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Szocziális tevékenység. 
Székelyudvarhely, szept. 15. 

(x) Engedtessék meg nékem, hogy e lap 
e vezető helyén ne politikával, de ami ezzel 
talán egyenrangú, társadalmi dolgokkal foglal-
kozzam. Évekkel ezelőtt valaki Székelyudvar-
helyt a „bágyadt erkölcsök" városának nevezte. 
Igaza volt-e, nem ? nem vitatom, de hogy a 
modern társadalmi tevékenység terén Székely -
udvarhely a kényelmes maradiság városa, az a 
jelekből Ítélve több mint valószínű. Elődeink 
évtizedekkel ezelőtt a közjó előmozdítására 
irányuló társadalmi tevékenység bizonyos útjait 
nyitották meg s mi, az utókor nagyjában ma is 
ezeket az utakat tapossuk. Ujabb, a modern 
szocziális fejlődéssel nyomon járó, tehát prakti-
sabb, czélszerübb társadalmi mozgalomról nem 
igen beszélhetünk. Pedig az ország bármely 
városa, sőt életrevalóbb faluja is példát adhat 
nekünk e tekintetben. Íme néhány. 

A nemzetközi, jobban mondva menzetietlen, 
haza és Isten és erkölcs nélkül való szoczial-
demokratizmus, mindenfelé a maga hamis és 
veszedelmes lobogója alá toborozza e nemzet 
gerinczét: a munkás és földmivelő osztályt. És 
mert ennek veszélyei beláthatatlanok, megindult 
mindenfelé az ellenáramlat is és széles e hazá-
ban itt is ott is megalakulnak keresztény szocziá-
lis alapon a m u n k á s- és ifjúsági egyesü-
letek. Ne tessék e „keresztény" szótól meg-
ijedni. Bölcs emberek már régen kimondották s 
nekünk is kell, hogy erős meggyőződésünk le-
gyen, hogy a nemzetnek minden irányban való 
egészséges fejlődése, c<akis ezen az erkölcsöt és 
hazafiságot magában foglaló alapon lehetséges. 
Szépen mutatja ezt épen most a keresztény 
szoczialistáknak a hazafias mozgalmakban való 
tiszteletreméltó részvétele. Tehát mindenfelé ke-
resztény szocziális munkásegyesületek alakulnak. 
Kolozsvárt is működik egy s neves egyetemi 
tanároknak sem derogál, hogy ennek az egyesü-
letuek tisztikarában helyet foglaljanak, a mun-
kásokkal érintkezzenek s nekik alkalomadtán 
közérdekű tárgyról felolvasásokat, szabadelőadáso-
kat tartsanak. Nálunk ilyen még nincs. De miért 
ne lehetne ? Kell is lennie! Mert ha mi nem 
fogjuk kézen a magyar munkást, egyszer mikor 
nem várjuk, ide is eljönnek majd a hamis prófé-
ták és álapostolok s kézen fogják majd ők a 
mi munkás és földmives osztályunkat, a székely-
ség és magyarság romlására. 

Egy másik, az egészséges szocziális fejlő-
dést mélyen érintő fontos kérdés: a tanoncz-
otthon kérdése. Nem azé a tanonczotthoné, 
amely csak köuyveket nyom a tanoncz kezébe, 
hanem azé, amely vasárnapok és ünnepek 
délutánjain összegyűjti a tanonczokat, hajlékot 
ad nekik s anyagi és erkölcsi áldozatokra kész 
jó emberek vezetése és felügyelete mellett ne-
mes tanításokkal neveli, játékokkal szórakoztatja, 
s szavalással, énekkel műveli s tartja távol a 
rossztól, a magyar ipar jövőjének elhagyatott 
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reményeit. Ha annyi a minden rosszra kész, ha-
nyag, engedetlen, neveletlenül viselkedő tanoncz 
az ipar minden ágában, első sorban azért van, 
mert a társadalom teljesen megfeledkezett róluk. 
Az a szegény tanoncz a müveit társadalmon kí-
vül állónak érzi magát, akit mindenki lenéz, 
mindenki korhol, de akit gyöngéd szeretettel 
nem karol föl senki s akit a munka után való 
elhagyatottság, a sok- rossz példa és alkalom 
néha lassan, de a legtöbbször gyorsan szintén 
rosszá tesz. Józan, vallásos, tiszta erkölcsű, ko-
moly gondolkodású, tehát a legszebb magyar 
erényekkel ékeskedő iparososztályra van szüksé-
günk Hol fog ez megszületni? Annak a társada-
lomnak az ölén, amely a maga szerető gondjába, 
önfeláldozó odaadásába fogadja, tanitja, neveli s 
veszni nem hagyja az iparos tanonczokat. 

Fölkérem a mi iparos mestereinket, kereske-
dőinket s a társadalom vezető férfiait, nézzenek 
be alkalomadtán csak Budapest, Gyulafehérvár, 
Kolozsvár tanoncz otthonaioa s kérdezzék meg 
az érdekelteket, nem jobbak, kötelességtudóbbak, 
becsületesebbek, vallásosabbak-e a tanonczok, 
mióta a tanonczotthonokat látogatják ? Min-
denütt a leghatározottabl̂ igenlő választ kapjuk. 
Nos, nem lehetne-e itt Udvarhelyen is ennek az 
igazán fontos szocziális munkának is utat törni? 
Miért ne ?! Csak akarat és egy kis áldozatkész-
ség kell hozzá. 

És, hogy Udvarhelynek minden jóra kész 
nőit, hölgyeit se felejtsem ki: miért ne vehet-
nék ki ők is az oroszlánrészt a modern szocziá-
lis tevékenység életrevaló munkájából ? Indulja-
nak el ők is végre valahára más városok hölgyei-
nek nemes példája nyomán : csinálják meg a 
cselédotthont. Akarnak megbízható, becsü-
letes, tisztaéletü cselédleányokat, akik dolgoz-
nak, nem lopnak, el nem romlanak s gyermeki 
lelkeket sem rontanak meg ? Ha akarnak, (s 
miért ne akarnának ?) karolják föl, neveljék, 
tanítsák őket, ahogy ezt más városok hölgyei 
cselekszik, ahol a keresztény felebaráti szeretet-
nek ezt az útját szívesen járó nők munkája 
nyomán már nagyon sok áldás fakadt, egyénre, 
családra, társadalomra egyaránt.. A székely cse-
lédotthon mindenfelé nagy hiányok pótlására van 
hivatva. Tőle s a benne dolgozó, fáradozó nők 
gondos szeretetétől függ első sorban s legfőképen, 
hogy a városokon szolgáló, s az erkölcsi bukás 
mindenfajta veszélyének leginkább kitett cseléd-
leányok jórésze mint eddig, ezután ne tépett 
becsülettel legyen kénytelen visszatérni szülő-
falujába. 

íme, a modern szocziális tevékenység három 
fontosnak tudott kérdése. Székelyudvarhelyen 
mindezideig parlagon állt mind a három. Vájjon 
lesznek-e (bár lennének) munkások, kik az 
áldozatrakészség és felebaráti szeretet vasekéjé-
vel mind a három területet mélyre szántogatják 
s a magvetés nem könnyű munkáját vállukra 
veszik ? Bizonyára gazdag aratást remélhetnénk. 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér. Megjelen hetenként egyszer, 6—8 oldalon vasárnap 
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Néhány szó Udvarhelyvármegye 
közönségéhez. 

— Irta: Vgron Zoltán. — 

Fiatfalva, szept 14. 
Hivatva érzem magam, — ki a múltban 

országos ügyben mindég függetlenül megmond-
tam a véleményemet és szívósan ragaszkodtam, 
párt kereteken kivül, ugyszólva a nemzeti poli-
tikához és megyei ügyekben sem toltam egy klik 
érdekét sem, hanem mindég azon igyekeztem, 
hogy országos és megyei politika az összesség 
boldogulását idézze elő, kérhetetlenül üldözve 
azt, ki egyik vagy másik irányba hatalmi tul-
kapásba ragadta magát a közrovására, — jelen 
válságos perczekben nézeteimet közöljem. 

Legendák vannak érettségi vizsgákon és 
szigorlatokon feladott nehéz kérdésekről, melyekre 
feleletet vagy nem lehet adni, vagy annyi vá-
lasz van a kérdésre, hogy a kérdező Ízlését 
nem lehet eltalálni. 

Ilyen nehéz feladat czikket írni szeptember 
14-ikén, a mely 17-ikén jelenik meg, mikor a 
válság ép e három napon döl el, tul pedig egy 
mellék epizód, a német röpirat ügye húrja fe-
szült, hogy elpattanásában vérig sértsen valakit. 

