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A milliók és Udvarhelymegye. 
Sz.-udvarhely, ápril. 9 

Most, hogy a kormány az állami beruhá-
zásoki ól szóló törvényjavaslatot benyújtotta a 
képviselőház elé és kilátásba helyezte azt., hogy 
öt éven belül nem kevesebb, mint háromszázhúsz 
millió koronát fog különböző beruházásokra a 
vasút, az ipar, a mezőgazdaság javára fordítani, 
olyan megelégedés és öröm vett erőt különösen 
az érdekelteken, mint az olyan emberen, a kinek 
évek hosszú során át elpotyogtatott, elkallódott 
pénzét valaki egy summában egyszerre adná át. 
Hát igaz, hogy uagy summa pénz az, a mit a 
kormány most a beruházásokra kitűzött és jól 
fog fogni azoknál, akikuek jutni fog belőle; de 
ne felejtsük el, hogy itt nem elpotyogtatott és 
elkallódott pénznek visszatérítéséről van szó, 
hanem olyan pénzeknek kiosztásáról, a melyeket 
az adózó polgárság tömbétől évek hosszú során 
át ekontak. 

Általános elégedettséget és örömet a beru-
házások milliói joggal csak akkor kelthetnek, ha 
ezek a milliók valóban általános szükségleteknek 
kielégítésére lógnak fölhasználtatni és nem egyes 
embereknek, egyes vállalatoknak a zsebét fogja 
busás nyereséggel megtömni. Ha a saját hibánk-
ból elveszett, vagy elveszettnek hitt pénzek csak 
egy részét is kapjuk vissza, meg vagyunk elé-
gedve, vele; de ha azt kell látnunk, hogy a 
tőlünk gyűjtött, vagy gyűjtendő, általunk fizetett 
vagy fizetendő pénzek nem nekünk, hanem má-
koknak adatnak vissza, akkor bizony nincs okunk 
a megelégedésre és nem is lehetünk megelégedve. 

Háromszázhúsz millió beruházás nagyon jól 
esnék közgazdaságunknak minden időben, de külö-
nösen jól esik most, mikor közgazdaságunk talaja 
a milliók hosszas várakozása közben kiszikkadt 
és azzal fenyegetett már, hogy éhen hagyja 
veszni, vagy a kivándorlásra fogja birui népün-
ket. Hogy ettől a beruházástól várta iparunk 
pangásának megszűnését, a mezőgazdaság némely 
nagy bajának meggyógyulását s a kereskedelem 
a forgalom füllendülését, az bizonyos. De mi 
•ebben is szomorú jelenséget látunk : azt, hogy 
iparunk önmagában, az állam közvetlen támoga-
tása nélkül képtelen boldogulni, azt, hogy mező-
gazdaságunk — mely pedig az egyetlen, a mely 

; a közös vámterületből hasznot huz - nem pros-
perál ugy, a hogy kellene és azt, hogy keres-
kedelmi forgalmunk nem élénkül a saját erejéből, 
hanem csak ugy, ha az állam közgazdaságunk-
nak injekciót ad be. Ez az injekció kétségtele-
nül föl fogja éleszteni közgazdaságunkat, de tar-
tós, egészséges működésre csak annyiban fogja 
serkenteni, a mennyiben valóban produktív beru-
házásokról van szó, az inproduktiv beruházásokra 
fordítandó pénz elfogyása után még sokkal na-
gyobbnak kell lenni az elernyedésnek. 

Van a törvényjavaslatban nagyon sok impro-
duktív tétel, olyan tétel, melynél nem az a fő, 
hogy a munka meglegyen, hanem, hogy valaki-
nek munkája legyen, de tagadhatatlanal sok olyan 
produktív beruházást is akar eszközölni az állam, 

a mely beruházások nem néhány évre szóló mun-
kát adnak csak az iparosnak, meg a munkás 
embernek, hanem, a melyek a nép, vagy auuak 
egy részenek lesznek hivatottak uj megélhetési 
forrásokat megnyitni, jobb megélhetésre n.ódot 
és eszközöket adni s ezáltal nemcsak a jelenben 
való megélhetést, hanem a jövő fejlődést is biz-
tosítani. 

A beruházások három csoportjának van 
külö ös közgazdasági jelentősége azon szempont-
ból, hogy nem egy technikai munka utján sze-
rezhető közvetlen haszonról van csak szó, hanem 
egész országrészek, vidékek helyzetének kedve-
zőbbé való alakításáról. Ez a három csoport a 
vasúti beruházások, a közutak építésére szánt be-
ruházások és a földmivelésügyi tárcza körébe 
tartozó beruházások csoportjai. 

Vasúti beruházásokra 153 millió koronát, 
tehát az egész beruházási összegnek majdnem 
felét fordítja a kormány. Ha végig nézünk a 
a beruházások ezen csoportjának tételein, nyom-
ról- nyomra lehet követni, hogy hogyan helyezte 
a kormány az egy ik vicinális érdeket a másik 
fölé s hogy a befolyások milyen mértékben ér-
vényesültek itt is, ott is. Az bizonyos, hogy a 
beruházások ezen részének ipari munkájánál a 
magyar állam üzemeinek jut. De rendkívül ör-
vendetes itt az, hogy a székely vasutak 
kiépítésére ebbül a 153 millióból közel 35 millió 
jut. Itt már elenyészik annak a kérdésnek a 
fontossága, hogy ki épiti a vasutat és ki meny-
nyit nyer rajta; itt teljes mértékben balátjuk és 
méltányoljuk annak jelentőségét, hogy a székely 
vasutak kiépítésével az országnak eddig egy el-
hanyagolt elzárt része fogja természetes kincseit 
a világforgalomnak meguyitni s hogy ennek az 
országrésznek keresetszükében való, elégedetlen, 
kivándorló népe a vasútépítésnél munkát, a vasút-
építés után kedvező konjunktúrát fog kapni 
Óriási közgazdasági, sót nemzetpolitikai jelentő-
sége van a székely vasutak kiépítésének — ezt 
el kell ösmernünk fönntartás nélkül, viszont saj-
nálatunkat fejezzük ki, hogy abból Udvarhely-
megye abszolúte semmit sem fog kapni. 

És ugyanilyen nagy fontosságúnak tartjuk 
a beruházások azon második csoportját is, mely-
ben 43 milliót irányoznak elő a tör-
vényhatósági közutak hálózatának 
építésére. Valóban, u, kik viszonyainkat ezen 
a téren ismerik, azok előtt kétségtelennek látszik 
az, hogy gyalázatosan rosz közutainkat, melyek 
miatt még vasúti hálózatunk aránylagos sűrűsége 
sem válhatott teljesen javunkra, végre újjá kell 
építeni, illetőleg ezen hálózatunkat végre ki kell 
építeni. Nagy összeg ez a 43 millió, de oly 
rosszak közutaink, hogy csak háromszor ekkora 
összeggel lehetne az egész uagy czélt megköze-
líteni. 

E tételnél nem hagyhatjuk említés nélkül 
azt a felmerült eszmét, ha váljon nem sikerülne-e 
ez összegből Udvarhelymegye székely-
vasut részvényeit megvásároltatni? 
Megyénk egy néhány ezer korona hijjával, csak-
nem félmillió koronát fektetett be abba, s ez 

összeg most kamatozatlauul hever, elvonva e 
szegény vármegyétül, amely pedig nagyon is rá 
van utalva a kormány jóindulatára. Mily óriási 
lendületet adna ez összeg a megyének, ha fel-
szabadulna, mily mértékben emelkednének köz-
utaink és legfőképpen, mily nagy mértékben lenne 
segítségére székely népünknek — mely a nehéz 
megélhetési viszonyok folytán hova-tovább na-
gyobb mértékben veszi kezébe a vándorbotot — 
ezt szükségtelen hangsúlyoznunk Lehet, hogy 
ez eszme egy kissé késett, azonben ez nem je-
lentheti azt, hogy az, mikor a kormány népünk 
megélhetési viszonyait javítani akarja, elkésett 
légyen. Mi a magunk részéről kérve-kérjük az 
illetékes tényezőket, hogy ezen ügyet kezükbe 
véve, minden lehetőt megtegyenek annak meg-
valósítása érdekében. Hisz az országnak talán 
egyetlen megyéje sincs, vagy legalább nagyon 
kevés, amely a segélyre ugy rászorult légyen, 
mint éppen Udvarhelymegye, és midőn a kor-
mány az általános jólét érdekében ily nagy arányú 
összeget dob a piaezra, akkor abból Udvarhely-
megye semmi szin alatt nem maradhat ki 

A földmivelésügyi tárcza körébe tartozó 
beruházások közül 21 millió ármentesitési és 
vízszabályozási munkákra van praeliminálva, a 
miből azonban országrészünkre szinte semmi se 
jut. Azonban a szarvasmarhatenyésztési alap gya-
rapítására szánt 3 és félmillióból állattenyészté-
sünk, az erdei vasutak építésére szánt 3 millió-
ból erdészetünk, az erdővásárlási alapra szánt 5 
millióból erdővidékeink lakossága, a gazdasági 
szakoktatási intézmények fejlesztésére szánt 
300,000 kormából gazdasági tanintézetünk ja-
vára lehet majd hasznos intézményeket létesíteni, 
az ors7ágos közgazdasági alap gyarapítására 
megállaptiott 15 millióból pedig országszerte 
aunyira szükséges értékesítési szövetkezet kiépí-
tésére fog tekintélyes összeg jutni. 

Bizonyára teljes mértékben elismerjük an-
nak szükségességét, hogy a? ipari alap gyara-
pítására 15 és háromnegyed milliót vett fel a 
kormány. Sok, talán sok arra érdemes iparos is 
segélyt fog ebből kapni. De ez csak egy csöpp 
lesz a teuger víztömegéhez képest, csöpp, amely 
el fog veszni, el fog tünui. Egynehány iparvál-
lalatot a kormány igy föl tud majd segíteni, 
egynehány vállalkozást meg fog könnyíteni; de 
ipart igy nem fog azért létesiteui, mjrt ezek a 
mesterseges élesztési kísérletek mit sem érnek, 
ha iparunk el van zárva a természet szabad 
levegőjétől. 

