektől független  befolyások. 
A szülők iszákossága az, amely mint öröklékeny 
bántalom, veszedelmes módén gyakorolja befolyását 
az utódokra, ezek életképességére és egészségére. 

Arra a kérdésre tehát, hogy miként küzdjünk 
a gyermekeknél előforduló  alkoholizmus ellen, vála-
szunk nagyon egyszerű : mondjuk ki tehát az eddigi 
tapasztalataink alapján tételként azt, hogy a szeszes 
italokat rendszeresen, mint élvezeti szereket a gyer 
meknek nyujtanunk nem szabad ! 

Egy további kérdés merül föl  azonban, vájjon 
adjunk-e gyógyczélokból szeszes italokat a gyerme-
keknek és mikor? Erre vonatkozó nézetünk az, hogy 
csakis akkor adhatunk alkoholt a gyermeknek gyógy-
czélokból, amikor gyors erőhanyatlással és hirtelen 
föllépő  szivgyengeséggel van dolgunk, de ezt az ál-
lapotot csakis orvos határozhatja meg. Irányelvül 
szolgáljon az, hogy a szeszes italokat csakis az ál-
taluk előirt pontos adagok szerint nyujtsuk és azon-
túl, amikor azokra szükség nincsen, ismét elhagyjuk, 
nehogy a szervezet a szeszes italok élvezetéhez hoz-
zászokjék. 

élet hullámcsnpásai nem fognak-e  sorainkból áldo-
zatot követelni s váljon a békés munkálkodás kor-
szaka csakugyan beköszöntött a politikai szenthá-
romság: „törvény, jog és igazság" jelszava alatt? 

Viharos múltja van e vármegyének, hiszen már 
maga azon körülmény, hogy egy választási cyklus 
alatt alispán ur a harmadik vezetőnk azt mutatja, 
hogy az alattunk lévő talaj a crater természetével 
bir, melynek talán még most is hatalmas ereje van 
s bizonyára csak szunnyadoz s a fölötte  mutatkozó 
élet és vidámság gyakran aggodalmasan gondolko-
zóvá tesz s önmagunktól kérdjük ismét, váljon meg 
fog-e  fogamzani,  váljon terebélyes fává  fog-e  nőui 
az a béke olajág, melyet szeretett főispánunk  ma-
gával hozott? 

Mi munkások leszünk rajta, hisz a szellem, 
mely most mindannyiunkat áthat, a békés irányzat-
nak ápolása, melyet azzal kivánunk bizonyítani, hogy 
szorosan kijelölt munkakörünkhöz Ragaszkodunk s 
ha lennének is a múltból származó sérelmek azokat 
csak képzeletinek magyarázgatjuk s dolgozunk egy 
szebb jövő reményében. 

Soraink folyton  változó képot mutatnak; régi 
tiszttársaink közül azokat, kik koruknál fogva  a 
jól megérdemelt nyugalomba igyekeznek a munka 
által kiérdemelt tisztelettel s a hosszas együttmű-
ködés alatt kifejlődött  bajtársi szeretettel bocsátjuk 
el; sorainkat felfrissítjük  s örömmel nyujtunk se-
gédkezet fiatalabb  törekvő s arra érdemes társaink-
nak, hogy haladhassanak, nem vesszük rosz néven 
senkitől, ha előre tör, csak czéljának eléréséhez hasz-
nálja eszközül a tisztességes munkát, mely képessé-
gének egyszersmint hőmérője is kell hogy legyen. 

S mert ez időezerinti vezetőink személyében 
ezen imént vallott elvnek diadalát Játjuk, hisszük 
és reméljük, hogy hasonló mértékkel fognak  mérni. 

A reánk váró számtalau feladat  megoldásából 
pedig jóakaratú vezetés mellett mindannyian ha kell, 
fokozott  mértékben is ki kívánjuk venni részünket 
s mert vezérünk dicsősége egyúttal a miénk is kell 
legyen, im felajánljuk  alispán urnák szolgálatunkat 
egyenes őszinteséggel s kívánjuk, hogy ez uj évben 
Isten a fő  gondviselő segedelmével és áldásával 
árassza el. Éljen. 

Újdonságok. 
Hymen. Folyó hó 11-én vált jegyet Bartha 

Gábor megyei számvevő Koncz  Mariska kisasszony-
nyal, Koncz  Gyula „Máv." ellenőr kedves leányával 
Aradon. 

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Nemes  Júlia okleveles tanítónőt a nagygalamb-
falvi  állami elemi népiskolához rendes tanítónővé 
kinevezte. 