És mégis irok, mert én nem hiszem, hogy 
a válság ugy dőlhessen el 4—5 nap alatt, 
hogy egy 1000 éves nemzetet, annak rossz el-
intézése, romlásba kergessen, de ép ugy nem 
hiszem, hogy 300 évesnél régibb békókat, 
melyek a magyarságot nemzeti fejlődésében, tár-
sadalmi, gazdasági téren akadályozták, bármily 
szerencsés formába veszik le: gyengeséget, seb-
helyet ne hagyjon vissza, melynek heggesztése 
legnagyobb elő vigyázatot • kiván. Másképpen : 
jöjjön Fehérváry Nr. II., egy óvatosabb Kris-
tóffyval, vagy Kossuth Ferencz, első esetben 
nincs okunk csüggedni, mert ugy az országban, 
mint e megyében biztosítva vagyunk, hogy a 
nemzeti követelmények has és vérré váltak s 
azt csak czafatokban lehetne lefaragni a nem-
ze ről, de a második esethez nem szabad azt a 
reményt fűzni, hogy 300 év mulasztásait napok, 
hetek vagy hónapok alatt behozzuk. 

A legközelebbi helyzet könnyebben ki-
számitható, ha az ellentállás terén kell marad-
junk, mert a német párt ugyan az országban 
demorálizálva visszahúzódott, sokkal nehezebb lesz 
a helyzet, ha a koaliczió bár teljes programjá-
val győz, mert akkor nehéz társadalmi és gazda-
sági kérdések jutnak előtérbe s ha azok, tár-
gyalásánál higgadtságunkat veszítjük, azok kik 
nem mernek ma egy lépést sem tenni, hogy óhaj-
tásuk : a régi elvetlen rendszernek személyi politi-
kája feltámadjon, — akkor újból előjönnek odúik-
ból s oda hatnak ha nem is egyöntetűen az 
egye3 radikális kérdéseknél, de egy akarattal, 
hogy a helyzetet össze-vissza bonyolítsák. 

Attól elvesztették hitöket, hogy a régi 
rendszert feltámaszszák, de félve, hogy egy 
nyugodt kormányzás esetén nem lelik meg helyü-
ket, zavarni fognak, hogy zavarosba halász-
hassanak. 



Mameluk sereggé nem lehetnek, de mint 
bandák szervezkednek s ugy kiki saját zsebére 
igyekszik zsákmányolni. 

Nem kicsinylem őket s féltem tőlliik nem-
zetem, mert már sok derék családot tettek tönkre 
egyes szélhámos zülött tagjai. 

Udvarhelyvármegyére hivatás vár, mert 
vára lehet a békés politikai működésnek. Helyze-
tünk olyan, hogy e szép egyetértést, mit e ne-
héz napok megteremtettek, fenn tartható, mert 
itt elválasztó agitátiónak nincs természetes talaja. 

Hazafiságunk kiállotta a tüzpróbát, lehet 
eltérés egyes kérdések kivitelénél, de intentiónk 
nemességébe nincs mit kételkedjünk. Hisz mikor 
áldozni kellett, egyaránt tettük — s igy remél-
hető, hogy nem veszünk össze a zsákmányon sem. 

Udvarhelyvármegye szerencsés helyzetben van. 
Itt osztály ellentétek nincsenek, mindenki 

munkája után él és tud is, ha akar munkát 
kapni; — ha egy jó kormányzat áldásait élvezi, 
itt hatalmi kérdés nem lehet, mert egyik osz-
tály sincs tultengésben s igy a társadalmi békét 
senkinek nincs oka zavarni, ez a vallás-béke 
földje maradhat, mert századok óta sok feleke-
zet van, de k. b. egyenlő arányban és vagyoni 
viszonyok közt, s igy az irigység sem tüzelheti 
azokat, kik legtöbbször még egy fedél alatt is 
több felekezetűek. 

Ezek a viszonyok nekünk szilárd állás pon-
tot adnak arra, hogy ha a nemzeti vívmányokat 
elértük, békében, higgadtan válogassunk ama re-
formok közül, melyek a különböző pártok romjá-
ban mindég benne voltak, de Kristóffy ur által 
legradikálisabb formában kápráztató kendőzéssel 
előtérbe helyeztettek, ha pedig tovább kell foly-
tatni a harczot a nemzeti vívmányokért, akkor 
is könnyű a dolgunk, mert a hogy a német őr-
ség elvonult Udvarhelyről a hadgyakorlatokra, 
ugy kiveszett a német párt is. A németvilág 
még vissza jöhet ideig-óráig, de a németpárt 
itt össze nem szedheti magát ; áldassák érte a 
magyarok Istene, csak visszavonást ne támaszt-
hasson senki köztünk. Ugy legyen! 

Utazásunk az Ó-hazából Amerikába. 
— Irta: szt.-erzsébeti Kecaeti  Dénes. — 

Cleveland, 1905. jun. 27. 
I. 

Kedves atyafiak, ki rászánta magát, 
Hogy Amerikáért elhagyja hazáját: 
Olvassa el előbb megirt rendeimet. 
És ha jönni akar, azután eljöhet. 
Ezt magának küldöm tisztelt biró bácsi, 
Ki útlevelet kér, adja átolvasni, 
Mert ebből megtudja, milyen az utazás 
És ha jönni akar, jól szánja el magát. 
Mikor megérkezik hazája szélére, 
Bízzék és gondoljon mindég az Istenre, 
Mert megemlegeti huzamos időkig 
Hogy miért hagyta el kedves szülőföldit. 
Jó hazánkfiai, kik még otthon vagytok, 
Jobban teszitek, ha ide sem indultok, 
Mos pedig leirom eleitől végig 
Hogy miket szenvedtünk s szenvedünk még most is. 
Szeretett községünk, honnan elindultunk, 
Hol kedveseinktől könnyezve bucsuztunk, 
Látunk-e még többet, csak az Isten tudja, 
Kinek kezében van mindnyájunknak sorsa. 
Fáj és sajog most is szegény szivünk nagyon, 
Hogy miért hagytuk el szeretett jó falunk, 
Mikor búcsúzóra nyujtottuk a kezünk, 
Ne kérdezzétek, hogy mit érzett kebelünk. 
Ezután elértük az első állomást, 
Nem titkolhattuk el szivünknek fájdalmát, 
Itt kedveseinktől pár szóval bucsuztunk, 
Füttyentett a vonat s mi útra indultunk. 
Itt Vár egy darabig nem ment rosszul dolgunk, 
A n,.g a vonatban el nem álmasodtunk, 
De nem volt hogy hova lehajtsuk fejünket, 
Tehát felhasználtuk a két tenyerünket. 
Ez is addig tartott, mig behunytuk szemünk, 
Akkor a párnáról leesett a fejünk, 
Mi pedig erre is, arra is hajlottunk, 
Mikor megébredtünk, fájt is minden tagunk. 

Udvarhelymegye válasza. 
Székelyudvarhely, szept. 16. 

Kristóffy belügyi darabont ur tudvalevőleg meg-
semisi tette Udvarhely vármegyének a passzív reziszten-
cziát kimondó határozatát. 

E megsemmisítő végzéssel a 45-ös bizottság 
12-én tartott ülésében foglalkozott, s ugy határozott, 
hogy a 18-ikán tartandó törvényhatósági közgyűlés-
nek javaslatot tesz a végett, hogy a miniszter meg-
semmisítő határozata ellen a megye felírjon. 

E felirat megszerkesztésére egy albizottságot 
küldöttek ki, amely viszont saját kebeléből Dr. Lu-
kácsffy  István közjegyzőt bizta meg a felirat el-
készítésével. 

A felirat egész terjedelmében a következő : 
Nagyméltóságú Belügyminiszter Ur ! 

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott-
sága hazafias fájdalommal vette Nagyméltóságod-
nak 89547—1905. szám alatt kelt rendeletét, 
melylyel a törvényhatósági bizottság f. évi aug. 
17-ikén tartott ülésében 369. szám alatt hozott 
határozatának a meg nem szavazott adók besze-
szedése, behajtása és elfogadása, s a meg nem 
ajánlott ujonczok előállítása, s az ezen cselekmé-
nyekkel kapcsolatos bármely hivatalos közremű-
ködését megtiltó részét megsemmisíteni méltóz-
tatott. 

Törvényhatóságunk határozatának alapja és 
indoka egyfelől a jog és törvény hatalma, ezer 
éves alkotmányunkhozi féltékeny ragaszkodás; 
másfelől azon elszomoritó, de kétségtelenül kons 
tatált tény, hogy azon kormány, melynek Nagy-
méltóságod egyik tagja, imparlamentális és tör-
vénytelen. 

S nézzük bár az optimismus szemüvegén a 
törvénytelen kormány 3 havi működését, kényte-
lenek vagyunk bevallani, hogy törvényhatóságunk 
határozata ma még sokkal indokoltabb és jogo-
sultabb, mert eltekintve az élő törvény erejétől, 
melyre törvényhatóságunk helyezkedett, a törvény-
telen kormány a képviselőházban adott békeköz-
vetitő szerepét álnokul félrelökve, az országgyűlés 
elnapolásával, kormány cselekményeinek hathatós 
ellenőrzését lehetetlenné tette, s a politikai ter-
mészetű vármegyei határozatokat, a törvény vilá-
gos czélja, rendeltetése és szavai ellenére meg-
semmisíteni megkisérlette, s ez által a jogos nem-
zeti ellenállás várának legbecsesebb bástyáját ki-
méletlén kezekkel lerombolni szándékozott; s végül 
a pozitív alkotás téréin kivánt lépni, s e végből 
oly lelkiismeretlen politikát inaugurált, mely sike-
rülte esetén alkalmas lett volna arra, hogy a már 
is nagy fokban izzó szenvedélyeket lángralobbantsa, 
s ezáltal oly sok megpróbáltatáson keresztülment 
hazánkban az egyéni és lelkiismereti szabadság a 
törvény és joguralmát alapjában megrendítse. 