A beruházások által megeredő aranyeső bi-
zonyára üdítően fog hatni egész közgazdasági 
életüukre. Nagy munka fod megindulni a gyá-
rakban, műhelyekben, megbecsült és megfizetett 
lesz a munkáskéz, a boldogulás uj mezeje fog 
föltárulni sok exisztencia előtt. De valósággal 
hasznos mind ez a munka csak akkor lesz, ha 
ott fog az folyni, a hol szükség van rá és azok-
nak fogják kiadni, a kik érdemesek rá. Ellen-
kező esetben az ország milliói nem az ország, 
hanem csak egyesek hasznára fognak szertegurulni. 

L a p n n b m a i O o l d a l . 



Belföld. 
— Takarékosság. — 

Budapest, ápril. 9. 
Tisza István gróf a takarékosság jelszavával 

vette át az ország ügyeinek vezetését. Rövid kor-
mányelnökségének eseményei tanúsítják, hogy a ta-
karékosság hangoztatása az ő ajkán nem csupán 
jelszó, hanem egy becsületes igyekezettel több irány-
ban már eddig is megvalósitott alapelv. Éppen ezért 
nem igen hisszük, hogy hajlandóság legyen a magyar 
kormányelnökben arra, hogy a monarkia közös költ-
ségeinek keretét tágitsa. A magyar költségvetés, 
amint azt a pénzügyminiszter nem egy nyilatkozat-
ban hangoztatta, további nagyobb megterheltetést im-
már meg nem tűr, hacsak az állami háztartás egyen-
súlyát komoly veszedelemnek kitenni nem akarjuk. 
De Böhm-Bawerk ur, az osztrák pénzügyek kitűnő 
intézője sem üdvözölhetné valami túlságos rokon-
szenvvel a költségeknek bármely ponton való emel-
kedését. Az osztrák pénzügyek állapota sem valami 
rózsás. Az évek óta megrekedt parlamenti tevékeny-
ség erősen érezteti hatását az osztrák pénzügyekre, 
amelyek ez idő szerint az expanzivitás határához 
elértek. 

Mindevvel korántsem akarjuk hirdetni, hogy a 
közös miniszterek nagy szükségleti többletekkel for-
dulnak a két kormányhoz, illetve az adófizető pol-
sághoz. Ezt körülbelül kizártnak is tartjuk. A külügy-
minisztérium előirányzata ezúttal is a rendes kere-
kek közt mozoghat csupán. A külképviselet költségei 
nem nehezednek túlságosan az adófizetők vállaira. 
A hadügyi költségvetés ez idő szerint emelkedést 
szintén nem tüntethet fel. Az ágyúrendszer átalakí-
tása óriási költséggel végre van hajtva. A tüzérség 
el van látva uj tarackokkal, hegyi ágyukkal, a tá-
bori ágyuk mintáit pedig most próbálják ki végle-
gesen. Nagyobb költségtöbblet a hadügyi előirány-
zatban csak akkor fog előállani, ha a véderőtörvény 
reformja kapcsán időszerűvé válik az ujonczlétszám 
felemelése. Ez azonban még erősen a jövő kérdése 
s a jövő év előirányzatában még árnyékát sem vet-
heti előre. Csekély mérvű költségtöbblet várható 
azonban esetleg a haditengerészet előirányzatánál. 
Nagy csatahajók építését a tengerészet parancsnok-
sága nem tervezi. Néhány torpedóbajó építését azon-
ban a szakemberek elkerülhetetlennek mondják. A 
Balkán-helyzet bizonyára indokolttá teszi az ez irány-
tudni. Azonban később mindent megmagyaráztak a 
körülmények. A levélváltások elmaradtak. 

Levél mely boldogit, 
— Irta: zetalaki Biró Lajos. — 

I. 
Egyik havasalji nagyközségben tekintélyes 

kereskedő volt Cserey Farkas. Kereskedése ott feküdt 
a község középpontján, hol két ut keresztezi egyik 
a mást. Természetesen nagy látogatottságnak örvendett. 
A község inteligentiája itt adott egymásnak találkát. 
Nyáron át itt találkozott a szünidő gyönyöreit élvező 
aranyifjúság. Mi azonban az ifjúságot idevonzotta, 
az nem Cserey Farkas jó bora, vagy jég hideg söre 
volt, hanem a kereskedőnek két bimbóba fakadó 
szép huga, kik szintén itt üdültek nyáron át, itt 
babonázták meg szép szemeikkel az ifjúság egyik 
másik tagját. 

Különösen szép volt Jolán, ki a szépnem 
összes tulajdonságait egyesité magában. Kissé kaczér 
volt. Szép, nagy szemeinek pillantása perzselt, égetett, 
mint a kánikula melege. Természetes, hogy ily 
körülmények között nem maradt el a hatás. Ifjonti 
lángra gyuladt iránta Aszalványi Alajos, az ifjúság 
legfiatalabb tagja. Papnövendék volt. Akkor végezte 
a filpzófia első évfolyamát s mint kis pap nagyon 
jámbor, nagyon szelíd volt. Keveset beszélt, azt is 
csak a társaival. Ha olykor-olykor Jolán megszólította, 
elpirult, de egyet sem szólt, pedig tüz égett a szivé-
ben, a szerelem égető tüze. A papi hivatás magasztoc-
sága egész nagyságában állt előtte s talán még 
füleibe csengtek lelki igazgatójának szavai, hogy a 
kék talár szentségét még szóval, vagy gondolattal 
sem szabad beszenyeznie. Ügyelt is a kék talárra, 
de azért Jolán hamiskás tekintete megzavarta fejét. 
Ha olykor-olykor tekintetük találkozott, szemeik sok 
mindenről beszéltek, észre lehetett venni, hogy 
szeretik egymást, hogy egy szebb, boldogabb jövőről 
szövik az ábrándok titkos szálait. 

II. 
A nyár tovatűnt. Az ősz előhírnökei, a diákok 

ban való erőkifejtést, feltéve, hogy a hozott áldoza-
tok a mérsékletesség határain belül maradnak s túl-
ságosan a magyar költségvetést meg nem terbelik. 
Nem óhajtunk elzárkózni, hajóhadunk harczképessé-
gének és modern színvonalon tartásának biztosításá-
tól. Erőnket meghaladó költségek azonban erős visz-
szautasitásra találnának az országban, mely már több 
ízben foglalt állást a mellett, hogy flottánk, mely 
főként parti védelemre van hivatva, külterjes fejlesz-
tésben ne részesüljön. Ez a felfogás alig néhány hó-
nappal ezelőtt félreismerhetlen kifejezést talált a ma-
gyar delegáczioban. Ha szükség lesz rá — amit kü-
lönben nem feltételezünk — ugy kifejezést fog ta-
lálni a magyar kormány képviselőinek részéről a 
közös miniszteri értekezletben is, 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, április 8. 

Feltűnt az égbolt egyenletes kékje. Ar-
czunkban tüz a nap arany sugara. Fű zöldül, 
rügyek pattannak, fák virágozuak. A lét uj da-
lamot zeng. 

Mindenütt, a merre a szem ellát, örvendő, 
vidám, boldog embereket ér pillantása. Szemük 
csillog, keblük tágul és gyönyörrel szívja a ta-
vasz levegőjét. Ünnepi ruhában frî -s kedvvel 
sürög a tömeg. A tolongó sokaságot az élet 
lüktetése járja át. 

Az örök haladást hirdetik e szép tavaszi 
napok, az alkotás, a termékenység, a munka 
hatalmas szavával. 

És miként a természet, megszabadulva a 
téli tespedéstől, megújhodik és munkához lát: 
azonképen tudatára ébred az egész ország, min-
den politikai tábor, hogy a produktív, a gyü-
mölcsöző munkát tovább elodázui nem lehet. 
Ezzel a politikai élet véglegesen visszatér oda, 
a honnan eltávolodnia sohasem szabad s a hon-
nan büntetlenül nem is kalandozhatik el: a gaz-
dasági evoluczió és a polgárság érdekeit szol-
gáló törvényhozási munkálkodás biztos pályájára. 

* 

A húsvétnak politikai szenzácziója volt: 
ifj. Zichy János gróf & néppártnak egyik meg-
alapítója megalapítja a konzervatív pártot. A 
programm keretei is megvannak. A legújabb 
párt az uj konzervatív párt a régi Senyey-párt 
mintájára készült. Szembe helyezkedik a libera-

lizmussal azért, mert nem tartja eléggé dinasz-
tikusnak és elejti teljesen az önálló vámterüle-
tet, mert szerinte az ország gazdasági tekintet-
ben csakis az osztrák vámközösségben lelheti 
meg boldogulást. Az uj konzervatív párt a ki-
egyezést a legmerevebben akarja fentartani, de 
elejti az egyházpolitikai törvények revízióját. 
Ezek az uj konzervatív párt programoijának 
alapvető gondolatai. Az uj pártnak van már 
gárdája is egyrészt a néppártnak úgynevezett 
aulikus része, másrészt a mágnások közül a Mai-
látliok, Pállf'yak, a Czirákyak, a Hunyadyak, 
néhány Zichy és több Esterházy. 

Ezt a hirt az Alkotmány, mint az ország-
gyűlési néppárt hivatalos közlönye megozáfolui 
igyekszik, a czáfolat azonban inkább megerősí-
tése a hirnek. A kik erről a legujab politikai 
mozgalomról tudnak, azt állítják, hogy ez a le-
gújabb párt pünkösdkor fogja kibontani zászlóját. 

* 

Az uj konzervatív párt alakulásának egy 
epizódját kolportálják. Zichy Jáuos grófnak a 
néppárt elnökségéről való lemondása után tör-
tént, hogy a néppárt tagjai Osernoch János 
praelatus-kanonok vendégei voltak Esztergomban. 
Jelen volt ott maga Zichy János gróf is. Az 
összejövetelnek az volt a czélja, hogy Zichy Já-
nos grófot az elnökségnek újra való elfogadására 
birják. A gróf azouban ezt a leghatározottab-
ban visszautasította és ott is, abban a társaság-
ban haugoztatta a konzervatív irány szükséges 
voltát. A gróf mellé állottak az ott kifejlett 
éles vitában : Meszlényi Pál, Abaffy Ödön és 
Simonyi-Seiuadam Sándor képviselők, a kik a 
grófot pártalakitó törekvésében támogatni fogják. 