Az Emke udvarhelymegyei és városi fiókja  f. 
hó 14-én d e. 11 órakor a vármegyeház kíssebbik 
tanácskozó termében rendes közgyűlést tart, melyen 
megválasztja tisztikarát, határoz követendő tevékeny-
sége iránt. E közgyűlésre az igen tisztelt egyesületi 
tagok ez uton is meghivatnak. 

Mezőgazdasági munkások jutalmazása. Darányi 
Ignácz dr. földmivelésügyi  miniszter nemrégiben Ud-
varhelyvármegye négy mezőgazdasági munkása ré-
szére, akik hosszú éveken át hűséggel, becsületesen 
és szorgalmasan munkálkodtak, egyenként 25—25 
frt  jutalmat és díszesen berámázott elismerő levelet 
küldött Hollaki  főispánhoz.  Egy ilyen jutalmat és 
díszoklevelet a gazdaközönség és a gazdasági egye-
sület képviselőinek közbejöttével nagy ünnepélyessé-
gek mellett adtak át Kóréh  Sándor szenterzsébeti 
lakosnak Hollaki  fő-  és dr. Damokos  alispán e hó 
3-án. A megye főnökeit  impozáns módon fogadták  a 
községek. Százával, zeneszóval és zászlókkal vonul-
tak ki a községek határán felállított  diszkapukhoz 
s a község elöljárói mondottak lendületes beszédet. 
A miniszternek a főispán  utján tett ez a gyöngéd 
figyelme  a mezőgazdasági munkások és cselédek iránt 
az egész megyében mély hatást keltett. 

Uj lap Marosvásárhelyen. Király  Béla e hó 
16-ától kezdve Marosvásárhelyen „Egyenlőség" czim 
alatt független  napi lapot fog  indítani. 

A székely szövőgyár. Sepsi-Szent-Györgyön a 
székely szövőgyár váltságba jutott, a mennyiben a 
nagyobb berendezéshez szükséges tőkét nem tudta 
előteremteni. Ezért aztán a résevénytársaság azt 
határozta, hogy a gyárt eladja. Vevőnek a rózsahegyi 
textilipar-gyár részvénytársaság jelentkezett, a mely-
nek képviseletében Mauthner és Joles igazgatók je-
lentek meg a részvénytársaság közgyűlésén, a me-
lyen Pótsa József  főispán  elnökölt. Az igazgatók 



arra is hajlandóknak nyilatkoztak, hogy kibérlik a 
gyárat. Mindenesetre a munkások számát szaporí-
tanák ugy, hogy a gyár, a mely most nyolczvan 
munkást foglalkoztat,  nyolczszáz embernek adna ke-
nyeret. A részvénytársaság elvben elfogadta  az igaz-
gatók előterjesztését s a részletes tárgyalás megin-
dítása végett bizottságot küldött ki, a mely a szé-
kely szövőgyár átvételére nézve megköti a szerződést 
a rózsahegyi textil-gyárral. 

Szilveszter éjszakáján tizenkét órakor megszó-
laltak a katholikus templomok harangjai és hangos 
szóval hirdették világgá, hogy uj esztendőbe lépett 
az emberiség. Tizenkét órakor akit utczán ért a ha-
rangszó, megilletődve emelte le kalapját és ugy üd-
vözölte a születő évet. Túlzsúfolt  kávéházakban pat-
togó zene, vidám asszonyi kaczagás mellett vonult be 
az ifjú  év. Vidám társaságok csengő pohárral a ke-
zükbe köszöntötték föl  a jövőt, az újszülöttet, amely-
től szorongó szivvel várják mindazt, ami az elmúlt 
esztendőben csak puszta vágy maradt. Legméltókép-
pen fogadták  a születő évet a templomokban. 

Közigazgatási akadémiák. Nem tudjuk, hogy 
a közigazgatási tisztviselők mikép fogadták  hivata-
los lapjuknak a mult vasárnap megjelenő számát? 
Teljesen elfogulatlanul,  függetlenül  minden érdektől, 
a legőszintébben tesszük föl  a kérdést, hogy a mi-
dőn olvasták az abban közreadott újdonságot, mely 
szerint az a folyó  évre is megtartatott hivatalos 
lapnak, majd pediglen később azt a nyilatkozatot, a 
mely nem egyes személy, hanem az egész közigaz-
gatási tisztviselői kart a legérzékenyebben érintette, 
váljon nem-e találkozott a gondolatuk az önkor-
mányzat parazitáján ? 