Igy telt utazásunk egészen Hatvanig, 
Itt időztünk héttől tizenegy óráig, 
Láttunk itten női ruha viseletet, 
Melyet nálunk felé gondolni sem lehet. 
Keményszárú csizma fényesre vikszolva 
A felső szoknyának volt tizenhat fodra, 
A viselet nem csúf s még igen is talál, 
A mely lány ilyet vesz, csak ugy reng a farán. 
Hatvantól Csáczáig váltottuk a jegyet, 
Itt váltottunk aztán megint hajójegyet, 
Csáczától eljöttünk egész Oderbergbe, 
Itt elhagytuk aztán a szép magyar földet. 
Bizony biró bácsi, ha igy tudtam volna, 
Hazámnak szélére leborultam volna, 
Megcsókoltam volna ezt a drága földet, 
Melyet Isten tudja, mikor látok még meg. 
Oh menybéli Isten, szerető jó Atyánk, 
Küldj e szép hazára egy szép retáénysugárt, 
Boldogítsd hazánknak minden igaz fiát, 
Hogy szívből imádjon minden magyar család. 
A sors hatalmára bizva szerencsénket, 
Tovább is Istenre bizva védelmünket. 
Megindultunk innen egész Ratiborba, 
A hol megkezdődött a legelső vizsga. 
Ugy vezettek minket innen egymás után, 
Mint a mely kutyának póráz van a nyakáu, — 
Itt már megkezdődött a legelső vizsga, 
Meg szivünknek is az első aggodalma. 
Féltünk, innen hogy ha majd visszatéritnek, 
Igen hamar vége lesz a szenvedésnek, 
Mert bizony higyjék meg kedves atyafiak, 
Hogy ha panaszkodunk nem oknélkül van az. 
De nem akarom, hogy az utolyán kezdjem — 
És az elejéről tán megfeledkezem, 
Mert hogy ha én mindent megakarnék írni 
Bizony sok lenne azt végig is olvasni. 
Könnyen sikerült a vizsga Ratiborban, 
örültünk, pedig tán sirni jobb lett volna. 
Mert ami eddig volt, csak Isten fizesse, 
Hanem már ezután következett minden. 
Jöttünk többen ekkor ki az óhazából, 
A kinek a sorsunk mindég egyforma volt; — 

Mindezeknél fogva a vármegye törvényható-
sági bizottsága a törvény által biztosított jogánál 
fogva a 369. számú vármegyei határozat minden 
egyes pontját teljes érvényben fenntartani hatá-
rozza, 8 Nagyméltóságod 89547—1905. számú meg-
semmisítő rendeletét érvénytelennek és törvényte-
lennek nyilvánítja, s annak végrehajtását tiszt-
viselőinek szigorúan megtiltja. 

Törvényhatóságunkra teherként nehezedik 
azon kötelesség, hogy Nagyméltóságoddal mint a 
törvénytelen kormány egyik tagjával a hivatalos 
érintkezést meg nem szakithatja, s hogy ez alka-
lommal is felirati jogával él, azért teszi, hogy a 
törvényt törvény által védelmezze meg. 

Mert meg van győződve törvényhatóságunk 
arról, hogy alkotmányos életünk legerősebb bás-
tyáján őrt állva, a nemzet akarata, alkotmáuya 
ellen kivezényelt törvénytelen kormányok állan-
dósu'ását és uralmát csupán a törvény és jog 
hatalmával tudja lehetetlenné tenni. 

E feliratot a 45-ös bizottság ma délután 6 óra-
kor tartandó ülésében tárgyalja, s hisszük, hogy 
erélyes, azonban törvénytisztelő hangjáért változtatás 
nélkül fogja a holnapi törvhat. közgyűlésnek elfoga-
dásra ajánlani. 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, szept. 15. 

Hét éve már, hogy anyátlan, árva lett a 
nemzet. Váratlan, hirtelen jött a nagy csapás. 
A megrázó hir nyomán gyász és bánat költöz-
ködött a szivekbe és könyel teltek meg a sze-
mek. Az a gyilkos tőr a nemzet szivét járta 
át s a meggyötörtetés első perczeiben a felza-
vart, meghiusult lélek váddal illette még azt is, 
ki égi. trónusán székelve kezeiben tartja sorsun-
kat. A változhatlanbau való megnyugvás csön-
des, szelid jósággal simogatta körül a vérző 
sebeket. Lassan-lassan elszakadt lel künkről a 
kétségbeesés sötét felhője, szivünk enyhet és 
vigaszt nyert a jövő munkájának nagy remé-
nyeiben. 

Hét év múlott el, hogy a kékvizü Genfi-tó 
partján egy hófehér, beteg-szivü, szelid szép 
galambra váratlanul, lesből csapott egy vérre szom-
jazó vad karvaly. Megvillant egy tőr szikrázó 
aczélja és árva lett a magyar nemzet. Fájdalom, 
kin, gyötrődés vonult be szivünkbe. 

A gyásznak éve rég letelt, de árvaságunk 
nem ért véget. Mélyebbre vonult a fájdalom 
szivünkben és a hogy fordul az év, a gyásznak 

Hogy ha találkoztunk, mindég panaszkodtunk 
Bánatos szívvel a Hazára gondoltunk. 
Körbe ültünk együtt egymást vigasztalni, 
Pedig mindnyájuuknak megvoltak fájdalmi, 
De a magyar ember csak igy tud busulni, 
Ha tele üvegnél panaszolkodhatik. 
Egy részint busultunk, másrészt örvendeztünk, 
Hogy az uj hazában sok pénzt szerezhetünk. 
Nem gondoltunk arra, a mi még várt reánk 
Hogy nem oly könnyen jön reánk a boldogság. 
Elhagytuk Ratibort, s egészen Brémáig 
Nem volt nyugodalmunk egy egész éráig ; 
Ugy tele volt tömve emberrel a vonat, 
Hogy leültünk volna, de az sem volt, hova. 
Jöttünk a föld alatt, összesen husz helyen, 
Láttunk sok sziklás és terméketlen helyet. 
De hogy ha nem hiszik, amiket én írok, 
Bizonyítják ezt az itt lévő magyarok. 
De hogy visszatérjek az utazásunkra, 
Tehát megérkeztünk Bremen városába, — 
Vártunk a hajóra mintegy ötezeren, 
Kik mind egy hajóra váltottuk volt jegyet. 
Elindult két hajó és a harmadikon, 
Mi is elindultunk a negyedik napon, 
Nem irom Bremenben min mentünk keresztül, 
De az is elég volt, hogy vissza rettenjünk. 
Kis Bremenbe jöttünk s megláttam a hajót, 
Ugy fájt a szivem, hogy ki sem mondhatom, 
Szégyeltem, mert hogy ha nem szégyeltem volna, — 
Még a víz széléről visszatértem volna. 
Nem hagytak sok időt a nagy bánkódásra, 
Mint juhot hajtottak a fejő kosárba, 
Mikor felérkeztünk, fenn a fedélzeten 
Isten oltalmába ajánltuk életünket. 
A szelek szárnyain bucsu szavainkat 
Küldték szép hazánkba és hütársainkhoz, 
Megindult a hajó s mi észre sem vettük, 
Hogy a száraz földet soká elvesztettük. 
Két nap és két éjen nem volt semmi bajunk, 
De nem ugy utaztunk már a harmadikon, 
A fejünk ugy szédült, a mikor felkeltünk, 
Hogy azt sem ismertük, kivel szembe mentünk. 



oö. szám. 
esztendeje, kifakad a hegedőseb kérge és vérző 
szívvel, könnyező szemekkel suhan be soha meg 
nem szűnő szeretetünk a fekete barátok csöndes 
kolostorába. Idegen földre száll kegyeletes em-
lékezésünk : a bécsi kapuczinusok sírboltjában 
a legszebb halott előtt állunk meg és reszkető 
ajakkal holt imát rebegünk el. 

* 

A Fejérváry-kormány  megbukott!  Sajátsá-
gos ennak a kormánynak a tragikuma. Saját-
ságos, de egyúttal tanulságos is. 