* 

A húsvéti vakáczióról lassan-lassan vissza-
térő politikusok között élénk feltűnést keltett 
az a hír, hogy a Bónis István halálával megü-
resedett kolozsvári kerületben az Uj-párt vezére, 
Bánffy Dezsó báró szándékozik fellépni. Ez eset-
ben — hír szerint — a kerület kormánypártja 
külön jelöléstói elállana. 

A Kossuth-párton megint a delegáczió kér-
dése kisért. A párton a kérdést, amikor azt 
Heutaller Lajos a legkonkrétebb alakban felve-
tette, a parlamenti válságra tekintettel, elodáz-
ták. Most, hogy a politikai hullámok elültek 
újra szoba került a dolog és a párt fiatalsága, 

csődültek a városokba, hogy két hónapi pihenés után 
újra megkezdjék a léleknemesitő munkát. Zágon 
község aranyifjusága is szétoszlott. Ki erre, ki arra 
távozott, hogy folytassa megkezdett tanulmányait. 
Mindtnik vitt magával egy-egy édes emléket, melyet 
a nyári vakáczió hagyott szivében. Jolán kisasszony 
egyik székelyföldi városba távozott az óvónői tan-
folyam bevégzésére. Aszalványi Alajos pedig vissza-
ment a papnevelő intézet komoly falai közé. De többé 
már nem a szelíd, jámbor, istenfélő kis pap volt, 
mert szivét elrabolta Jolán, a bűbájos lányka. Ha 
reggelenkínt a kápolnába ment imádkozni, ugy el-
ábrándozott, ugy elgondolkozott, hogy csak a lelki 
igazgató dörgő szavai riasztották fel édes álmából. 
Majd a breviárium lapjai között igyekezett vagaszt, 
lelki nyugalmat keresni. De hiába való volt ez is. 
Szive nyugalma nem tért többé visza. Zsonghatak 
fülébe az orgona akkordjai, a zsoltárok örök fenségü 
dallamai, ő mégis csak Jolánra gondolt, csak róla 
ábrándozott. Ha ugy esténként lemeat a papnevelő 
intézet virágos kertjébe virágokat öntözni, maga előtt 
látta az ő legszebb virágát, szivének egyetlen gyönyö 
rüségét a bájos, a kedves leánykát. Ha majd az „Ave 
Maria" elhangzása után visszatért a csendes czellába 
pihenni, képzelete, mint sebes röptű sas szárnyra 
kélt s elröpült oda, a kies székely városkába, imá-
dottjához. 

Társainak feltűnt nagy lelki küzdelme s több-
ször kérdezősködtek szomorúsága felől, ő azonban 
nem felelt, pedig minden kérdés a szivébe nyillalott, 
csak egy-egy sóhajt küldött az Egek urához. Végre, 
nagy lelki küzdelem után belátta, hogy tovább az 
intézetben nem maradhat. Határozott. Lemondott 
arról, hogy az Ur szöllőjének munkása lehessen, 
csakhogy ápolhassa öntözgethesse az ő egyetlen virág-
szálát. Levetette a kéktalárt s fájó szívvel bucsut 
mondott társainak s eltávozott, hogy tanulmányait, 
mint czivil folytassa tovább. 

III. 
Két év telt el azóta, hogy Aszalványi Alajos 

nem találkozott Jolánnal. Jolán már végzett óvónő 
volt. Aszalványi Alajos pedig átesve az érettségi 
vizsga izgalmain vidáman sétált egyik vidéki város 
fő utczáján. Egyszerre csak megpillantotta Jolánt, 
a kiért annyit epedett, a kiről annyit álmodott. Az 
egykor szótalan ajk most beszédessé változott, a mit 
két évvel ezelőtt csak sejtettek egymással t. i., hogy 
szeretik egymást, azt most egymásnak bevallották. 
És ez a szerelem egyre és egyre fokozódott szivük-
ben. Nem volt nap, melyen nem találkoztak volna. 
A boldogság kabitó gyönyöreit élvezték. Csevegtek a 
jelenről, abráudoztak a jövőről, a melyet képzeletük 
oly szépuek, oly ragyogónak festett. De e boldogság 
sem tartott sokáig. Megint válniok kellett. Hivatá-
suk elszólította egymástól. Aszalványi Alajos az egye-
temre ment tanulmányait folytatni, Jolánt az aranyos 
leánykát a sors keze messzi vidékre a Magas Tatra 
aljába sodorta. 

De ezért nem feledték egymást. Nem volt hét, 
melyen legalább egy levelet ne váltottak volna. Miu-
denik levélből az édes szerelem epedő haugja szólott. 
Egy szép reggelen Aszalványi Alajos levelet kapott 
Jolántól, melyben tudatja, hogy Kolozsváron keresz-
tül haza fog utazni és kéri, hogy várja a vasútnál. 
Aszalványi Alajosnak nagy, leírhatatlan volt az öröme, 
hogy viszoutláthatja azt, a kiért annyit epedett, a 
kiről annyit ábrándozott. 

Eljött a várva-várt nap. Aszalványi Alajos a 
vonat érkezése előtt jóval megjelent az állomáson. 
Izgatottan sétált végig a peronon várva a vonat 
érkezését. Egyszerre nagy ábrándozásából felriasztotta, 
a vonat fülsiketítő fütyölése s Jolán karjai közt ta-
lálta magát. Sok mindenről szerettek volna beszélni, 
de rövid ideig állott a vonat s igy csak pár szót 
válthattak. A vonat indulni készült, búcsúzni kellett. 
Aszalványi Alajos Jolán nyakába borult s egy forró 
csókot nyomott bucsuzóul imádottja ajkára. E közben 
Jolán egy levélkét ejtett el, melyet Aszalványi fel-
vett, de mivel a vonat elindult, nem adhatta oda 
Jolánuak. Hogy mi volt a levélbe írva, nem lehetett 
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arra hivatkozással, hogy különösen a katonai 
kérdésekben szükséges a közös kormánynak hat-
hatósabb ellenőrzése, elhatározta, hogy a kép-
viselőház összeülése után azzal a kéréssel for-
dulnak Kossuth Eerenczhez, hogy a delegáczióba 
vonulás kérdésében pártértekezletet hívjon egybe. 
Ugy tudjuk, hogy a párt zöme a bevonulás 
mellett van, nincs kizárva azonban, hogy a vé-
nek tekintélye döntő lesz és igy a Kossuth-párt 
továbbra is az eddigi álláspontján marad. 

* 

Esztendők óta folyik a mozgalom az 1884. 
óta hatályba lévő ipartörvény módosítása érde-
dekében. Elüljárójában az országos iparegyesü-
let nyilatkozott meg. sürgetvén az ipartörvény 
revízióját, majd a kereskedelmi és iparkamarák, 
iparegyesületek következtek annak a hangozta-
tásával, hogy a fejlett ipari viszonyok a vonat-
kozó törvény sürgős reformját teszik szükségessé. 
Kongresszusok is voltak ebben a tárgyban és 
az idők folyamán nagy anyaghalmaz gyűlt egybe 
a kereskedelmi minisztériumban A földolgozás 
javarészben megtörtént, Szterényi József minisz-
teri tanácsos végezte. Egyik része a munkának, 
még pedig az, amelyik az eddigi magyar ipar-
törvéuyek tartalmát ösmerteti és az összes konk-
rét kívánságokat felöleli még ennek a hónapnak 
a folyamán jelenik meg. Ez az első komolyabb 
lépés az ipartörvény revíziójára, amely benne 
vau Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter 
programjában, a melyet, a kereskedelmi tárcza 
költségvetésének tárgyalásánál fejt majd ki. 

* 

A képviselőház e hónap 12-én tartja meg 
első ülését az ünnepi szünet után. Az első ülé-
sen a legközelebbi ülések napirendjét állapítják 
meg, a legfontosabb tárgya a7onbau Hieronymi 
Károly törvényjavaslata lesz a vasutasok fize-
tésrendezéséről. A napokban közzététette Tisza 
István gróf miniszterelnök mint belügyminiszter 
a kivándorlási törvényhez való végrehajtási sza-
bályrendelet és ezzel egyidejűleg életbe lép a 
kivándorlási törvény is 

Elkészült a belügyminisztériumban a köz-
igazgatási kihágások szabályozásáról és a városi 
közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvényja-
vaslat is, azonkívül pedig foglalkozik a belügy-
minisztérium a választási reformra vonatkozó 
adatgyűjtéssel és a városi ügy rendezésének elő-
készületeivel. A pénzügyminisztériumban seré-
nyen munkálkodnak az adóreform tervezetén, 
mely a progressiv adórendszer alapján épül fel. 

Aszalványi szakított Jolánnal, ki csak ugy ját-
szott az ifjú szivével, mint macika szokott az egérrel. 