Mert a korrupczió a kormányzat parazitája. 
Meg lehet szokni, mi több. meg is lehet kedvelni, 
ez egészen az izlés dolga. Vannak, akik nagyon is 
lelkesülnek érte, mert a parazita bizonyos kellemes 
élénkséget, elevenséget okoz. Vannak, akik küzde-
nek ellene, ami vagy hiába való, vagy pedig hosz-
szas munka, mert az oroszlán ordit és legyőzhető, 
de a parazita néma és legyőzhetetlen. A parazita 
ezenkívül — amit kevesen tudnak, — szemérmetes 
is, mert a napfényt  kerüli és csak a jótékony sötét-
ségben szeret működni. 

——.—Őszintén bevalljuk, hogy mindezideig nem tud-
tuk s valószínűnek tartjuk, hogy még sokan nem 
tudták, miszerint szegény sokat zaklatott vármegyénk 
a végeizüllés útjára jutott, mert ma-liolnap ez a 
megye a nyugdíjazott  és rokka  nt egyének  országa lesz. 
Névszerint felsorolhatnék  azon kevesek számát, a 
kikre czélzás történt e súlyos kijelentéssel s éppen 
ezért nem akarunk e fölött  időt tölteni, azonban nem 
hagyhatjuk szó nélkül azt a másik kijelentést, hogy 
e megyében vékony praktikáns  gyerköczöket  kinálogat-
nak és erőszakolnak  oly állásokra,  melyekre  csak meg-
lett  emberek  valók. 

Egy nagyon okos és meglett  ember tette azt a 
kijelentést, hogy a világ azért halad olyan lassan, 
mivel a hatalom mindenütt az öregek kezében van, 
s ez axiómával a kinálgatásra — megfeleltünk  ; de 
hogy miképpen alkalmazták az erőszakot most, a 
midőn felszabadultak  az erkölcsök teljesen az ille-
gális békók alól — ezt nem értjük, nem érthetjük, 
mivel a mostani békés helyzetnek megzavarását lát-
juk abban. 

Szinte kedvünk lenne osztályozni az egész 
tisztviselői kart, hogy a hivatalos lapban váljon jnem 
Ilyeténképpen szortírozzák őket: 22—28 évesek prak-
tikáns gyerkőczök; 28- 34 évig gyerkőczök; 34— 
48-ig rokkantak; 48 tói az emberi kor határáig 
uyugdijazottak. 

Mi már egy pár alkalommal emiitettük e lap 
hasábjain, hogy a községi körök és társaságok fe-
lülről várják az élet nemesebb szabályait s mivel a 
hivatalos lapban olvasnak megtéveszthető dolgokat, 
még mindig különös szemmel nézhetik az események 
átalakulását s akadni fognak  olyanok, akik hitelt is 
adnak neki. 

Nem akartunk egyáltalán bárkinek is bele-
avatkozni privát dolgaiba, távol áll tőlünk e gondo-
lat, hanem mivel az önkormányzat, mely a maga 
Valóságában és tisztaságában a nép szervezkedése, 
önfegyelme  szabadságának vára s igy mindnyájunké 
— emeltük föl  tiltakozó szavunkat, hogy a mi, a 
törvényhatóság lapjában támadják és gyanúsítsák 
meg az egész közigazgatási tisztviselői kart s illes-
sép méltatlan kifejezésekkel. 

A Kaszinóbál meghívói a napokban fognak  szét-
küldetni. Akik tévedésből meghívót nem kapuak, de 
arra igényt tartanak, avégett a rendezőbizottság 
bármelyik tagjához szíveskedjenek fordulni. 

Köd és sár. Hetek óta már igy tart. Mintha 
a házak lehelnék ki, köd ömlik el mindenütt. És 
szétfolyik  az utczákon és belevész minden, ház, utcza, 
tér . . . Az ember pedig ödöng bizonytalanul, té-< 
tován és köhög. Mert soha annyi meghűlt em bert 
mint most. A nedves, ködös levegő beveszi magát 
az emberbe és ugy átitatja, hogy szinte czammogva 
megy. Minden lépésre egy köhögés. Boszantó. A 
csikorgó, hideg, tiszta téli idő: ez az ideál most. 
Legyen hó is és piruljanak ki az arczok a hideg, 
csipős levegőn. Ehelyett azonban köd, alaktalan, 
szétfolyó  köd mindenütt és hozzá sár . . . Szivre, 
lélekre rénehezedik a köd és sár nyomán támadó 
sivár hangulat. Ezek folytán  tehát a legaktuáli-
sabb dolog ma nem a bur háború, a német ten-
gerészeti reformja  s a XX. század, hanem a gum-
miczipő, vagy magyarul a kalucsni. Ez a zseni-
ális találmány, a mely legékesszólóbb bizonyítéka a 
fokozatos  fejlődés  theoriájának. Kezdetben föltalálták 
ugyanis a harisnyát. És legutóbb találta föl  a fur-
fangos  emberi elme a kalucsnit a czipő tisztaságának 
megóvása végett. Nagyon valószínű, hogy a legkö-
zelebbi jövőben a kalucsnik tisztaságát védő egye-
sület lábzsákot fog  föltalálni  hasonló czélzatból. 
Hanem eddig még csak lélektelenül, de kalucsniban 
rójjuk a sáros aszfaltot,  ha ugyan a meteorologiai 
intézet hamarosan nem küld valami reményfakasztó 
és sár sikkasztó sugarat. 