Ha a Fejérváry-kormányt, mely az összes 
politikai pártok egyhangú tiltakozása daczára 
sziklaszilárdan állott helyén mig a király bizal-
mát birta, nem is sajnálja az országban senki, 
tragikuma előtt lehetetlen egyikünknek is gon-
dolkodás nélkül megállani. Mert a kormány bu-
kása, ha az esemény maga a pártokra örvende-
tes is, tragikuma a magyarságnak. Bizonyítéka 
annak, hogy minden törvénybe iktatott alkot-
mányjogi biztosítékok daczára is beleavatkoz-
hatnak idegenek a mi belügyeinkbe. Bizonyítéka 
annak, hogy mi nem akarhatunk, nem tehetünk 
hazánk ügyében semmit, ha Gautsch urnák nem 
tetszik. Bizonyítéka annak, hogy az osztrák 
„előkelő idegenek" a magyarság belügyeinek 
nem csendes szemlélői, hanem jelentékeny befo-
lyásos tényezői, a kiknek szava döntő sulylyal 
bir, a kik egyetlen szavukkal megbuktathatják 
azt a magyar kormányt, melyet az egész ma-
gyar nemzet egyöntetű erélyes akarata megbuk-
tatni nem volt képes 

Elszomorító dolog ez, azonban ez még sem 
változtat azon örvendetes tényen, hogy az al-
kotmányellenes kormányt mégis elejtette a király. 
Noha bukni a kormánynak és azután maradni 
odafent alkalmatlannak találva, idelent gyűlölve : 
ugy-e ez nem megoldás ? Ezen alkotmányellenes 
minőségben is kompromittált kormány szerepének 
folytatására magyar ember többé nem akad. A 
törvényesség álorczája alatt nemzetünk féltett 
javai ellen betörőket szervezni a bécsi intriku-
soknak: immár képtelenség. Mi marad tehát? 
Leszámolva a kalandorokkal, a nemzet alkotmá-
nyos képviselete még mindig rendelkezésre áll. 
Áldozati férfiakkal és kalandorokkal ő felsége 
már betelhetett. Ilyen népségre a fejedelem hü 
Magyarországának sorsát töobé nem bizhatja. 

Udvarhelyî Hiradó. 
Aki ezt tanácsolja neki, az a trón érdekei el-
len tör. 

Visszavezet tehát a kísérletek balsikere a 
koaliczióhoz. Ez igy van jól. 

A nemzet várja, hogy akaratának megbí-
zottjai kormányra lépjenek. Nem tudnám nyu-
godtan reájuk bizni az ország sorsát, irta Fe-
jérvárynak a fejedelem. Hát üdvösebb-e átadni 
az országot az anarchiának ? 

Az anarchia szelleme bemutatta magát. 
Szertelenségek burjánzottak. A hitetlenség, a 
czinizmus szektái kiválóban voltak már. A bi-
zalmatlanság fájdalmas tételei éledőben. Mozogni 
kezdettek az utczák és megjelent a demagógia, 
hogy kézhez vegye a vezetést. Okuljunk a tör-
ténteken s fogjunk kezet a trón érdekeinek és 
az állami élet alapjainak megszilárdítására. 

A hajó hánykódott, a gyomrunk háborgott, 
Mint a részeg ember, mindenki tántorgott, 
tel szédelegtünk a hajó fedélzetre, 
Ráhajlánk ottan a rácsozat szélére. 
A mit azelőtt, a gyomrunk befogadott, 
Azt az első utján, vissza is bocsájtott, 
De még olyan is volt több száz tán ezer is, 
Ki elpiszkolta a hajó fedélzetit. 
Itt, aki ezelőtt jól élte világát 
Nem üldözte ide őt a nyomorúság, 
Sokszor megátkozta azt a sajnos perczet, 
Mikor családjától az útra bucsut vett. 
A negyedik napon minden igaz ember 
Szívvel és lélekkel megtért Istenéhez. 
A Teremtő Istent imádta és kérte, 
Hogy e nehéz utján őtet vezérelje. 
Itt a ki nem tanult otthon imádkozni, 
Annak is kőszive meg kezdett lágyulni 
Csak egy vékony hajszál itten a reménység, 
íenn csak az ég látszik, alant pedig a viz. 
Négy vagy öt matróznak seprű volt kezében 
A kik tisztították fenn a fedélzetet, ' 
Es a belsejében négyszer vagy többször is, 
Naponta tisztiták az ágyak közeit. 
Mégis mindenféle piszok és undor volt, 
A mitől az ember mindig betegebb volt, 
Az ételt megfőzték, de nem volt ki egyék 
Fogták a szakácsok s a vizbe öntötték. ' 
Az ötödik napon volt a doktorvizsga, 
Ott állott a doktor, hol volt a kijárat, 
A kik tudtak menni, mentek egymás után 
Es a ki nem tudott, kivitték azután. 
Két matróz vezette a szerető anyát, 
A harmadik vitte kedves kis magzatját 
Ott fenu lefektették a kemény deszkára 
Síró kis gyermekét tették a karjára. 
A kicsiny éhes volt, de az édes anya 
Nem volt képes rá, hogy éhét csillapítsa, 
Hult a köny szeméből, de mit ért el vele 
Nem volt a ki róia fajdalmat elvegye. ' 
Mert volt olyan, a ki társával utazott 
Es azt felkarolni, elég dolgot adott, 
Kinek padig nem volt senkije, semmije, 
Az maga magának volt terhes betege. 

(Folyt, és vége követk. számban.) 

Összeült a Ház 15-én, hogy királyi kézi-
rattal njra elnapoltassék. Az üléshez, illetve 
a nemzetköziek akcziójához fűzött véres esemé-
nyek, — mint külön kiadásunkban részletesen 
jelentettünk — elmaradtak azonban elmaradt a 
vádinditvány megtevése is, mivel azt az elnapoló 
királyi kézirat kizárta. 

A király az országgyűlést  okt. 10-ig elna-
polta. Akarjuk hinni, hogy ez azért történt, 
hogy a felséges ur időt nyerjen a koaliczióval 
való tárgyalásra, egyezkedésre, hogy végrevala-
hára parlamentáris kormány foglalja el azt a 
helyet, melyet oly hosszasan bitangoltak. 

Az uralkodó elutasította magától a szolgai 
készséget, amely a nemzetköziekkel szövétkezett 
az alkotmány eltiprására. A terv nem sikerült. 
Reméljük, hogy okt. 10-ig megtalálják azt a 
pontot, mely az országot a váltságból kisegíti. 

* 

A Turris eburnea dus fantáziájú irója most 
a budapesti ügyészség zárkájában tűnődik a po-
litika, a földi szerelmek és az emberi sors vál-
tozandóságán. Szinte elégtétellel szemlélheti a 
nagy kavarodást, a melyet ő okozott; az elért 
eredmény sokkal nagyobb annál, mint a mit 
egy ember erkölcsi józansága előidézhet. 

Kinek tetszik a botrány — és kinek nem 
tetszik ? — az kielégítheti vágyait a Zeysig 
Zigány-féle röpiratból keletkezett bonyodalmakkal. 

A politikai háttér teszi szenzácziossá ezt a 
bünügyet, a mely oly érdekfeszítő, mint egy 
raffiuáltan szőtt kriminálisztikus regény. Itt 
életre-halálra (politikai és erkölcsi halálra) vias-
kodnak eddig még teljesen föl nem fedett, egy-
előre legfölebb csak gyanúsított erők és czélzatok 
s nem lehet tudni még, hogy ki a tulajdonkép-
pen való tettes, a kit a pör agyon fog sújtani. 

E röpirat czélja egyenesen az volt, hogy 
szerzésével idehaza valakit gyanúba keverjenek 
s valaki ellen a trón iránti hűtlenség vádját 
kovácsolhassák. A feltűnő iratról csakhamar 
suttogni kezdették, hogy azt nem Zeysig pro-
fesszor irta, de valami magyar ember. Suttog-
tag, beszélgettek, a levegőben vád bűze terjedt. 
Ki lehetne más az értelmi szerző, mint a király-
nak elkeseredett magyar ellenzéke. Neveket kez-
dettek rebesgetni; a koaliczió vezérlóférfiaival 
hozták összefüggésbe a bérencztoll munkáját. 
Végül egy ellenzéki lap szerkesztőjét nyiltan 
gyanúba fogják. A közvetve és közvetlen meg-
gyanúsítottak összebeszéltek és nyomozást indí-
tottak meg az igazság kiderítésére. 

Eközben a szerző meglapult és szerényen 
hallgatott. Várta, mig a hajtás lármája közelebb 
ér. Várta, mig a botrány elültetett palántája 
magasra nő. Hallgatózott és számított. E< az 
ember a röpiratot nem magánszórakozásból adta 
ki. Megfizettette valakivel, akinek a megjelen-
tetés érdekében állott. Ezt a kecskét meg le-
hetne fejni még egyszer, elmélkedett az élelmes 
íródeák, Minél nagyobb lesz a botrány, hallga-
tásom ára is azzal együtt nő. A hallgatás és a 
vallomás tőkéjére jól kell vigyáznom. 

Végre azonban ma lehullt a lepel a gaz me-
rényletről, mely lyel Bánffy Dezsőt, mint az ellen-
zék egyik vezérférfiát akarták kompromitálni. A 
vádat Kristófi belügyér és Eudnai főkapitány 
koholták ki pénzigéretekkel, hogy gyalázatos 
tervüket Bánffyval szemben keresztülvigvik. 