IV. 
Az évek teltek. Aszalványi Alajos bevégezte az 

egyetemi tanfolyamot s egyik vidéki városban hiva-
tásának megfelelő állást vállalt, a hol legjobb tehet-
ségéhez képest felelt meg feladatáuak. Jolánnak az 
exotikus leánykának képe egészen kitörlődött az egy-
kor kispap szivéből, a ki most visszavonultan, csen-
desen éldegélt hivatásának. Bármennyire szerette is 
a magányt, az egyedülvalóságot, midőn látta, hogy 
körülötte oly sivár minden, az emberek oly hidegek 
egymással szemben, nem sokáig tudta elviselni, tehát 
egy érző, egy rokonszenvező szív után vágyódott. 
Nem sokáig kellett várnia, egy zúzmarás februári 
estén, midón budapesti rokonánál időzve felment a 
Royal-szálló nagytermében rendezett mulatságra, a 
diák szerelem után kinyílt szivében a valódi, az igazi 
Bzerilem rózsafája. A fényesen, a pazarul kivilágított 
tertm egyik szögletében egy egyszerű öltözékü, daliás 
termetű piros arczu leányt pillantott meg, ki arczá-
nak üdeségénél fogva ugy nézett ki a fővárosi lányok 
között, mint a mezei virág a virágházi növények 
között. Megismerkedett vele s a látszat nem csalt, 
mert a milyen volt külseje olyan volt a lelki világa 
is. Egyszerű, nyilt, őszinte, minden aífektációtól ment. 
Még azon este megértette Aszalványi Alajosnak in-
tenczioját, s megajándékozta szivével. A kapocs ho-
vatovább mind szorosabbra fűződött; a két sziv lelki 
világa egészen feltárult s a szeretet ünnepe meghozta 
az ő örömüket: a boldog eljegyzést. Néhány hónapra 
reá egy szép májusi napon megvolt az esküvő, s 
Aszalványi rideg, egyhangú szobája a megelégedés, 
a boldogság otthona lett, melyet egy meleg sziv ra-
gyogott be arany kedélyével. S e nagy boldogságnak, 
annak, hogy két sziv megtalálta egymást, egy pi-
czike levél volt az okozója. 

Nevezetes munkával foglalkozik a földmivelési 
miniszter is : a telepítési javaslatot készíti elő 
és a hitbizományi javak rendezését, a mig a 
honvédelmi minisztériumban a két éves katonai 
szolgálat dolgát készítik elő. Minden kormány-
zati vonalon serényen folyik a munka és igy 
nagyon valószínű, hogy a nagy anyaghalmaz mi-
att a törvényhozás ezidén csak igen rövid vaká-
cziót tart. 

* 

Régóta pihent el annyira a magyar politika, 
iniut az idei húsvéton. Mi, ugy a hogy rendben 
volnánk, de nem ugy Ausztria, a hol nagyobb 
a zavar, mint valaha. Pedig ott is meg volna 
a békére való hajlandóság, a cseheknek azonban 
nem tetszik Körber dr politikai személyisége és 
e miatt nem kötnek békét. Körber nagy vere-
séget szenvedett legutóbb a Reichsrathban. A cse-
heket támogatták az összes szláv pártok, suba 
alatt a lengyelek is és igy az osztrák alsóház 
többségét találta Körber dr magával szemközt. 
Körbernek nehez napjai leszek. A csehek maga-
tartásából azt lehet következtetni, hogy a dele-
gátusok megválasztását is meg fogják obstruálni. 

A Reichsrathot éppen a delegáczió tagjai-
nak megválasztása okából már a legközelebb 
össze kell hivatni. Ha a csehek tényleg obstru-
álnak, akkor aligha ül össze a delegáczió május-
ban és Körber akkor aligha tehet mást, mint 
azt, hogy a Reichsrathot feloszlatja és az uj 
házzal kisérli majd meg a delegáczió tagjainak 
megválasztását. A csehek magatartása tehát be-
folyással lesz a magyar képviselőház munkarend-
jére is 

Eddig ugy állították össze a sorrendet, 
hogy a beruházások, a kereskedelmi javaslatok 
tárgyalása utáu az 1904. évi költségvetést ter-
jeszti a kormány a ház elé, de az utóbbi tár-
gyalása a delegáczionális tevékenység miatt ju-
niusban történnék. 

Természetszerű, hogy ha Ausztria nem 
küldhet delegátusokat, akkor a magyar törvény-
hozás még májusban hozzáfog a költségvetés 
tárgyalásához. 

Esküdtszékek és büntettek. 
Székelyudvarhely, ápr. 8. 

Egyes lapok igen erős hangú czikkeket írnak 
arról a tényről, hogy egyes esküdtszékek oly gyil-
kosokat mentettek fel, akik uzsorásokat gyilkoltak 
meg. Távol áll tőlünk a szándék, hogy helyeseljük a 
a szóban forgó ítéleteket, — hiszeu a ki gyilkol, an-
nak büntetésben kell részesülnie. Még kevésbé áll-
hat szándékunkban helyeselni az anarchia ama mód-
ját amely neki tetsző emberek fölött önbíráskodást 
gyakorol s az állam törvényei fölé helyezi a maga 
boszuját. Az ily gyilkos irányzat semmiben sem tér 
el az olasz király-gyilkosok anarchista elméletétől, 
— hisz a királygyilkosok is maguknak bírói jogkört 
tulajdonítva, ölnek. 

De midőn igy kimondottuk sújtó ítéletünket a 
gyilkosok sűrűn tapasztalható felmentése fölött: — 
sajnálatunknak adunk kifejezést, hogy Jegyes czikki-
rok csak most, elkésve, még pedig az uzsorások gyil-
kosainak esetei alkalmával támadják az újféle bün-
tető bíráskodást. 

Mi kezdettől fogva megmondottuk, hogy az es-
küdtszéki büntető bíráskodásnak minő rettentő kö-
vetkezmenyei lesznek. Megmondottuk, hogy a szol-
gai szellem, amely mindent a mi külföldi, vakon utá-
noz és majmol, amelynek csak az „imponál", ami 
idegen: a mi igazságszolgáltatásunk alapjait fogja 
megrendíteni. Ezer érvvel igazoljuk, mily lehetetlen 
intézményre bízták a polgárok életbiztonsága fölötti 
őrködést. S aztán is számos példával igazoltuk, hogy 
mily borzasztó kinövések támadtak. Ha most felhá-
borító, hogy uzsorások gyilkosait mentik fel, még 
mennyivel felháboritóbb volt — a mire egyraés után 
utaltunk — hogy az esküdszékek apagyilkos fiukat 
s gyermek-gyilkos apákat mondottak ki ártatlanoknak. 

De hát bármikor és báimily alkalommal jön-
nek rá egyes írok valamely társadalmi és állami kór-
ság leiismerésére, annak csak örvendeni lehet. Ezért 
mi is csak örvendnetünk, hogy végre mind nagyobb 
számban akadnak hírlapi elmélkedők, akik egyes 
képtelen esküdszéki ítéletek ellen ftlháborodását ki-
fejezik. Csak azt óhajtanok, hogy az ilyen irányú 
mozgalom ne szórványos esetek fölötti alkalmi elmél-
kedés legyen, hanem nyilt elvi harcz. Mert csak az 
elvi harcz igazán fölemelő, tanúságos, — csak az 

elvi harcz tisztázza a fogalmakat s csak elvi alapon 
lehet nagy horderejű kérdések megoldását elkészíteni. 

Mit sem segit a bajon, ha a nagy kórság egyes 
külső tüneteit elitéljük, — a nagy belső nyavalyát 
szó nélkül hagyjuk. Mit sem segit, hogy egyes ese-
tekben rámutatunk valamely felháborító ítéletre, — 
folyvást utalnunk kell arra a szerencsétlen szolgai 
rendszerre, amely a felháborító ítéletet okozza. Kí-
vánatos tehát, hogy a közélet bírálói minden egyes 
esetben a bűnügyi esküdtszéki intézmény visszás 
voltára utaljanak. Ne ezen vagy azon esküdszéki 
itélet megbirálására helyezik a fősúlyt: — hanem 
arra a nagy szerencsétlenségre, amelyet az az intéz-
mény magában rejt. 

Ez intézmény nálunk számos súlyos fogyatko-
kozásban szenved. Erkölcsi, értelmi, igazságügyi, tár-
sadalmi képtelenségeket rejt migában: 

1. Szakértő bírák mellőzésével az ítélethozatalt 
avatatlanokra bizza. 

2. Jogi meghatározások, jogászi „definicziók", 
hajszálfia om árnyalatok fölötti választásra, illetve 
döntésre kényszerit olyanokat, akik a jogtudomány 
és a büntető törrvények számos jogi megkülönböz-
tetését nem ismerik. 

3. Az esküdtszéki bíráskodás megdönti a birói 
lelkiismeretet, mert az esküdtek száma folytán az egyes 
esküdt birák önkéntelenül is elvesznek a tömegben s 
rájuk, lelkiisaierükre a felelősség csekélyebb része esik. 

4. A mi társadalmi viszonyaink közt, ahol nagy 
a nyomor, vajmi nagy a műveletlenség, igen nagy a 
nemzetiségek gyűlölködése, általános a felekezeti el-
lentét, ahol még az állameszme ellen való izgatás is 
oly gyakori, s hol szegénység és műveletlenség foly-
tán még bizonyos kegyetlen, vérengző indulatok nagy 
mérvben dühöngnek a nép legelhagyatottabb rétegei-
ben, ahol még nagyobb falvakban is előfordul, hogy 
álarczos rablók a házakba gyilkos szándékkal törnek, 
ahol az értelmiség gyér és gyakran csak ruházata 
szerint értelmiség : — szóval a mi társadalmi viszo-
nyaink közepette az esküdtszék közönséges büntettek 
fölmentésével lényegesen hozzájárul az erkölcsök el-
vaditásához. 

5. De a büntető bíráskodást gyakorló esküdt-
szék nemcsak nálunk, — másutt is képtelenség. 
Francziaországban is a leghalatlanabb elfajulásra 
vezetett és vezet. Ott különösen gyilkos hitestársak 
(férjek, feleségek) felmentésével, szentesitette az ön-
bíráskodást. Ezzel vaddá, barbárrá, ijesztővé tette a 
házastársak közti frigyet. S felszabadította az egyes 
házasfeleket arra, hogy vak szenvedélyük hatása alatt 
rögtön gyilkoljanak, —- akárhány esetben ártatlanul is. 

6. Ugyanez intézmény megrendíti az ítéletben 
vetett hitet. Mert egy itélet kimondását két ténye-
zőre bizza. Voltaképp az esküdtek ítélnek, de hatás-
körük épp oly csonka, mint a biráké. Egy egységes, 
egész ítélő hatóság helyett kaptunk tehát két csonkát. 

7. Ennek folytán a hivatásos bíró gyakran es-
küszjgésre kényszeríttetik. Mert esküje és lelkiis-
merete ellenére nem ritkán kénytelen olyat felmen-
teni, akit bűnösnek gondol, s olyat — bármily eny-
hén — elitélni, akit ártatlannak tud. Keze kötve 
lévén — az esküdtek által. 