Gyulafehérváron  mult hó 30-ikán, a mai kor-
ban ritkaságszámba menő ünnepély folyt  le. Szent-
Királlyi  Árpád, megyénk egyik földbirtokosa,  fele-
ségével, öt fiával  és két leányával, az unitárius fe-
lekezet kötelékéből kilépve, a r. kath. egyház ke-
belébe tért vissza s a család féifi  tagjainak újra 
keresztelését s az ezt követő szent misét az irt na-
pon végezte gr. Mailáth  Gusztáv erdélyi püspök 
Gyulafehérváron,  saját házi kápolnájában, nagy se-
gédlettel. A szertartáson résztvett közönség kima-
gasló alakj i volt a püspök édesanyja, özv. székhelyi 
Mailáth György né, ki az egjház kebelébe visszatért 
úrnőt lebilincselő szivélyességgel vezette a kápolnába 
és onnan vissza a püspök ur szalonjába. A szent 
misét követő reggeli után a püspök a család egyes 
tagjait nagy arczképével és különböző emléktárgyak-
kal lepte meg; a kedvenczévé váit harmadik fiút 
pedig — ki az itteni gimnáziumban VIII. osztályos 
tanuló — felhívta,  hogy őt a jövő évi római útjára 
kisérje el. A r. kath. tgyház kebelébe visszatért fiuk 
közül kettő huszártiszt, egy tanuló, kettő 7 éven 
aluli gyermek. Egyik leány, özvegy Török Bódogné, 
már előzőleg visszatért volt; a másik leány 7 éven 
aluli gyermek. 

Diák-bál. A református  kollégium jóhirti táucz-
mulatságát az idén is megtartja. A mulatságot e hó 
27-ére tervezték a vármegyeház dísztermébe. Az es-
tély Ravasz Árpád tanár felügyelete  alatt lesz meg-
tartva s a jövedelem a „Kirándulási alap" javára 
fordittatik.  A meghívók a napokban hordatnak ki. 

Felkéretnek azok a vendéglősök és czukrászok, 
akik f.  év február  1-én a kaszinó tánczestélyén a 
vendéglőt és a czukrászatot ellátni óhajtják, hogy 
ajánlataikat az árakat feltüntető  étlapjaikkal együtt 
f.  hó 10 éig b. elnök dr. &olymossy Lajoshoz nyújt-
sák be. 

Az Ország-Világ újéve. Az uj esztendővel XXI-ik 
évfolyamába  lépett Magyarország legelterjedtebb és 
legdíszesebb képes hetilapja az Ország-Világ.  Az uj 
esztendő, mely egyúttal bevezetője a XX. századnak, 
régi, törhetetlen munkakedvben találja azt az irói 
gárdát, mely már annyi kedves órát szerzett az 
Ország-Világ révén az olvasó közönségnek. A fő-
szerkesztő, dr. Várady Antal vezetésével kiváló íróink 
egész sora fogja  szolgálni az uj esztendőben is az 
Ország-Világot és a szerkesztőség el fog  követni 
mindent, hogy müvéBzi kivitelű és aktuális képeivel 
változatossá, elevenné tegye a lap tartalmát. Ezért 
is aki hétről-hétre, friss  képekkel díszített szórakoz-
tató közleményekkel, versekkel, novellákkal teli új-
ságot akar kapui, az fizessen  elő az Ország-Világra, 
melynek előfizetési  ára oly kis összegben van meg-
állapítva, hogy minden család anyagi megerőltetés 
nélkül megszerezheti magának ezt a gyönyörűséget. 
E mellett az Ország-Világ számos meglepetéssel 
kedveskedik olvasóinak. Kéthetenként zeneszámokat 
közöl, van állandó regénymelléklete, czikkeket közöl 
a divat köréből, karácsonyra pedig diszes kiállítású 
almanachot ad ingyen. Aki most az Ország-Világra 
előfizet,  az almanachot azonnal megkapja. Az Ország-
Világ előfizetési  ára félévre  8 kor., negyedévre 4 kor. 
Mutatványszámokat a kiadóhivatal, mely hold-utcza 
7. sz. a. van, kívánatra ingyen küld. 