Bánffy tehát véglegesen megmenekült a 
vádtól, s most ellenfelein a sor, hogy lakoljanak 

A megyei virilisták 1906. évi névjegyzéke. 
Udvarhelymegye igazoló választmánya tegnap, Dr. 
Nagy  Samu elnöklete mellett tárgyalta és állapította 
meg, a legtöbb adót fizető törvényhatósági bizottsági 
tagok 1906. évre érvényes névjegyzékét. Eszerint: 
1. Dr. Horváth Károly 3159 korona. Ugrón Áko?. 
Flórián Bogdán. Szöllősi Samu. Koncz Ármin. Ugrón 
Zoltán. Borbáth Dániel. Heicz Vilmos. Dr. Lukácsffy 
István. Szabó Ferencz, 11. Embery Árpád. Gyar-
mathy Ferencz. Dr. Válentsik Ferencz. Kedei György. 
Gyárfás Eudre. Orosz Lajos. Dr. Dániel Gábor. 
Perszián János. Rozman Jakab. Teuchner Jakab. 21. 
Biró Sándor. Dr. Gyarmathy Dezső. Bajnoczki And-
rás Haberstumpf Károly. Dr. Nagy Sámuel. Lengyel 
Sámuel. Dr. Solymossy Lajos. Fábián József. Kas-
say Ákos. Gyertyánffy Gábor. 31. Dr. Göllner Béla. 
Iiöszler Károly. Dániel Lajos. Kovács Dénes. Ajvász 
Kristóf. Jung-Cseke Lajos. Pálfly Dénes. Kassay F. 
lgnácz. Fernengel Gyula. Flórián Kristóf. 41. Sán-
dor János. Gergely Ferencz id. Mánya Gergely. 
Becsek Aladár. Jánosi Gyula. Dr. Bodolla Gábor. 
Dr. Tőrök Albert. Betegh Pál. Farkas Lázár. Palffy 
Károly. 51. Balázsi lgnácz. Fekete Béni. Sándor Mó-
zes. Diemár Károly. Bíró Áron. Benkő Mihály. Hein 
Pál. Orbán Denes. Paget Olivér. Soó Gáspár. 61. 
Dr. Mezei Ödön. Székely Lajos. Molnár Károly. 
Hlatky Miklós. Solymossy Endre. Walter Vilmos. 
Nóvák Károly. Dr. Lengyel József. Gönczi Lajos. 
Baumgarten Károly. 71. Tamás Albert. Galter János. 
Bakk Albert. Dr. Kassay Albert. Szenkovits Já-
nos. Sperker Ferencz. Keresztes János. Székely 
Mózes. Ferenczi István. Homolay Lajos. 81. 
Apáthy Gyula. Dr. Török Pál. Félegyházi An-
tal. Bilázsi Sándor. Ugrón János. Robonyi 
Ado'f. Reiner János. Csanády Zalán, Dr. Voith 
Gerő. László Domokos. ,91. Zsigmond József. 
Kovács Domokos. Jeddi Tamás. Haurich Alfréd. 
Csép lgnácz. Gagy L. Mózes. Sterba Ödön. Bedő 
Dénes. Lukács Domokos. Dr. Lengyel Árpád. 101. 
Zakariás Antal. Barcsai Károly Jeger József. Tompa 
Árpád. Dr. Ráczkövy Samu. 106. Gergely János 234 
kor. 92 fill. Póttagok:  Gáspár József 234 kor. 55 
fill. Hargita Nándor. Biró Mihály. Walter Ferencz. 
Murvai Sámuel. 6. Demény Ferencz 216 kor. 

A Székelytakarék bünpöre. 
Székelyudvarhely, szept. 16. 

Nem történt semmi nagy doiog, csak az, hogy 
csödöt kértek  egy takarékpénztár ellen, amelynek igen 
sok szegény gazda-ember volt az adósa. Az adósnak 
régi törvény szerint fizetnie kell, ha nem tud fizetni, 
elveszik a marháját, kihúzzák feje alól a párnát és 
pereg a dob: ki nd többet érte? 

Most négy éve történt : egy ember csődöt kért a 
Seékelyegyleti  takarékpénztár  ellen. Aligha megfontolta 
cselekedetének egész minemüségét, aligha fontolóra 
vette, hogy a midőn a maga kis jogát ily brutális 
sietséggel akarja érvényesíteni: kiragadja nyolcz-
ezer szegény embernek a kezéből a mentőszálat, 
melybe oly rémes aggodalommal kapaszkodtunk va-
lamennyien, még az érdekelteken kivül állók is. 

De hát hiába, a józan ész erőt vett az ember-
szereteten, s a Székelyegyleti takarék felett meghúz-
ták a halálharangot, s a székelynép nyomorúsága 
pedig egy szomorú fejezettel lett gazdagabb. Sok 
száz és száz apró exisztenczia, egész falvak és köz-
ségek egyszerű székely népe, tanintézet, vállalat 
vesztette el megtakarított filléreit, sőt egész vagyo-
nát, házát, földjét, mindenét. 

Már 1901. év nyarán kelt szárnyra a hir, hogy 
a pénztárnál szabálytalanságok történtek a kiutalá-
sok körül, s a megrettent közönség tömegesen, csak-
nem egyidőben felmondta betétjét, ami olyan meg-
rázkódtatással járt, hogy a bank bukását bevatottak 
elkerülhetetlennek látták. Azonban számolva a csőd 
elrendelésével járó gazdasági depresszióval, megyénk 
vezető emberei minden lehetőt elkövettek, hogy a 
békés felszámolást lehetővé tegyék. A pénztár állá-
sáról akkor mérleget is készítettek, mely szerint 
a kétesek számlájara 617.590 kor. 92 fillért irtak, 
melyet a 100.000 kor. részvénytőke, 150.000 kor! 
tartalékalap és 128.000 kor. külön tartalékalap, va-
lamint az 1,048.285 kor. 02 fillér betét 20°/#-a lett 
volna hivatva fedezni. Vagyis, ha a betétesek vala-
mennyié elfogadja e 20°/o veszteséget, az intézet 
a felszámolást könnyen keresztülvihette volna, s 
a csőd eljárásával fölmerülő óriási költség, ki lett 
volna kerülve, s a künnlevő követelések azonnali 
végrehajtás utjáni felhajtása is elmaradt volna, ami 



igen sok embert mentett volna meg a tönk szélétől, 
s igy a megye gazdasági válsága is elmarad. 

Azonban másképp volt megirva a sors könyvé-
ben. Ha a betétesek ezrei készséggel bele is mentek 
volna a felszámolásba, egy ember még mindig akadt, 
aki jobbnak látta a csőd megkérését. így történt 
aztán, hogy a helyi kir. törvényszék, Beteg Bálint 
kérésére, 1901. nov. 16-án elrendelte a csődöt s ezzel 
megnyílt az ut jó nagy közönségnek a zülléshez.' 

A bukott pénztár és az elesett adósok menté-
sére az Udvarhelymegyei Takarékpénztár sietett, a 
mely intézet minden lehetőt megtett, hogy az adósok 
átvállalásával az árverések hosszú, végnélküli lán-
czolatát megakadályozza. Ehhez járult még az, hogy 
a tömeggondnokok is emberségesen bántak el a fe-
lekkel, s tőlük telhetőleg mindent elkövettek, hogy 
a katasztrófa súlya enyhittessék. 

Azonban a jóakarat csak az adósokkal szem-
ben érvényesülhetett, mig a csőd a betétek 40%-át 
emésztette meg, vagyis a kétesek számlájára irt 
617.590 kor. 92 fillér felemésztette: a 378 000 ko-
ronát kitevő részvénytőkét és tartalékalapokat és az 
1.048.285 kor. 02 fillér betét 20%-át, s a betétesek-
nek 40°/0 osztalékot juttatott, szemben a felszámolás 
keresztülvitele eseténi 80°/0-al-

Idáig az anyagiakkal. 
És most következik az igazgatóság felelősségre 

vonása. 
A marosvásárhelyi főügyészség annak idején 

csalárd bukás büntette és vétkes bukás vétsége miatt 
emelt vádat Ugrón Gábor igazgató elnök ellen és vád 
alá fogta igazgatótársait is. 

Sokáig húzódott a bünpör, mert az obstruk-
cziók világában nehéz volt mentelmi ügyeket is a 
képviselőház elé hozni. Végre az idén, juniusban 
odáig érett a bünpör, hogy a székelyudvarhelyi tör-
vényszék vádtanácsa meghozhatta határozatát. 

A vádtacács a csalárd bukás czimén megszün-
tette a további eljárást, azonban gondatlanság  által 
okozott  bukás miatt vád alá helyezte az egész igaz-
gatóságot. 

Az ügyészség felebbezett a döntés ellen, s igy 
került a bünügy a marosvásárhelyi királyi Ítélőtábla 
ele. A királyi tábla másképpen döntött, mint az első-
fokú bíróság 8 Ugrón Gábort, Embery Árpád, Bod-
Károly, Jánosi Péter, Gönczi Lajos, Gaizler Lajos 
és Oiasz Gyula igazgztósági tagokkal egyetemben 
vád alá helyezte csalárd bukás büntette miatt is. 

A bünügyi főtárgyalást a kir. törvényszék hol-
napra, vagyis szept. 18-ikára tűzte ki, mely tárgya-
lás iránt érthető az érdeklődés. 

Az igazgatóság tagjainak egyrészét Eötvös Ká-
roly, a híres kriminálista, Embery Árpádot Dr. 
Szacsvay Gyula, Bod Károlyt pedig Jánosy Gyula 
fogja védeni, mig Ugrón Gábor védelmével Edvi-
Illés Károlyt és dr. Kováesy Albertet bizta meg. 