8. A hivatásos bíró tehát nem végezheti köte-
lességét lelkiismerete szerint, — az esküdt pedig 
szintén nem adhat teljes Ítéletet, mert bár igen-ek 
és nem-ek legsűrűbb hálóját szövik is: — igen-ek 
és nem-ek tenger sokasága sem pótolhat egy egész-
séges, józan, épelméjű ítéletet. 

9. Az esküdszéki intézmény megrontja az 
ügyvédséget. Mert komoly érvek, jogi tanulmányok 
helyébe a hatásvadászó szó-müvészetet teszi. 

10. Ez intézmény arra szoktatja a polgárokat, 
hogy olyannal foglalkazzanak, amihez nem értenek 
a igy általánosan felületességet és lébaságot terjeszt. 

11. Az esküdtszékre nem is volt szükség, mert 
büntető bíráink megbízhatósága ellen nem volt kétely. 

12. Az esküdtszéknek igen is helye van min-
den politikai dologban, s egyáltalán ott, ahol közér-
dekű ügyekről van szó. Mert helyes és jogos, hogy 
maguk az állam polgárai ítélkezzenek a fölött, váj-
jon politikusaik, iróik közérdekben jártak-e el, vagy 
sem. Ez politikai jog és hatalom kérdése. De nálunk 
éppen az ily közérdekű tények fölött való bírásko-
dás nem bizatik teljes mérvben az esküdtszékre, — 
s éppen oly tettek bíráskodása bizatik rájuk, ame-
lyek nyugodtan bízhatók hivatásos birokra. Mi tehát 
ott nem javítottunk, ahol kellett, — s ott rontottunk, 
ahol nem kellett. 

Miért ? 
Mert idegen országok divatjait vakon utánozzuk, 

Dr. Jurie. 



A zetelaki arányosításokhoz. 
— A kis- és nagybirtokosok egyezkedése. — 

Sz.-udvarhely, ápril. 6 

Ismeretesek a nagy közönség előtt a zete-
laki arányosítási ügyben hozott azon táblai majd 
kúriai Ítéletek, melyek az arányosított területek 
birtokba adását meggátolták, s igy Zetelaka 
község nagybirtokosainak, — kik mintegy 10 
ezer hold arányjogot vásároltak össze egyesek-
től, — könnyen érthető csalódást okoztak. 

E kúriai Ítélet leérkezésétől már egy év 
telt el, s ez idő alatt tudatára jött a közösben 
maradni akaró kisbirtokos osztály is, hogy a 
nyert per amolyan adtál uram isten esőt, de 
nincs köszönet benne. A nagybirtokosok ugyanis, 
kiknek ez Ítélet óriási veszteséget okozott, arány-
joguk számánál fogva, minden olyan közbirtokos-
sági indítványt, mely a közös tulajdon valamilyen-
képpeni értékesítését czélozta, egyszerűen le-
szavazták. 

Az állapotok már-már elviselhetetlenekké 
lettek, mivel a község népének kenyerét a faizás 
adván, a közbirtokossági határozatok alapján 
abból mitsem értékesíthettek, s igy történt, hogy 
immár három évi esedékes vágtér maradt 
érintetlenül. 

E tarthatatlan állapotokat most maga 
Udvarhelymegye mezőgazdasági bizottsága is be-
látta, s noha az arányosítások beszüntetését egy 
pár évvel korábban, maga kérte a minisztertől, 
egyik közelebbről tartott ülésében annak szaná-
lása végett egy négy tagu bizottságot delegált, 
amelybe elnökül Ugrón  János országgy. képviselőt, 
h. elnökül Dr. Keith  Ferencz aljegyzőt, tagokul 
Fás Gyula kir. erdőmestert és Dr. Demeter 
Lőrincz főszolgabírót kérte föl. E bizottság e 
hó 6-ikán, szerdán szállt ki Zetelakára. A 
gyűlést az iskola udvarán tartották meg, ahol a 
fenti kiküldötteken kivül mintegy 350 kisbirtokos 
jogtanácsosával Dr. Bedö Sándor marosvásárhelyi 
ügyvéddel, továbbá a nagybirtokosok képviseleté-
ben Biró Mihály jelentek meg. 

A gyűlés tárgysorozata négy pontból állott, 
nevezetesen: 1. A közbirtokosság kebelében 
létező káros viszonyok lehető megszüntetése és 
lehető határozat hozatal; 2. Az esedékes vágtér 
mikénti felhasználása iránti határozat hozatal; 
3. A szavazásra jogosultak névjegyzékének el-
készítése és végül 4. A gazdasági ügyviteli 
szabályzat megalkotása. 

A gyűlést Ugrón  János elnök igen tartalmas 
beszéddel nyitotta meg és megnyitójában különösen 
hangsúlyozta, hogy a viszály kodás mily káros be-
folyást gyakorol a közérdek rovására; kérte a 
birtokossági tagokat, hogy egyetértően, méltány-
lással igyekezzenek a mostani káros állapotokat 
megszüntetni, s a nagy és kisbirtokosok között 
a kiegyezésnek létre kell jönni. Ilyen értelemben 
beszélt Dr. Demeter  Lőrincz íöszolgabiró is, míg 
Dr. Bedö Sándor, a kisbirtokosok jogtanácsosa, 
aki annak idején ezeket a táblánál is képviselte 
és a kinek a felebbezésére szüntették be az 
arányosításokat, szintén a mellett érvelt, hogy 
a békéltető kísérletbe belemenni a kisbirtokosok-
nak is érdekében áll. 

Többek hozzászólása után a gyűlés a 
következő határozatot hozta: A kisbirtokosok 
egy 17 tagu bizottsága küldetik ki, kik e czél-
ból a nagybirtokosok meghatalmazottjával történt 
érintkezés után, a nagybirtokosok által a kis-
birtokosok elé terjesztendő feltételek megvitatása 
és az elfogadható feltételek megállapítása után, 
a munkálatot a legközelebb e czélból össze-
hívandó közgyűlés elé terjesztik, egyúttal Bedő 
Sándor felhatalmaztatik, hogy mint a kis-
birtokosok képviselője, jogi tanácsadóul szerepeljen. 

A határozatot az óriási közönség tetszései 

fogadta, mivel ugy véli, hogy az, az évek óta 
tartó viszálykodás megszüntetését, s igy a kis-
és nagybirtokosok anyagi jólétét fogja ere:-
ményezni. 

A közgyűlés második és igen lényeges tár-
gyát a három évi vágterület miként való ki-
használása képezte. Ez ügyben a gyűlés, Biró 
Mihálynak, mint a nagybirtokosok képviselőjének 
hozzájárulásával a következő megállapodásra 
jutott: Az eddig esedékes vágtéren — (mely 
758 hold) — levő fatömeg, a jogosultak között 
számozással felosztatik, akként azonban, hogy a 
nagybirtokosokat illető fák egybefüggő területen 
jelöltetnek ki. A hulladék fák összegyűjtetnek 
és elárvereztetnek, s azokból befohó pénzt 
később meghatározandó közczélokra fordítják. 

Ezután Ugrón  János meleg hangú beszéd-
del az ülést bezárta. Délben a kiküldötteket 
Sebestyén Mózes kath. esperes látta vendégeiül. 

A gyűlést másnap, csütörtökön Dr Keith 
Ferencz elnöklete mellett folytatták, a mikor a 
megyei mezőgazdasági bizottság részéről Fás 
kir. erdőmester volt jelen. Ez nap összeállítot-
ták a szavazásra jogosultak névjegyzékét, mig 
az ügyviteli szabályzat elkészítését egy későbbi 
gyűlésre halasztották. 

íme, tehát megindult e téren is az akczió 
hogy az arányjogán meggondolatlanul túladó 
székely ne zárassék teljes megrövidítésével ősi 
birtokából. Reményünk van, hogy a kiküldött 
bizottságok meg fogják találni az erre alkalmas 
megoldási módot 

Újdonságok. 
Székelyudvarhely, ápril. 10. 

Az adó- és illeték-hátralékok. A költségvetésen 
kivüli állapot — vagy, a hogy közkeletűen elnevez-
ték, az ex lex — véget ért. Azok a szegény embe-
rek, a kikkel elhitették, hogy hazafiatlan dolog adót 
fizetni, meg azok, a kik mindenféle „nem fizetést" 
szeretnek, most egy ideig dupla adóteherrel küzdhet-
nek. Vannak olyanok is, a kik komoly okokból ma-
radtak hátralékban. Mindenkire nézve fontos, hogy 
az ex lex megszűnésének közigazgatási jogi követ 
kezményeível tisztában legyen. Fflleg a kedvezmé-
nyekkel, amelyeket a mulasztás pótlása érdekében 
jogosan igénybe vehet. A pénzügyminiszter kijelen-
tette, hogy minden ex lexbeli adóhátralékosnak rész-
letbeli adófizetési kedvezményt adnak a pénzügyi ha-
tóságok. Hogy bélyeg se kellessen a részletfizetési 
kérvényekre, az adóhivatalok szóbelileg is fölveszik 
a kérelmet. Fontos dolog, hogy a községi elöljárók is 
hasonló utasitást  kapjanak, mert a falusi népnek költ-
séges dolog az adóhivatalokba menni s igy a legtöbb 
szegény ember elesnék a kedvezménytől. Általános 
szabály, hogy az ex lexbeli adómulasztásokért senkit 
büntetés nem érhet. Tehát nem lesz késedelmi ka-
mat ; sem a mult évre, sem az egész törlesztési időre. 
A ki nem tett bélyeget a beadványra, az csak egy-
szeres illetéket  fizet,  nem pedig fölemeltet.  Sajnos, eb-
ben a tekintetben már van irányadó praxis, mert a 
Bái fly-féle ex-lexben a kir. közigazgatási bíróság a 
fent elsorolt elvek szerint határozott. A községi jegy-
zőknek gondjuk lehet arra, hogy a részletfizetési  ked-
vezményeket az összes hátralékosok kérjék. Mert tör-
vényeink értelmében csak a kérvényezők kaphatnak 
részletfizetési kedvezményt. 