« 

Uj esztendő. 
Az örökkévalóság végtelen utján a pillanat kerékkötőin 

az időmérés. De hiába akarja megzökkenteni az egyfolytában 
suhanó kocsit, pebelynél könnyebb erejével semmire sem mehet. 

Ám az emberi elme ugy megszokta már a muló élet 
perczeinek naptárba rovását, hogy képzeletével belekapaszko-
dik a kalendariom számaiba és valaminek tartja a semmit 

Hiszen épp a mulandóság sugallja a földi  vándoroknak, 
hogy jelöljenek meg minden órát, perczet életük utján; mert 
aminek nyomát az emlékezetben sem találjuk, az ránk nézve 
örökre elveszett Hiába mondja Dante, hogy nincs magyobb 
fájdalom,  mint Ínségünkben boldog napjainkra emlékezni vissza. 
Van bizony ennél nagyobb bánat Semmit se látni, a puszta 
ködben elveszteni emlékeink talaját, mely a valósághoz köt: 
ez az üresség mindennél keservesebb. 

Micsoda gyötrelem lenne szellemünknek a halhatatlan-
ság világűrjében lebegni a nélkül, hogy gyarlóságunk apró 
szálait görcsösen szorongassuk a kezünkben ! iNem, ezt a ma-
gányt az emberi gyengeség nem birná el! 

Azért telik örömünk abban, hogy minél több határkö-
vet állítsunk a végtelenség sivatagába. 

S ez a buzgóságunk ugyancsak kitartó és leleményes. 
Mert nem elégszik meg az általános határnapokkal, hanem a 
hány ember, annyi czöveket ver le élete kis mesgyéjén, tiogy 
a rengetegben el ne tévedjen. Szép mese a siró leány meséje, 
akinek könnyeiből a sürü erdőben gyöngyvirágok nőttek, a 
melyeknek nyomán aztán visszafelé  hazatalalt. Az időszámítás 
talán nem ilyen költői alakban tör czélja felé;  de végre is ez 
mindegy, czélja azért ennek se más, miut az egyéni szempont-
ból becses évlordulók megjelölésének, melyekkel nyomra kí-
vánjuk vezetni emlékezetünket gyér örömeink kis virágaihoz. 

Íme az uj esztendő első pillanatát is mily mohósaggal 
lestük a mult éjjel. Fenn virrasztott minden élő, kicsi, nagy, 
fiatal  és öreg. Tolongtak az emberek az utczákon. 

Nem láttam ugyan följegyzésre  méltó honi szokásokat; 
az áradat beleúszott a nemzetköziség tengerébe. Éjfélkor  a 
szobákban és a nyilvános helyeken egy pillanatra eloltották a 
világot, ezalatt lobogott az égő rum és a rejtelmes lélhomály-
ban a jókedtü emberek dallal köszöntötték az uj esztendőt. 
Azután kiözönlöttek a tömeg áramlatába^ boldogok és vidá-
mak és elégedettek voltak, hogy gondjukat legaiabb az újév 
első perczeiben elvetették és a divat, a szokások árja, mint 
könnyű faleveleket  sodorja őket a mámor folyamán. 

Nem is szükséges hogy az újévi forduló  valamely külö-
nösebb ünnepi formákhoz  ragaszkodjék Az idén mindössze az 
a mohóság volt eredeti és uj, melylyel a tizenkilenczedik szá-
zad utolsó esztendejéből minél többen át iparkodtak ugrani a 
huszadik századba. 

Ez a sietés is azt bizonyítja, mennyire félti  az ember 
földi  életét. Háthá nem érjük meg az igazi huszadik századot, 
egy év 365 nap, ez borzasztó hosszú idő, ki győzne addig várni, 
eiőszakoskodjunk inkább és nevezzük húsznak, ami csak egy 
hijan annyi. 

Az üzleti pangás is sarkalta az embereket, hogy fölre-
pitsék az uj jelszó léggömbjét. Meg a mostanában annyira el-
terjedt felületesség  és majmolási düh is kapva-kapott azon az 
előjogon, hogy kiki megcsalhassa az időt és egy uj századot 
egy esztendővel korábban elcsenhessen tőle. 

Egy szó mint szaz, benne vagyunk az uj esztendőben s 
a boltokban elfogyott  a postabélyeg és a képes levelező-laj ok 
közt nincs oly badar és ízetlen, amelynek gazdája nem akadt 
volna, mivel hogy tenger sokaságával irtuk a köszöntőket. 