A biróság igy alakult meg: elnök: Dr. Bodolla 
Gábor, birák : Dr. Voith  Gerő és Dr. Uarmath  Jenő, 
jegyzők : Jakab János és Barabási Jenő. A vád kép-
viseletével Csiky László marosvásárhelyi kir. fő-
ügyészségi főügyész helyettest bizta meg a miniszter. 

ÚJDONSÁGOK. 
8zékelyudvarhely, szept. 17. 

Egyről-másról. 
Én vagyok a feledés és a mámor; én v̂agyok 

a bűnre csábító és a bünvédő; én vagyok a disznó 
és az oroszlán ; én vagyok a nyerészkedés forrása 
és a züllés tengere; én vagyok a fogyatkozások szü-
lője, a kórok apja, az őrület testvére és a börtönök 
keritője: én vagyok a szesz 1 

A szesz igen nagy ur. Rettenes adót fizet neki 
a világ: jólétet, testi egészséget, lelki nyugalmat. 
Négy világrészből gyűjtött adatok alapján kihozták, 
(tegnap mondá el egyik előadó az alkolista ellenes 
kongresszuson), hogy az alkoholisták gyermekeinek 
nyolezvan százaléka hibás. Vagy teste satnya, vagy 
érzéke tökéletlen, vagy értelmén vannak rozsdafoltok.; 
emellett fertőzött szervezete jó fészke minden nya-
valyának. Az apák bűne a gyermekekben toroltatik 
meg; a gyermekek bűnhődése a társadalmat sújtja. 

Leggonosszabb kisértője a börtön sötétjégébe 
tévedteknek a pálinka. Ez átkos folyadékból merit 
erőt a szenvedély ördöge s az ember állatiassága; 
ez oltja ki az emberben az isteni szikrát. A jogrend 
s az erkölcsi rend tisztelete a részeg embernél véget 
ér. A részeg ember kisiklik a társadalmi fegyelem 
alul, a társadalom pedig főt hajt a részeg előtt. 

Megírtam egy lefolyt gyilkosság után, hogy a 
falu közvéleménye a gyilkos suhancz sorsáról igy 
tanakodott: „Hajói behajtott, akkor rendben van 
az ügy. Kap három esztendőt. Ha részeg volt, mentve 
van, mert akkor beszámithatlan." Tegnap megerősité 
azután a börtönök lelki világának ismerője, hogy 
a gonosztevők rendszerint igy gondolkoznak. Vala-
mennyi kap a mentőgondolaton s hivatkozik a részeg-
ség bűnére, hogy enyhítsen vele egy nagyobb bűnt. 
Csupán néhány krajezárt kell rászánnia a gazember-
nek, csupán egy félliter pálinkát kell bevásárolniai 
s megvásárolta ebben a legjobb védő. gyvédet. Büty-
kös a zsebben, megbecsülhetlen tőkéje a gonosszág-
nak. Felszítja az elvetemült bátorság tüzét, kisért a 
rosszra és egyidejűleg kimenti a gazttetet; odaállítja 
a vétkest a beszámithatlanság mentőszigetére, oltalma 
alá helyezi a büntetőjognak, a hóhérnak soha ki 
nem adja, de megőrzi drága életét, hogy nemzeni 
tudjon a társadalomnak ösztönös rosszakat. A szesz 
fertőzöttje, miként egyes vad népek fejedelmi sirja, 
tabu alatt áll. 

Valami harminczezer korcsmáros működik az 
országban. Számítsa ki valaki, ha nem riad vissza 
tőle, mennyi nehéz keresmény, mily rengeteg vagyon 
vándorolt a milliók zsebéből a söntésbe. De az alko-
holterjesztők működése nyomán csak egyetlen fűszál 
is nőtt-e már valaha ? Hazafias, kulturális, filantropi-
kus czélokra jutott-e csak egy garas is a söntések 
pénzéből? Erről nem hallottam még. Nem akadtam 
még olyan okos emberre, aki a korcsmázás előnyeiről 
tudott volna valamit. Ami pénz a korcsmába gurul, 
azt az önzés élére veri s válik belőle nyerészkedő 
tőke, mely kinyomozza a szorultságot és megadóz-
tatja a könnyelműséget. Ellenben a korcsmározás, 
az alkohol mai kezelési módjáuak átkos közetkezmé-
nyeit mindenki ismeri. Egyetlen jó szót hozzon csak 
fel valaki védelmére; egyetlen érvvel bizonyítsa csak 
valaki, hogy az alkoholmesterek a népéletre s a köz-
életre nem rontó, de javitó hatást gyakoroltak; 
egyetlen esettel bizonyítsa csak be valaki, hogy az 
italmérési jog mai kezelési módja nem türt rossz, 
hanem kívánatos jó: és én annak a valakinek, utá-
lattal bár, de kezet csókolok. 

Vajha a most folyó alkoholellenes kongresszus-
nak megvolna az az eredménye, hogy lehetőleg min-
den községben helyezzél az italmérést erkölcsi felü-
gyelet alá. Hát ez az! Ez hajlik a közérdek felé. 
Ezt kell bevennie a pénzügyi kormányzatnak, bár 
vészit is vele. A szeszadóban vészit bizonyosan, de 
biztos nyeresége ez : kevesebb gaztett, kevesebb bör-
tönlakó, kevesebb vagyoni romlás; több tisztesség, 
több erkölcs és több nyugodt tűzhely. 

Törvényhatósági közgyűlés. Udvarhelymegye 
törvényhatósága m. hó 17-én tartott rendkívüli köz-
gyűlésében kimondotta, hogy amíg az alkotmány 
válság tart, minden hónapban rendkívüli közgyűlést 
tart. Az első ilyen gyűlés holnap, hétfőn, lesz és 
délelőtt 9 órakor kezdődik. A tárgysorozat első pont-
ját a belügyminiszternek a megye passzív reziszten-
cziát kimondó határozatának a megsemmisítése ké-
pezi. A tárgysorozat 2—9 és 12. pontja alatt egyes 
vármegyék átirata foglaltatik, mig a 10 — 11 pont a 
megye 45-ös bizottság előterjesztéseit tárgyalja. 

Elismerése az érdemnek. Sok esztendőkig élni; 
hasznosan bivataloskodni még: nem érdem. A meg-
becsült és értéke szerint felhasznált évek ; a hivatali 
kötelesség és azontúl terjedő feladatok teljesítése 
képviselik az érdemet és váltják ki az elismerést az 
elismerést az egyén számára. Hogyha olyan embert 
ünnepel a köztisztelet és elismerés, aki maga ad 
értéket, tartalmat életidejének és hivataloskodásának: 
az az ünnep valóban ünnep, ünnepe a hiv. munka 
eszméjének. Raffaj  Domokos ujszékelyi unitárius 
lelkész és köri esperes, a ki megyénk egyik ismert 
alakja : ilyen ünneplésben részesül negyven évi papi 
szolgálata után. A székely keresztúri unitárius egy-
házkör és az ujszékelyi unitárius egyházközség a f. 
hó 27 én d. e. 10 órakor tartandó ünnepélyre ezen 
az uton is tisztelettel meghívja a tisztelőket és ér-
deklődőket. Az ünnepély sorrendje: 1. Ünnepelt es-
peres-lelkészt lakásán Gálffy  Kálmán köri felügyelő-
gondnok vezetése alatt bizottság meghívja az ünne-
pélyre. A templomban: 2. Egyházi ének. Vezeti 
Katona  Sándor ny. kántortanító. 3. Hála ima. Tartja : 
Raffaj  Domokos. 4. Alkalmi beszéd. Tartja: Kádár 
Lázár, egyházköri jegyző. 5. Ujszékelyi unitárius 
egyházközség, kebli tanácsa és ifjúsága üdvözlése és 
az emléktárgy átadása. 6. Egyházkör belső emberei 
nevében üdvözli: Kozma Dimény, közügyigazgató. 
7. Székelykereszturi gymn. tanári karának nevében 

üdvözli: Sándor  János, igazgató-tanár. 8. Ünnepelt 
válasza az üdvözlésekre. 

A kolera és a belügyminiszter. Hogy mennyire 
komoly és fenyegető az ázsiai-kolera veszedelme, 
annak kétségtelen és szomorú tanúbizonysága az a 
leirat, mely Marosvásárhely város iktató hivatalába 
is megérkezett. Kristóffy  belügyminiszter az összes 
törvényhatóságokhoz ugyanis körrendeletet intézett, 
melyben a köztisztaságra nézve erélyes intézkedések 
foglaltatnak. E rendeletnek hatása alatt már Szé-
kelyudvarhely városban is megtétettek az intézkedé-
sek. Mindenesetre azonban jó lesz, ha a jópéldában 
az illetékes hatóság előljár, s a Veszprémi  telket 
bekeritteti, s fertőtleníti, mivel az dögletes szagával 
a környék levegőjét szörnyű módra megfertőzi. 