Eljegyzés. Czipott  István nagyszebeni gyógytár-
tulajdonos eljegyezte Zakariás Erzsike kisasszonyt 
Deszén. 

Halálozások. Jánosfalvi ifj. László Djmokos 
vi>lt körjegyző, László Domokos kir. törvényszéki 
biró fia, életenek 35-ik évében f. hó 8-ikán, hosszas 
szenvédés után jobblétre szenderült. Halálát édes 
atyján kivül testvérei Ilona, férjezett Barabás And-
rásné, Mariska,  Elemér és Jenő,  valamint sógora 
Barabás András árvaszéki elnök gyászolják. Hűlt 
tetemét ma délután teszik örök nyugalomra, az 
unitárius egyház szertartása szerint, a reformátusok 
sírkertjébe. — Zsombori Ferencz életének 50-ik évé-
ben f. hó 8-ikán elhalt. Halálát gyermekei és számos 
rokon siratja. Temetése ma délután fél 4 órakor fog 
megtörténi a rom. kath. egyház szertartása mellett. 

— özv. Lesenczki Bálintné született Mózes Regina 
életének 90-ik, özvegységének 40 ik évében f. hó 
5-én elhunyt. Halálával gyermekeit: Lajost, Reginát 
özv.; Slezák Móricznét és Karolinát  özv. Técsi 
Istvánnét úgyszintén ezek gyermekeit borította gyászba 
Temetése 7-ikén történt meg a róm. kath. vallás 
szertartása szerint. 

Távozó kántor. Gál Sándor róm. kath. kántor 
megvált állásától, melyet tizenkét éven át buzgó lel-
kesedéssel töltött be és a mely idő alatt ugy a hi-
vek, mint a nagy közönség rokonszenvét, önzetlen 
becsülését kivívta magának. Távozását a derék, egye-
nes és poktikus lelkű férfiúnak őszintén sajnáljuk, 
aminthogy sajnálják mindazok, kik vele érintkezés-
ben voltak, s igy alkalmuk volt megismerni őt. Egye-
nes lelkével mindnyájunk szeretetét megnyerte, a igy 
távozása nemcsak az egyházra, melynek hatalmas 
terjedelmű, erős hangjával szerzett gyönyörűséget, 
hanem az egész városra nézve veszteséget jelent. 
Utódjául Péterffy  Árpád csiklázárfalvi tanitót emle-
getik. A megüresedett állási május hó 1-én tartandó 
választáson töltik be. A távozó Gál Sándortól, a 
következő bucsu levelet vettük: 

Tekintetes Szerkesztő ur 1 Azon alkalomból, 
hogy a székelyudvarhelyi kántortanító állomást, 
kizárólag a rendetlen fizetési viszonyok miatt, 12 
és fél évi működés után végre is el kellett, hogy 
hagyjam, s az ezen idő alatt szerzett sok jó bará-
taimtól, az itíő rövidsége miatt lehetetlen szemé-
lyesen elbucsuzDom; nagyon szépen kérem egy 
pár búcsúzó soromnak becses lapjában helyet 
engedni szíveskedjen. 

A velem mindenkor éreztetett szíves jósá-
gukért fogadják forró köszönetemet: Az udvar-
helyi főesperesi kerület főtisztelendő papsága ösz-
szesen. Különösen pedig azon plébános urak, kik 
közelebbi barátságukba fogadtak s szeretetükkel 
halmoztak el, fogadják bucsuzásul szívből jövő 
nagyrabecsülésem nyilvánítását; Udvarhelymegye 
összes tanítói kara. Udvarhely város minden rangú 
tanintézetének tanárai és tanítói, Udvarhelymegye, 
Udvarhely város összes hivatalnoki kara, ideszá-
mítva az általam oly nagyrabecsült községi- és 
körjegyző barátaimat is. Végül fogadja köszönete-
met Udvarhely város összes lakossága — vallás 
külömbség nélkül. — óhajtom, hogy a jó Isten 
sok örömben részesítse e kedves város lakosságát 1 
— Tartsanak meg szives emlékükben. Gál Sándor, 
róm. katb. kántor. 

Az anyakönyvi hivatal negyedéve. Székelyud-
varhely város anyakönyvi hivatalánál a folyó év első 
negyt dében 55 gyermek született élve, 1 pedig halva. 
Ebből fiu 29, leány 27 volt; törvénytelen 1 leány, 
elismeréssel törvénytelen 1 leány, 1 fiu. E negyedév 
alatt 38 férfi és 26 nő halt meg, igy tehát az elhal-
tak az újszülöttek számát 9-el multák felül, ami 
mindenesetre nagyon rosz eredmény. A házasélet 
hymen lánczait 12 pár vette magára, s az eredmény 
itt, is gyengének mondható. 

Udvarhelymegye törvényhatósági bizottsága f. 
évi első rendes közgyűlését e hó 22-én tartja meg. 

Az idei ujonczállitás. A honvédelmi miniszter 
utasítása értelmében az idei ujonczállitási munkála-
tok országszerte megindultak. A miniszteri rendelet-
nek intézkedését, hogy az 1903. évről az ex-lex foly-
tán visszamaradt ujonczok, kik most az első (áprilisi) 
sorozásnál kerülnek állítás alá, május 5-én vonulnak 
be és összolgálati idejük (a 12 év) 1903. évi deczem-
ber 31-étől számíttatik, valamint, hogy az 1903. évi 
októbertől 1904. évi május 5 ig tartó időszak a három 
évi tényleges s<olgálati időbe bes zámittatik, az egy 
éves önkéntesekre nézve több helyütt tévesen magya-
ráz'ák. Erre nézve illetékes helyről azt a felvilágo-
sítást adják, hogy az 1903. évről 3or alá kei ülő 
egyéves önkéntesek nem vonulhatnak be most május 
ö-én, hanem csnk október  1-én és innét számíttatik 
az egyévi tényleges szolgálati idejük is. Az öszszol-
gálati idő azonban az 1903. évi egyéves önkéntesekre 
nézve is 1903. évi doczember 31-től számíttatik. 

Az Udvarhelymegyei Tanitóegylet május hó 11 -
ikén d. e. 9 órakor városunkban, a községi iskola 
helyiségeiben Újvári  Mihály elnök vezetése mellett 
tartja meg XXIX-ik rendes közgyűlését. Tárgysoro-
zat: 1, Elnöki megnyitó. 2. Bizottság kiküldése a 
jegyzőkönyv hitelesítésére. 3. Bizottság kiküldése a 
központi pénztár és az alapok számadásainak meg-
vizsgálásara. 4. Jelentés az egylet 1903/904. évi mű-
ködéséről, előterjes-ztí Gyerkes Mihály, titkár. 5. Je-
lentés a központi pénztár és az alapok állásáról, elő-
terjeszti Balogh Róza, pénztáros. 6. „A tanítói fize-
tések rendezése és a nyugdíj törvény módosítása," 
előadók: Szász Ferencz és Gyerkes Mihály. 7. A ki-
küldött pénztárvizsgáló bizottság jelentébe. 8. „A nép-
oktatási törvény revíziója kapcsolatban a szolgálati 
viszony szabályozásával," előadók : Veress  Ferencz és 



15. szám Udvarhelyi HiradÓ. (5) 1904. április 10 
Péter  János. 9. „A népnevelési egyesületek szerve-
zése," előadók : Kovács Mihály és Kozma Miklós. 
10. A biráló bizottság jelentése a pályázatok ered-
ményéről. 11. A nyertes pályamunka felolvasása. 
12. A megüresedett alelnöki és orsz. biz képvizelőí 
állás betöltése. 13. A VI. egyetemes tauitógyülés 
rendező-bizottságának felhívása, előterjeszti Szász 
Béla másodtitkár. 14. Indítványok. Esetleges inditvá 
nvok május hó l-ig az elnöknél Írásban benyújtan-
dók. Közgyűlés után Sándor István vendéglőjében 
közebéd lesí; egy teríték ára 2 K. 40 fill. A részt-
venni szándékozók május hó 10 ig jelentkezzenek 
Gyerkts  Mihálynál Székelyudvarhelyen. 

Esküdtszóki tárgyalások. A helyi kir. törvény-
szék, mint esküdtbíróság folyó év I ső ülésszaka e 
hó 18-ikáu kezdődik, és mindössze két napig fog 
tartani. E hó 18-ikán szándékos emberölés bűntetté-
vel vádolt Gergely Pál elleni ügy kerül tárgyalásra, 
mig 19-ikéo ugyanazon bűncselekménnyel vádolt jfj. 
Rostán Máté ügyében fog ítélkezni az esküdtszék. 

Az áll. főreáliskola f. hó 11 én d. e. 10 órakor 
az 1848. törvények szentesítésének emlékére hazafias 
ünnepélyt rendez a következő műsorral : 1. Nyitány ; 
előadja az ifjusápi zeiiekar. 2. Üncepi beszéd; tartja 
Ferencz Tivadar tanár. 3 Riadó Rudassitól, elő 
adja az ifj. énekkar. 4. „Szeresd ha/ádat", Reviczky 
Gyulától; szavalja Bartos Sándor VII. oszt. tan. 5. 
Hymnus, Erkeltől; előadja az itj. écekkar. 

Zongora-leczke. Mihálovits  Béla főgimn. tanár 
öz1 egye. ki a kolozsvári konzervátoriumnak volt 
kiváló növendéke, a Petőfi-utczában levő lakáján 
zon^ora-leczkéket fogadni Mihálovitsné tehetségének 
méltatása alól ez alkalommal felmentve érezzük 
magunkat, mivel a nagy közönség őt a mult tél 
jótékony estélyein ugy ismerte meg, mint a ki a 
zongora és ének tudás terén tudását a iniivészotig 
képezte. Miután Mihálovits Béla közszeretetben álló 
fŐgimn. tanár korán elhunyta folytán özvegyéről és 
gyermekeiről nem gondoskodhatott kellőleg, ugy 
véljük, hogy emberbaráti cselekedetet gyakorolnak 
mindazok, kik ilyen leczkék vevéséért ő hozzá 
fordulnak. 