És jól van ez igy. A küzködő emberiség hadd örüljön 
legalább ezen a napon kedvére I Hiszen úgyis elmúlik az uj 
esztendő szép álma, legázoljuk virágait a hívságos vigadozás-
nak és akik ma reggel mosolygó arczczal üdvözöltük egymást, 
holnap mint ellenségek álluuk szemben. 

Mert a bölcseség a legkevesebb bennünk. Csend s órák-
ban verjük a mellünket és valljuk, hogy az élet egy porszem 
csupán, mely az örökkévalóság szemét nem zavarja; de azért 
oly nagyra tartjuk ezt a porszemet, mintha földi  pályánk vi-
zébe csupa rengeteg sziklákat gördítene. Pedig valósággal a 
bölcsé az igazsag: oly gyarló az ember, oly semmisig öröme, 
bánata; nem érdemes a kisujjunkat megmozdítani érte. Oda-
fenn  az elérhetetlen magasságban r.igvognak azok a kincsek, 
melyekhez a nemesebb vágy szállani kiván De mit ér, mikor 
azok a kincsek, amig élünk, többnyire csak álmok... álmok... 

Székelykereszturi állapotok. 
Jog, törvény és igazság korszakát éljük. Midőn 

miniszterelnökünk arany igék gyanánt országgá bo» 
csátotta e jelszavakat, a szegény magyar szive na-1 

gyot dobbant s bízva remélte, hogy az erős hullá" 
mok a hatóságok legalsó rétegeibe is eljutva, az 
igék testté válnak. 

Tekintetes szerkesztő ur kegyes engedelmével 
legyen szabad becses lapjában e szegény, de becsü-
letes, törekvő és a végletekig tűrni tudó székely 
népnek tudomására hozni, hogy Sz.-Keresztur város (?) 
nagyközségében e szent igék hogyan értelmeztetnek. 

Székely-Keresztúr nagyközségnek piaczi és 
helypénz vámszedési joga van. E jogát évenként 
haszonbérbe szokta adni s a bérlőkre és vámsze-
dőkre bizza, hogy jog, törvény és igazság szerint 
gyarapítsák éhes zsebeiket. 

Ezek aztán e pénzen vásárolt jogot a törvé-
nyesség és igazságnak megbotránkoztató arczulüté-
sével akadálytalanul használják ki a végletekig menő 
igazságtalansággal. 

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 1892. 
évi 1088. szám alatt Udvarhelyvármegye közönségé-
hez intézett leiratában egy felmerült  eset alkalma-



val ezeket rendeli: „miután a helypénzek  természe-
tüknél  fogva  csakis élárusitás  czéljából  a piaczra ho-
zott  s így  tényleg  piaczi helyet elfoglaló  áruczikkek 
után róhatik  ki,  a bármely rendeltetésből  a városba 
hozott  vagy szállitott  áruknak  ily illetékekkel  tervezett 
megterheltetését  a kereskedelmi  forgalom  érdekeire  való 
tekintettel  meg nem engedhetem.  . . továbbá pedig e 
rendeletben ez áll: „rendelem,  hogy a díjszabályzat-
ban megállapított  helypénz illetékeket  csakis élárusitás 
czéljából  piaczra hozott  áruk  után s magán a hely-
színén  (és  semmi esetre boltokban  vagy lakásokban) 
szedje  be." 

E rendeletről Keresztúr község elöljáróságának 
s illetve képviselő testületének is tudomással kell 
birnia s a piaczi és helypénzvámszedési jogot az 
abban foglalt  rendelkezések szigorú betartásának kö-
telezettsége mellett kell bérbe adni. 

A keresztúri vámszedők azonban e rendeletet 
figyelembe  sem véve, megoldják az önálló vámterület 
kérdését. Szerintök városunk államot képez az ál-
lamban. Nem csak helypénzeket, de behozatali vá-
mot is szednek. Hát nem igazságtalanság az, hogy 
politikai községek, egyházi testületek stb. az évi 
vágásterületeken termelt és nagyban elárusított s 
Székely-Kereszturra — nem a piaczra, hanem ma-
gánlakásokba — beszállított fákért  megvámoltatnak. 
Hát nincsen ezeknek vagyonfelügyeleti  hatósága, a 
mely a közvagyonból kidobott 10—20 frt  jogtalanul 
beszedett vámért — ha már a nép oly tudatlan vagy 
türelmes — panaszt emeljen!? Avagy oly tele van 
a községek és egyházak kasszája, hogy az ily pazar-
lás megengedhető? Ez azonban az illetők dolga. 

De nekünk sz.-kereszturi lakosoknak más ol-
dalról van a dologhoz hozzászólásunk. 