Imák és beszédek. A székelyudvarhelyi unitá-
rius egyházközség, első rendes lelkészének f. évi jul. 
2-án Székelyudvarhelyen a ref. templomban tartott 
beiktatása alkalmával mondott imák- és beszédeket 
Összefoglalva kinyomatta. A füzetet Váry  Albert 
lelkész rendezte sajtó alá, aki e füzetben a székely-
udvarhelyi unitár, egyház történetét -is megírta. Ezen 
kívül tartalmazza a füzet Kisgyöryy  Sándor esperes 
beiktatóbeszédét, Váry  Albert beköszöntő imáját és 
magas szárnyalású beszédét, végül pedig Ferencz 
József püspök üdvözlő beszédét. A füzet két nyom-
tatott ivre terjed és ára 40 fillér. A befolyó tiszta 
jövedelmét a helyben építendő templom javára for-
dítják. Kapható Váry  Albert lelkésznél. 

Síékelyfiuk elhelyezése. A székely fiuknak ma-
gánipari műhelyekbe és kereskedésekbe tanonczokul 
való felvételét szeptember hó folyamán fogják meg-
ejteni. Elhelyezésre igényt tarthatnak 13 évet betöl-
tött és legalább 4 elemi osztály végzett egészséges 
fiuk. A fölvételen a fiuk szülőikkel vagy gyámjukkal 
jelenjenek meg. A fölvétel Marosvásárhelyt  a vár-
megyeházánál szeptember 21-én d. e. 9 órakor 
Svékelyudvarhelyt  szeptember 23-án a vármegyeház-
nál d. e. 9 ólakor, Csíkszeredában  a vármegyeháznál 
szeptember 25-én d. e. 9 órakor a járási főszolga-
biróságnál és Sepsiszentgyörgyön  a vármegyeháznál 
szeptember 29-én d. e. 9 órakor lesz. A kik okmá-
nyaikat előre nem küldötték be, azok vigyék maguk-
kal keresztlevelüket és iskolai bizonyítványukat. 

Egy hó közigazgatása. Udvarhelymegye közig, 
bizottsága 13-án tartotta folyó havi ülését Damokos 
alispán elnöklésével. Az alispáni jelentés szerint ik-
tatóra érkezett 680 ügydarab, melyből 594 nyert 
elintézést. Egy évre érvényes útlevelet 86 ot adtak 
ki. Megemlékezik a jelentés a parajdi nagy tűzvész-
ről, s egyben köszönetet nyilvánít a szovátai és ko-
rondi fürdőközönségnek, mely a tűzvész által okozott 
lakosság nyomorának pillanatnyi enyhítésére gyűjtést 
rendezett. — Barabás András árvaszéki elnök je-
lentéséből kitűnt, hogy az iktatóra érkezett 1179 
ügydarabból 927 nyert elintézést. A gyámoltak száma 
a hó végével 11718, gondnokoltaké 57, ügygondno-
koltaké 574. — Dr. Lengyel József főorvos jelenti, 
hogy az egészségügy igen kedvező volt. A gyerme-
kek közt fellépett nyári bélhuruton kívül alig fordult 
elő említésre méltó betegség. Hevenyfertőző bánta-
lomban a hó végén — hat év óla először — egyet-
lenegy sem szenvedett. A közkórházban ápoltak 164 
beteget; hó végén visszamaradt 85. — Ember János 
tanfelügyelő jelentése szerint a hó munkásságát 
jórészt a felekezeti iskolák államsegélyének elszá-
molása, az órarendek, tananyag beosztásának felül-
bírálása, az isk. év előkészítése képezte. A hó folya-
mán az egyes iskolák személyzetében a következő 
változások történtek: Végler Károly temesvári s. 
tanár a keresztúri képezdéhez hasonminőségben át-
helyeztetett, Balogh Róza keresztúri, Keszloiué Do-
náth Berta mehalai tanítónők kölcsönösen áthelyez-
tettek, Molnár Erzsébeth siklódi tanítónő helyébe 
Spaller Ilona oki. tanítónő kineveztetett. Ezután 
Roediger  Gyula h. pü. igazgató tette meg jelentését, 
melynek adatait másik helyen emiitjük fel. — Die-
már Károly kir. ügyész jelentéséből kitűnt, hogy a 
törvényszék és a két járásbíróság fogházában 6 vizsg. 
és 69 elitélt fogoly volt. — Diószeghy Samu kir. 
főmérnök jelenti, hogy ugy az állami, mint a törvény-
hatósági utakon akadály nem fordult elő. A mult 
ülésen tett felszólalás alapján a városi tanácsot meg-
kereste a végett, hogy a héjjasfalva—csikgyimesi 
állami útnak a közkórháztól a bethlenfalvi vámig 
terjedő részen a baloldali árkot emeltesse fel, kövez-
tesse ki, a közkórháznál levő áteresz árkát tisztit-
tassa ki. Eddig azonban az nem lett foganatosítva. 
— Zonda Józef áll. orvos jelentése szerint az állat-
egészségügy kedvezd volt. — Dániel Lajos közgazd. 
előadó jelentéséből kitűnt, hogy a szárazság miatt az 



38. szám. Udvarhelyi Hiradó. 1905. szeptember 17. 
őszgabona hirtelen érvén, az aratáskor igen sok fej 
szakadt le ; a gabona cséplése befejeztetett, s 6 mm. 
átlagnál valamivel többet adott; a kukoriczának igen 
sokat ártott a szárazság. — A bizottság tárgysoro-
zat rendén tudomásul vette, hogy az alispán ellen a 
választási atakért folyamatba telt vizsgálat beszün-
tettetett. Dr. Válentsik Ferenez tisztiügyészt a Szé-
kelytakarék csődügyéből kifolyólag történt vádalá-
helyezésért, a bizottság nem függesztette fel, hanem 
megvárja a 18 iki tárgyalás eredményét s a szerint 
fog intézkedni. A tárgysorozat jórészét adóügyi feleb-
bezések képezték. 

A 45-ös biaottság  üléséből.  A 45 ös bi-
zottság 12-én délután Ugrón  Zoltán, illetve Orosz 
Lajos alelnökök elnöklésével ülésezett. Mindjárt az ülés 
elején Daniokos alispán személyes kérdésben szólalt 
fel. Visszautasítja, mint alaptalant, a Sz.-udv. lap 
azt a vádját, mintha a belügyminiszter rendeletét a 
hivatalos lapban kétféleképpen akarta volna magya-
rázni. Eljárása jóindulatu volt, mit bizonyít az, hogy 
a rendelet ellen, melyet törvénytelennek tart, 24 órán 
belül visszairt a miniszternek. Dr. LuMcsffy  István, 
Dr. Válentsik  Ferenez, Dr. Gyarmathy  Dezső és Ug-
rón Zoltán felszólalása után Damokos alispán kije-
lentette, hogy amennyiben azt a klauzulát, melyet a 
hiv. lapban a rendelethez fűzött, egyesek félreérthe-
tik, készséggel fogja minden differenczia elkerülése 
végett, egy pótrendelettel magyarázni. A gyűlés ezt 
tudomásul vette. Dr. Válentsik  Ferenez előterjesz-
tette azt a kötelezvényt, mely mellett a bizottság az 
Udvarhelymegyei takarékpénztárnál 40 ezer kor. köl-
csön erejéig jót áll. A bizottság ezt is elfogadta, 
viszont szabadkezet engedett a törvhat. biz. tagjainak 
aziránt, hogy akár ezt a kötelezvényt irják alá, akár 
pediglen személyes jótállással biztosítsák a passzív 
rezisztenczia sikerét. Végül elhatározta a bizottság, 
hogy a megye passzív rezisztencziát kimondó hatá-
rozatát megsemmisítő minnzteri rendelet ellen felir, 
melynek megszerkesztésére egy bizottságot küldött 
ki, melynek tagjaiul Orosz Lajos elnökle alatt meg-
választotta: Dr. Kovácsy Albsrt, Soó Gáspár, Dr. 
Nagy  Samu, Becsek Aladár, Dr. Gyarmathy  Dezső, 
Dr. Lukácsffy  István és Dr, Válentsik  Ferenez biz. 
tagokat. A jövő ülés idejéül a mai nap délután 6 
óráját tűzték ki. 

Gergely Ferenez meghalt Egy köztiszteletben 
álló, deiék polgártársunkat veszítettük el; Gergely 
Ferenez volt kereskedő, birtokos, töivhat. bizottsági 
és képviselőtestületi tag f. hó 15 én éjjel jobblétre 
szenderült. A munkás féifiu már évek óta gyengél-
kodett, amig most a halál életének 68-ik évében 
megváltotta szenvedéseitől. Gergely Ferenez a Szent 
Ferenczrendi zárda Confratere és Apostoli Syndicusa 
volt. Temetése ma délutáu 4 órakor történik meg. 
Halálát gyermekei: Ferenez  törvszéki aljegyző, Dénes 
jogász és Ilona, valamint kiterjedt rokonság gyászolja. 

Bünügyi főtárgyalás. A Székelytakarék csőd-
ügyével kapcsolatos bűnügyben, mint megírtuk, a 
főtárgyalás holnap reggel veszi kezdetét. 

Nem fizetik az adót. A mult hó folyamán Ud-
varhely mtgyeben egyenes állami adóban befolyt 5413 
kor. szemben a mult év hasonidöszakának 48 268 
koronájával., hadmentességi díjban 42 k, (mult év-
ben 557 k.), bélyeg- és jogilletekben 6697 k. (11057 
k). Ellenben fogyasztási és italadóban a mult év 
58782 korral szemben befolyt 62817 kor., ami két-
ségenkivül és ujabban arról tesz bizonyságot, hogy 
népünk be nem űzetett adóját nem a takarékban 
helyezi el. 