Nyilvános elszámolás. A Nőegylet márczius hó 
26-ikán rendezett műkedvelői előadásában összes 
bevétel 348 korona 40 fillér, kiadás 279 korona 30 
fillér. Tiszta jövedelem 69 korona 10 fillér. Felül-
fizetett Betegh P. 2 koronát. 

A sorozás. A székelykereszturi járásban, Szé-
kelykeresziuron a sorozást 7, 8. és 9-én tartották meg. 
A í-orozó-bizottság elnöke ez alkalommal is Dr. Da-
mokos Andor alispán volt, mig a közös hadsereg 
részéről Freyberger  Miksa és a honvédség részéről 
Milodánovics  Simon őrnagyok voltak jelen. A bizott-
ságnak még tagjai voltak Dr. Lengyel József m. fő-
orvos. Grálffy  Kálmán főszolgabíró, Dr. Anka Aurél 
cs. és kir. ezredorvos, Dr. Papp honvéd ezredorvos, 
Schott  Nándor közös és Csanády Lajos honvéd fő-
hadnagyok. A bárom korosztályból összegen 667 
egyén állott elő. Ebből bevétetett 202 egyén a kö-
zösökhöz, 32 a honvédséghez. 

Közgazdaság. 
Az Udvarhelymegyei Gazdasági Egylet ülése. 

Székelyudvarhely, ipri). S. 
Az Udvarhelymegyei Gazdasági Egylet választ-

mánya mai napon Hallalii Arthur fő^páu elnök 
vezetése mellett ülésezett, a melven Balog István 
min. tanácsos, Koós m. titkár, Dorner  Béla gazd. 
intéző, valamint a megyei birtokosok előkelőségei 
nagyszámban voltak jelen. 

A gyűlés tulajdonképpeni tárgya a Székelyföldi 
kirendeltségnek a földmivelésügyi miniszter elé tel-
jesített javaslat általános ismertetése volt. 

Ugyanis a székelyföldi miniszteri kirendeltség a 
földmivelésügyi miniszter felhívására terjedelmes jelen-
tést dolgozott ki a tusnádi székely kongresszusnak a 
fölmivelésügyi tárczát érintő határozatairól s egyut-
tel ezen határozatok figyelembe vételével és azok 
kiegészítésével javaslatokat terjesztett lallián Béla 
földmivelésügyi miniszter elé arra nézve, hogy a szé 
kelyföldi földmives nép gazdasági felsogitésére irá-
Dyuló állami tevékenység a földmivelésügyi tárc/a 
ügykörében mily intézkedéseket öleljen fel. 

Tallián  miniszter mielőtt e javaslatokat a szé-
kelyföldi felsegitési akcziónak fokozatosan megvalósí-
tandó programmjakéut elfogadta volna, a székely-
földi kirendeltségnek ezekec tartalmazó előterjeszté-
sét a tusnádi kongresszus elnökeinek, végrehajtó 
bizottságának, a kongresszusi előadóknak, a székely-
földi gazdasági egyesületeknek, a székelyföldi tör-
vényhatóságoknak, a székelyföldi képviselőknek s 
egyáltalán az érdekelt szakköröknek és az ügy iránt 
éideklődő szakeg)éneknek azzal a kérelemmel küldte 
meg, hogy a jelentésben foglaltakra nézve felmerül-
hető észrevételeiket közölni szíveskedjenek. 

A jelentés 27 nyomtatott ívnyi terjedelemben 
felö eli az állattenyésztés', nevezetesen a sz»rvasm irha-
ló-, sertés-, juh- és birouifi-tenyésztés emelése, — 
továbbá a növénytermelés és pedig a szőlő-, len-és 
kender, gyümölcs- és zöldség-termelés emelése éido-
kében szükséges intézkedéseket; részlegen foglal-
kozik a jelentés az erdészet, legelőgazdaság, telepí-
tés, munkásügy, a kivándorlás, gazdasági házi-ipar, 
hitelügy, a vasutak és viziutak, vízi munkálatok, a 
tagosítás és arányosítás, bányászat és vadászat ügye-
ivel ; javaslatokat tartalmaz a jelentés a gazdasági 
élet fejlesztésének egyéb eszközeire, nevezetesen : a 
gazdasági egyesületekre, falusi gazdakorökre, szövet-
kezetekre nézve ; kiterjeszkedik a jelentés a gazda-
sági ismeretek terjesztésére, a népkönyvtárak és né-
pies míutagazdaságok létesítésére, a kisgazdaságok 
legjobbjainak jutalmazására, a gazdasági eszközök és 
gepek terjesztésére, valamint a fürdők fejlesztésére. 

A székely kirendeltség jelentése a fentiekből 
kitetszőleg tisztán azon teendőkre szorítkozik, a me-
lyek a földmivelésügyi minisztérium ügykörét, illetve 
a mezőgazdasági érdekeket érintik, s más kormány-
zati ágakba tartozó kérdéseket legfeljebb aunyibm 
érint, a mennyiben azt a gazdasági kérdések szo-
ros összofüggése követeli. Minthogy azonban a szé-
kelység bajai noui (gyoldaluak, s azokon nem egyol-
dalú intézkedésekkel, hanem csak a közjólétet elő-
mozdító minden kormányzati és társadalmi erő össz-
hangzatos kifejtésével lehet segíteni s csak a mező-
gazdasági, ipari, kereskedelmi, közigazgatási és kul-
turális élet összhangzatos kifejlesztésével leíiet a 
Székelyföldön jobb viszonyokat teremteni: a székely-
földi kirendeltség gondoskodását oly feladatokra is 
kiterjeszteni, a melyek más kormányzati ágba tar-
toznak. 

A kirendeltség az előterjesztett javaslatoknál 
inkább csak a feladatuk kijelölésére szorítkozott s 
a teendő intézkedéseknek sem idejét, sem mérvét 
részletesen nem jelölhette meg. De hiszen sokkal 
szélesebb körűek a megjelölt feladatok, sokkal több 
pénzt, időt és muukát igényel azok megvalósítása, 
semhogy előre meg lehetne állapítani azt. A rendel-
kezésre álló eszközökhöz és helyi viszonyokhoz csak 
fokozatos  és következetes munkával lehet e javasla-
tokat megvalósítani s nem egy néhány év, hanem 
hosszú idő következetes és czélszerü munkája fogja 
a Székelytöld mezőgazdasági életét átalakítani, a 
melyben természetesen maguknak székelyeknek kell 
a munkával legelői járni. 

A székely akczió vezetőségéuek lesz feladata, 
hogy a gazdasági egyesületekkel, a törvényhatóságok 
vezetőivel és az ér.ntett vidékek lakosságával való 
állandó éritkezés révén a földmivelésügyi miniszter 
hozzájárulásával s törvényhozás által rendelkezésére 
bocsájtandó es/.közökre való tekintettel megállapítsa, 
hogy mely vidék miben igényli legsürgősebben a fal- i 
segítés eszközeit, s mily programúi szerint vitessék 
keresztül a Székelyföld mezőgazdasági életének a 
székelyföldi akcziótól várt előnyös átalakítása. 

A jelentést általános vonásokban Koós titkár 
ismertette, s ennek nyomán egy pár aktuális kérdés 
került elintézésre. Igy: a folyó évbuu UdvarhMyme-
gyeben 2000 drb. juhot, 180 diszLÓt osztanak ki; 
a kis székelygazdák részére az ősszel tartandó kiál-
lítás jutalomdijául 800 kor. engedélyezett a miniszter 

A széles mederben foíyó vitában Ugrón  János 
képviselő a közepbirtokos osztály helyzetének javitá 
sát sürgette meg; felszó altak még Ugrón  Zoltán, 
Pálfy  Dénes, Dr. Gyarmathy  Dezső, s a gyűlés vége-
redményében azou hatarozatot hozta, hogy a terje-
delmes jolentes részletes tárgyalásába egy később 
összehívandó gyűlésen mennek bele, s annak alapján 
majd memorandumot intéznek a miniszterhez. 

A Trieszti Általános Biztosító-Társaság. (Assiscurazioni 
Generáli) t. évi niarizius hó Ib-án tartott 7ü-ik közgyűlésén 
terjesztettek be az 1903. évi mérlegek. Az előttünk fekvő je-
lentésből latjuk, hogy az 190:1 deczember 31-én érvényben 
volt életbiztosítási tőkeösszegek 656,707.581 kor és 31 fillért 
lettek ki és az év folyam u bevett dijak 28,731.705 kor. 08 
fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 14002 386 

kor. 03 fillérrel 174,192.235 kor. 16 fillérre emelkedett. A tliz-
biztnsitási ágban, beleértve a betöréses-lopás elleni és tflkör-
ilvegbiztositást a díjbevétel 12.989,614 539 kor biztosítási ösz-
szog után 21,276 495 kor. 70 fillér volt, miből 8,716 810 kor. 
37 fill. viszontbiztosításra fordíttatott ugy, hogy a tiszta díjbe-
vétel 12 520.135 kor. H3 fillérre rúgott, mely összegből 8.669Í9Ü7 
kor. 26 fill mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre 
vitetett át. A jövő években esedékessé válló diikötelezvénvek 
összege 86,523.2 (7 kor 41 fill. A szállítmánybiztosítási ágb'n 
a díjbevétel kitett 3 720 916 kor. 60 fillért mely a viszontbiz-
tosítások levonása után 1,161 348 kor. 49 fillérre rúgott. Káro-
kért a társaság 1903-ban 26668.093 kor, 31 fillért folyósított. 
Ehez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket a 
tarsaság alapítása óta károk lejében 768 682.165 kor. és 96 
fillérnyi igen tekintélyes összeget fizetett ki. A nyereség tarta-
lékok közül, melyek összesen 23,505036 kor. 95 fillérre rúg-
nak, különösen kiemelendők : az alapszabály szerinti nyereseg-
tartalék, mely 5 250 000 koronát tesz ki, az értékpapi-ok ár-
folyamingadozására alakított, tártalék, mely e 3,729.624 kotona 
17 fill. külön tartalékkal egvütt 16,778 952 kor. 01 fillérre emel-
kedett, továbbá felemlítendő a 160,000 koronára rugó kétes kö-
vetelések tartaléka és a 378,042 kor 47 fillérnyi ingatlan tar-
talék, Ezen kívül fennál még egy 937.042 kor. 47 fillért kitevő 
külön alap, melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási 
osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse. A 
tár.-̂ asag összes tartalékjai és alapiai, melyek első raDgu érté-
kében vaunak elhelyezve az idei átutalások folytán 208,632 918 
kor 73 filléréi 227 329 923 kor. 25 fillérre emelkedtek, melyek 
következőképen vannak elhelyezve: 1 Ingatlanok és jelzálog 
követelések 35.297 t80 kor. 66 fill, 2. Életbiztosítási kötvé-
nyekre adott kö'csönök 19,464 641 kor. 25 fill. 3 Letéteménve-
zett értékpapírokra adott kölcsönök 723,807 kor 13 fill. 4. Ér-
tékpapirok 157,833.474 kor. 11 fill. 5 Tárcsaváltók t 008 628 
kor. 72 fill. 6. A részvényesek biztosított adóslevelei 7.350 000 
kor. 7. Bankoknál levő rendelkezésre álló követelések, kész-
pénz és az intézet követelései, a hitelezők követeléseinek levo-
násával 5,651691 kor. 38 fill. összeRen : 227,399.923 kor. 25 
fill. Ezen értékekből 45 millió kor. magyar értékekre esik. 