Velünk szemben gyakorolnak hallatlan merész 
visszaélést a minden jog és törvényt lábbal taposó 
vámszedők. 

Minden sz.-keresztúri lakos, ha fát,  szénát vagy 
bármiféle  terményt, a mi piaczra vive áruczikket 
képezne, ha a szomszéd falvakban  termett az neki 
vagy vásárolta, de fogadott  fuvarosokkal  szállíttatja 
be az állam által fentartott  országúton, irgalom nél-
kül megvámoltatik. A vámszedő adott esetben kér-
dőre vonatván, azt felelte,  hogy csak azon helybeli 
lakos nem fizet  vámot, aki saját igavonó marháival 
szállíttatja terményeit. Hát van itt józan ész? Hát 
ez nem a legsötétebb Afrika?  Hisz itt nem a be-
hozatott termény, hanem a barmatlanság vámoltatik 
meg! Hát van a müveit Európában e falu-városnak 
még párja? 

E modern falu-városról  még annyit vagyok 
bátor felemlíteni,  hogy drága piacza és a közte el-
vezető állami ut csak a falusi  paraszt barmokra 
nézve oly nebántsd terület. A telivér városi Bürger-
nek az commune bonum! Hetek óta a piaezteret 
naponkint egy szilaj ménes száguldja keresztül-kasul. 
E szilaj ménes gazdája épen a vámszedési jognak 
jelenlegi bérlője. Talán a vámszedési joggal a piacz-
tér is a bérlő haszonélvezetébe jut, aki paripáinak 
izmait e tágas téren fejlesztheti  ? Ugy kell lennie, 
bár ezt józan észszel felfogni  nehéz dolog. A tények 
azonban erre engednek következtetni. Hisz e szilaj 
csorda — pardon — ménes, a város-nagyközség ta-
nácsterme előtt rendezi naponkénti versenyfutásait, 
rémületére az utczán járó közönségnek és iskolás 
gyermekeknek, kik egy-egy szilaj roham alatt si-
koltva menekülnek az udvarokba és kapuk alá, és 
mulattatására a tanácsház (?) előtti lóczán lábaikat 
lógató piros sapkás rendőröknek  s talán, ha bokros 
hivatalos teendőik megengedik, a tanácsház ablakán 
kitekintgető előljáró és tanácsuraknak is. 

Ha a vámszedés magyarázatával városunk a 
sötétségben hagyta a müveit Európát, a piaezon 
száguldó csikók vájjon nem emlékeztetnek-e Ázsia 
sivatag pusztáira? 

Egy figyelmes  szemlélő. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Sz. 4035-1899. 
tlkvi. 

Árverési hirfletményi  kivonat 
A sz.-kereszturi kir. jbiróság, mint tlkvi ha-

tóság közhírré teszi, hogy Székelyegyleti első taka-
rékpénztár fiók  végrehajtatónak, sz.-kereszturi Gáli 
Miklós hagyatéka végrehajtást szenvedő elleni 190 
frt  tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a sz.-udvarhelyi kir. törvszék (sz.-kereszturi 
kir. jbiróság) területén lévő, sz -keresztúri 1574. sz. 
tjkvben foglalt  9182. hrsz. egész ingatlanra 540 frt 
10 kr, a sz.-kereszturi 1263. számú tjkvben foglalt 

1379/3. hrsz. ing. 1 irt 95 kr, 9230/3 hrsz. ing. 
10 frt  01 kr, 9594. Iirsz. ing. 19 frt  25 kr, 10692/á. 
hrsz. ingatlanra 2 frt  79 krban az ujabb árverést 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1900. évi január hó 25-ik napján d. e. 9 órakor 
alulirt telekkönyvi hatóság hivatali helyiségében 
megtartandó nyilvános árvetésen a megállapított ki-
kiáltási áron alul eladatni nem fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 100/o--át készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal  számított és az 
1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igazság-
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékké-
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállí-
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatui. 

A kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság. 
Sz.-Keresztur 1899. deczomber 2-án. 

Veress, 
kir. albiró. 

Kiadó  lakás. A Róssa-utczá-
ban 3 szoba-, 

konyha- és  mindenféle  mellékhelyiségekkel 
ellátott  lakás,  veteményes  és  gyümölcsös 
kerttel  együtt  kiadó,  esetleg  eladó.  Érte-
kezhetni  lapunk  szerkesztőségében. 

Két nagy 
világos udvari szoba bútorozva vagy anélkül 

kiadó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban. 