Táviratok. 
B u d a p e s t , ápríl.. 9. 

(Érk. d u. 3 ó.) 
Közös miniszteri tanácskozások. 

Gróf G o l u c h o v s z k y Agenor külügy-
miniszter elnökletével Budapesten ápril 11-ikén 
kezdődnek a közös minisz'eri értekezletek, a 
delegácziók elé terjesztendő költségvetés dolgában. 

Hir szerint a delegácziók május elejére ül-
nek össze, tehát mindkét parlamenti ülésszakok 
újbóli megnyitása utáD, hamarosan meg kell 
választani a delegátusokat. 

A király Budapesten. 
Bécsi távirat szerint a király végleges meg-

állapodás szerint e hó 25-ikéu érkezik Budapestre. 
Az ujonczjavaslatok kihirdetése. 

Az Országos törvénytár ma megjelent szá-
mában hirdetik ki az 1904. évi ujonczjavasla-
toknak szentesitett szövegét. 

Miniszterek utja. 
Gróf T i s z a István miniszterelnök holnap 

vasárnap este Budapestre érkezik, hogy részt-
vegyen a hétfői közös miniszteri értekezleten. 

Az Olosz külügyminiszter ma Abbáziába 
érkezett tanácskozni Goluchowszky külügymi-
niszterrel. 

Bécsi távirat szerint a két külügyminiszter 
a balkánkérdésről is fog tanácskozni és alapos 
kilátás van arra, hogy Magyarország, Ausztria 
és Oloszország teljes megállapodásra fog jutni 
és hogy a kölcsönös bizalom minden tekintetben 
megerősödni fog. 

Elhalt királyné. 
Izabella volt spanyol királyné ma délelőtt 

Párisban meghalt. 

Kindia: Hecsek D. Fia könyvnyomdáid 

Trieszti Általános Bizfosiií Társaság 
(Assiíurazioui Generáli) 

^©Budapest , V., porottya-ttteza 10 szánt. 
A „Közgazdaság" rovatban közöljük a „Triesli Általános Biztosító Társaság" 

a leneoM, liEaziapil) és lenről biztosító intézetünk: 
mérlegének f.>bb számadatait Teljes merleggel a társaság mindenkinek, a ki e czél-
ból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál. 

Az intézet elfogad: élet-,tüz-,szállítmány-,üveg-, betöréses-lopás- és harang-
törés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a „Ma-

gyar jég- és viszontbiztosító r. t , valamint baleset elleni biztosításokat az „Eísö o. 
általános baleset ellen biztosító társaság" számára. 

Székelyudvarhelyi ügynökségek 

Sterba Ödön. Rösler és Gábor. 



ELADÓ KOHAZ 
A Bálint-utcza sarHátt leVö, egy ^ 
Üzlethelyiségből, k szoba, Konyha 
és tnelUHípületeüböl álló Kőház 
s z a b a d i b ó l eladó. ÉrteKezhetni 

a tulajdonossal. 
A teleK nagysága 315 • ö l . 

Tanoncz 
e lap könyv-
nyomdájában 

felvétetik 
Hz. 272—1904. vh. 

Árverési hirfletmény. 
A székelyudvarhelyi kir. bírósági végrehajtó 

közhírré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. járás-
bíróságnak V. 109/2. 1904. polg. számú végzése által 
Bükszádí özv. Német Mártonnénak képviselve Dr. 
Válentsik Ferencz ügyvéd által, Sz.-udvarhelyi Szabó 
Gyula könyvkötő és neje Molnár Róza elleu 381 
korona 28 fillír hátráléki tőke és jánulékai iránti 
ügyben, alpéresnél Székelyudvarhely községben ösz-
szesen 1085 korona 50 fillérre becsült következő 
javai, u. m.: Két darab barnára festett l-es ajtajú 
sifon, egy veres színű szövettel bévont hátas viseltes 
dívány, egy viseltes 3 fiókos kasztén, egy festett 
magas fejű ágy fa és még 5-től 16 tétel alatti ingók 
Sz.-udvarhelyen alperesek Szabó Gyula és neje házá-
nál 1904. évi április hó 20-án délelőtt 9 órakor 
nyilvános árverésen el fognak adatni, melynél az 
egyes javak vételáron azonnal fizetendők, esetleg a 
becsáron alól is a többet Ígérőknek el fognak adatni. 

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

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Székelyudvarhelyt, 1904. márczius hó 21-én. 

B i r ó S á n d o r , kir. végrehajtó. 

©ASZTALI BOR© 
Tisztán kezelő termelőktől beszerzett 

finom asztali is pecsenye boroK 
kaphatók 

Sterba Ödön füszerkereskedésében 
Székely udvarhelyt. 

1 Liter Síászorbói Frt. —.26 
1 „ Magyarborvidéki . . . „ —.34 
1 „ Királyhalmi —40 
1 „ Síilványi —.50 

# 

TesséH P^bát tenni! 

Herczeg Ferencz, Kozma Andor, 
Kóbor Tamas, Kenedi Géza, Mikszáth Kálmán 

főmunkatársai 

A Z U J S Á C i 
független politikai napilapnak. Felelős szerkesztő GAJÁrtI ÖDÖN 

Előfizetési árak : 
1 hóra 2 kor. 40 fia. 
V4 évre 7 kor. — fill. 

AZ UJSÁ(Í a DIVAT SALON-ual együttesen előfizetve 
v4 évre 10 kor. helyett 9 kor. 

fíyönvörü pazar kiállítású ajándék: 

AZ ÉN KORTÁRSAIM 
czirnü Mikszáth-Aibum 

Minden előfizető megkapja, a ki félévre eg>szerre küldi be az 
előfizetési dijat, vagy a ki félévi kötelezettséggel negyedévenként 

vagy havonként fizet elfl Az Ujság-ra 
Czim : Budapest, Kerepesi-ut 54 — Tessék mutatványszámot k érni. 

Kiváló szerencse Töröknél! 
Felülmúlhatatlanul kedvez főárudáiiknak a szerencse. Rövid idő alatt 

15 millió koroua nyereméuyuél többet ílzettiink 
nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi időben 

a legnagyobb nyereményt és pedig : 
a 6 0 5 , 0 0 0 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre, 

a 100 000 kor. főny. a 74366. sz. sorsj -re 
a 100 000 „ „ az 52528 „ 
a 100 000 „ „ a 94780. „ 
a 90.000 r „ a 109780. „ 
a 90.000 „ „ a 83610. „ 
a 90.000 „ „ a 92787. „ 

a 80.000 kor. főny. a 83061. sz. sorsj -re 
a 70.000 „ „ a 81161. „ 
a 70.000 „ „ a 5498. „ 
a 60.000 „ „ a 51613. „ 
a 60.000 „ „ a 76347. „ 
a 50.000 „ „ a 4036. „ 

és ezeken kivül még egyéb sok nagy nyereményt. 
Ajánljuk enuélfogva, hogy a világ legesélydusabb sorsjátékában vegyen részt. A most következő magy. kir. szabadal-

mazott 14. osztályaorsjátékban újból 

1 1 0 . 0 0 0 sorsjegyre 3 5 . 0 0 0 pénznyeremény 
jut és összesen egy hatalmas összeget 

mill ió 4 5 9 . 0 0 0 koronát 
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt. 
A legnagyobb nyeremény a l e g s z e r e n c s é s e b b esetben 

V. 
f. é. április hó 2 4 - i g 

bizalommal hozzánk küldeni. 

T Ö R Ö K A . é s X S A . BANKHÁZA UUDA l'EST. 
le^xiag:yo"b"b osztáLlysorsj^té^-vizlete. 

F ö A r n d A n k o s z t d l y s o r s j á t é k ü z l e t e i : 

Központ: Teréz-körút Wi, I, fiók  Viczi-körút l/a. II. fiók:  Muzeum-körút l|/a, III, fiók:  Erzsébet-körűt 54/a. 
• • • • • • i ™ ^ • » m m a m m . • • • • • • i ^ m ^ ^ B a M ^ M M H M M M M i ^ H n B B t f k ] ^mmmmmmmmmm^ H 

H-ndeiőievéi levágandó. T ö r ö k A . . é s T á r s a , b a n k h á z a B u d a p e s t . 
Kérek részemre I oszt. m kir. szab osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel 

együtt küldeni. i utánvételezni kérem 
Az összeget korona összegben { postautalványon küldöm } A nem tetsző törlendő. 

[ mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) 

Pontos czim : 

KttUnö minőségű és legmagasabb szilárdságú portland eze mentet ajánl olcsó áron a 

Brassói portland cement-gyár Brassóban. 
5z€KclyttdVarhclytt Kapható ftöster is Gábor uraiéi. 