H l i r c L e t é s . 
Nagy- és Kis-Kadács, valamint Kobátfalva 

határán lévő 100 hold területű birtok, melyből 22 
hold erdő, a többi pedig szántó és kaszáló, örök-
áron eladó. Értekezhetni lehet tnlajdonos 1N0ZEFY 
ALBERT-tel Tövisen . 

U t e i s z S á b o r 
készbutor-raktára. — Kárpitos és diszitö 

Székely-Udvarhely. 

Alkalmi butorvétel 
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses 
tudomására adni, miszerint raktáron levő kész búto-
raimat az üzlet áthelyezése miatt, a következő le-
sv.A Ilii ott árak mel let t elárusítom 
1. Matt hálószoba oszlopos, angol faragvánnyal, 

ára ezelőtt 420 frt,  most frt  320 — 
2. Faragott, matt hálószoba ára ezelőtt 280 frt,  most „ 220.— 
3 Sima, matt hálószoba ára ezelőtt 180 frt,  most „ 140.— 
4 Teljes fiaom  ebédlőszoba ára ezelőtt 300 frt,  most „ 180.— 
5. Fiuom selyem sálon garnitúra ára ezelőtt 180 

frt,  most „ 130.— 
6. BordeuX-virágos, faragott  állványu peluches salon-

garnitura ára ezelőtt 160 frt,  most „ 120 — 
7. Salon-garnitura bordeux-selyemszálakkal átszőfe, 

ára ezelőtt 140 frt,  most . „ 96 — 
8. Politirozott 1 ajtós ruhaszekrény ezelőtt 25, most „ 16 — 
9 Ugyanaz 2 ajtóval ezelő;t 30 frt,  most . . . „ 20.— 

10. Politirozott ágyak páronként ezelőtt 50 frt,  most „ 36.— 
11. Éjjeli szekrény márványlappal ezelőtt 15 frt,  most „ 10.— 
12 Finom salonasztal ezelőtt 18 frt,  most . . . , 10 — 

Mosdószekrény ezelőtt 18 frt,  most „ 12 — 
14 íróasztal igen szép kivitelű ezelőtt 26 frt,  most „ 18.— 
15 Karos nádszék drbja ezelőtt 3 frt  80 kr, most „ 2.30 
16. Töltött, ruganyos díványok ezelőtt 18 frt,  most „ 12.— 
Ezen kivül különféle  toillet-tükrök márvánnyal vagy 
anélkül, fali  tükrök, szőnyeg ottomanok, könyváll-
ványok stb. a legszebb kivitelben tetemesen leszállí-
tott árak mellett. Felsorolt tárgyak raktáramon 
készen kaphatók, és kérem a n. é. közönséget azt 
megtekinteni szíveskedjék. 

Weisz Gábor. 

Hatóságilag  engedélyezett 

VÉGELADÁS 
A Dénes  János-féle 

vármegyeház alatt  levő  férfi  és  női 

szövetraktárt 
üzletfelhagyás  folytán,  mélyen  le-

szállított  árban kiárusítja 

a TULAJDONOS. 

Í O O - S O O forintig 
havonta megkereshető bármely foglalkozású egyé-
nek által, biztosan és becsületes tőke és rizikó 
nélkül, ható ságilag engedélyezett álfampaiprok és 
sorsjegyak eladásával az ország minden helységé-
ben. Ajánlatok „Könnyű kereset" czimen SINGER 
GYULA hirdetesi Irodájába Budapest, II., Lipót-utca 14. 

Korcsolya nagyraktár! 
Mindennemű koresolyák l eg jobb 

kivi te lben. 

V a s 
k á l y h a ellenzők, fa-  éN s z é n k o s a -

rak, k á l y h a előtétek 
e g y s z e r ű és díszes kivitelben. 

Konyhaberendezések 
és különlegességek 

dús választéka. 

Szerszámok 
minden iparág részére. 

Varrógépek minden kivitelben. 
Ajánl elösmert jutányos áron 

PAPP-ZAKOR ENDRE 
m fiS  uuíci 

a „ a r a n y I szaszá lxoz ." 1 

Székely-Udvarhelytt. 
Vidéki megrendelések pontosan küldetnek. 

Rictater-féle 

Horgony - Pain - Exp eller 
Linlment. Capsicl comp. 

Ezen hírneves háziszer ellent állt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító  be-
dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél, 
csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony. 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem Igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt.  üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógy szertárban készlet-
ben van; főraktár :  Török József  gyógy-
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá-
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértékü Utánzat van forgalomban. 
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegy és Richterczégjegyzós nél-
kül mint nem valódit utasítsa vissza. 
R1CBTER F.AD.éi társa, RUDOLSTADT 

cg. és kir. udvari szállítók. 