A harmadéves katonákat visszatartják. A pokol-
nak minden i'ajzata vigyoroghat a magyar alkotmány 
sirja fölött. Ha eddig csak latszata volt a magyar 
akotmanynak, most mar az sincs. Letaposták, meg-
semmisítenék, leköpték. Leesett a hályog szemeink-
ről, tisztán latunk már miudent. Kezdődik a tragé-
dia. Szüljetek magyar anyák gyermeket, neveljétek 
fel envéretekkel katonáknak. Dolgozzatok szegéuy 
töldmivelok, hogy aiczotokról a verejték hulljon s 
s aztán fizessetek adot, sokat. Arczotok verejtékéért 
gyemekeitek véréért kaptok — majd szabadságot, 
de ostyába, hogy meg ue ártson. Kaptok majd tör-
véuyeket — amit szentesített a magyar király — 
mesemondása. Mert törvény és szabadság csak fidi-
bus, aki csiualta, az gyújt rá vele legelőször pipara. 
Hogy is mondja a szülei háztol a katonasorba ke-
rtiiö gyerek, amikor az arany szabadságot ott hagyva, 
magara veszi az osztrák mondurt. Esküszöm stb. 
Esküszik, hogy hü lesz királyához, hogy becsülettel 
fogja szolgálni hazáját, feláldozza vagyonát, életet, 
ha kell. S mit kap érte ? Egyest, kurta vasat, ka-
szárnya fogságot, garnisout, áristomot, golyót. Ezt 
teszi a magyar uep fia az ő imádva szeretett kirá-
lyáuak, a haza atyjának, a legdrágább apostoli fő-
nek. S a király ? Hallgat a satáuok szavára, a po-
kolnak minden fajzatára az osztrák kamarillára s 

elrúgja magától, a hódolattal elébe tett rajongó sze-
retetet, de megfeledkezik saját esküjéről is, amely 
azt tarta mazza, hogy népe boldogságáért áldozza fel 
egész életét. Hol az áldozat ? Egy rúgás 1 Nem eresz-
tik haza a 3 éves katonákat. A törvény csak 3 évet 
szab meg a katona szolgálatra. De a törvény csak 
fidibusz, aki csinálta, az gyújt rá vele legelőször 
pipára. Nem elég, az ostyába kiszolgált szabadság? 
Hát szolgáltok még 3 évet, ott bővebb aratása van 
az eshetőségnek : egyes, kurta vas, kaszárnya fogság, 
áristom, napszúrás, golyó. 

Halálozás. Legidősb. özv. Bodrogi  Sándorné 
szül. Orbán Mária életének 72-ik évében f. hó 12-én 
d. u. 4 órakor jobblétre szenderült. A munkás, de-
rék öreg nőt 14 én temették el a reformátusok sír-
kertjébe. Halálát gyermekei Bodrogi  Biri, Róza, 
Jula, Áron és Vilma,  valamint vejei és menyei és 
számos unoka és dédunoka gyászolja. 

Tréfás estély. A „Polgári önk. és segélyzőegy-
let, e hó 24 én (vasárnap) a „Budapest" szálló szín-
háztermében, tánczvigalommal egybekötött tréfás es-
télyt rendez. Az estély műsora: 1. Kata néni buda-
pesti utazása, vig magánjelenet, előadja: Szolga 
Rózsika. 2. A Gardedame, kitűnő bohózat 1 felv. 
Irta Köcski Gábor, rendező Fischer. Személyek: 
Reczept orvos, házigazda : Mészáros Zoltán. Ilonka, 
leánya: Schefranek Józefia. Boronai Hektor, Sziklás 
Lajos, kérők: Kohl István, Ifj. Szemerjai Károly. 
János, tót mindenes: Tréfa József. Zsuzsika, szoba-
leány: Szabó Erzsi. Orateur, Hájfejü betegek: Fe-
renez Albert, Nagy Gergely. 3. Othelló, vig magán-
jelenet, előadja Sándor Ferenez. 500 korona értékű 
tárgy kisorsolása, juxbazár, többféle tréfás tárgyak 
eladása, confetti és szerpentin csata. Nemzetközi 
világposta. Postamester : Nóvák János, postásleányok : 
Csiszár Erzsi, Hodor Margit, Jakab Etelka, Kassay 
Berta, Orbán Juliska, Pap Erzsi, Péter Róza, 
Reisenauer Hedvig, Reisenauer Jenni, Sándor Róza, 
Schefranek Józefin, Schefranek Margit, Szolga Rózsika, 
Tamás Veronka, postásfiuk: Koncz Tibor, Képíró 
Lajos, Kohl István, Kosztándi Béni, Kovács Árpád, 
Molnár Lajos, Nagy Gábor, Orbán József, ifj. Orbán 
József, Sándor Ferenez, Válentsik Jenő, Vicsay Já-
nos. Táncz reggelig. Belépődíj személyenként 1 
korona. Felülfizetéseket köszönettel fogad és hirlapi-
lag nyugtáz a rend.-biz. Kezdete este 7 órakor. 

Sándorka köszönete. Sándorka prímás ezúton 
mond köszönetet mindazon jószivü embereknek, kik 
adományaikkal lehetővé tették, hogy magát szana-
tóriumba felvétesse. Egyben kéri Sándorka a n. é. 
közönséget, hogy távolléte alatt bandáját, az Első 
zenekart, és annak prímásra : Jánoskát, az ő fiát, 
pártfogolni szíveskedjék. 

Hajtóvadászat. Zetelaka község határán, mely 
Simó Mátyás birtokos haszonbérletét képezi, tegnap, 
szombaton és ma, vasárnap, a megszaporodott farkas-, 
vaddisznó és medvékre hivatalos hajtóvadászatot 
tartottak, illetve tartanak. 

A m. kir dohánynagytözsde f. hó 30 án ésokt. 
1-én, valamint 9-én a zsidó ünnepek alatt zárva lesz. 

Eladó gyümölcsfacsemeték. A székelyudvarhely 
m. kir. állami csemetekertben a következő gyümölcsfa 
csemeték kaphatók : almák : Jonáthan, Batul, Török-
Bálint, Téli arany parmen, Ponyik; szilvák : Beszter-
czei, Zöld ringló, Bióndck korai; májusi korai és 
Disznódi fűszeres cseresnyék ; különféle magyaró tök. 
Az I. oszt. csemeték ára 60 fillér, a II. oszt. 30 fii. 
Előjegyezhetők a helyi M. kir. erdőhivatalban. 

KÖZGAZDASÁG. 
— A komlótermós. — 

Az idei komló termés, daczára a nagy száraz-
ságnak, — kivévén a bácskai telepitvényeket — 
várakozáson felül sikerült, úgyannyira, hogy holdan-
kint 5—6 métermázsáig terjed az átlagos hozam. 
Ugy látszik azonban nemcsak nálunk, hanem külföl-
dön is nagy termése volt a komlónak s ez az oka, 
hogy a prima komlóért mult évben a métermázsán-
kint elért négyszáz koronás ár kétszáz koronára 
sülyedt, sőt oly nagy a kínálat, miszerint a külföldi 
ügynökök csak 120 — 140 koronát ígérnek száz kilo 
elsőrendű komlóért. 

Nagyon kívánatos lenne, ha a hazai sírgyáro-
sok komlószükségleteiket Magyarországon szereznék 
be, de sajnos, míg az 0. M. G. E a magyar komlót 
minden elfogadható áron Saatzban Schvartzkopf ur 
által értékesítteti, addig a magyar sörgyárosok 
ugyanazt a komlót drága áron mint saatzi komlót 
kapjak vissza. Hisz minden komlótermelő előtt isme-
retes a Saatzba szállított komló közé tett névjegy 
története, melyet a sörfőző a rendelt hire9 saa'zi 
komló között megtalált. Azonban még ez sem elég 
a sörgyárosoknak, mert hogy is lehetne itthon va-
lami jót produkálni ? Bebizouyitott tény az is, hogy 
a magyar komló a saatzi hires komlóval méltán ver-
senyezhet, s mégis a magyarországi sörgyárosok a 

mintegy négyezer mmázsát kitevő komlószükségle-
tüknek alig egyötöd részét szerzik be Magyarorszá-
gon, jóllehet az utóbbi évek itteni komlótermelése 
a fenti szükségletet teljesen fedezné. Tudomáson sze-
rint az országban három komlóértékesitő szövetkezet 
is van, de sajnos, ezideig nem nagy eredményeket 
értek el. 

Reméljük azonban, hogy az önállóvámterület 
felállítása a hazai komlóárakra nézve is kedvező be-
folyást fog gyakorolni. (S.) 

A Gazdasági egyesület f. hó 12-én választmányi 
ülést tartott, melyen Dr. Damokos Andor alelnök 
elnökölt. Hlatky  Miklós titkár azon kijelentését, hogy 
a fóldmiv. ügyi Minisztérium a vármegye kezelése 
alatt álló üsző beszerzési alapot az egyesület kezelé-
sébe adta át, tudomásul vették, az átvétel eszközlé-
sére titkár, Szabó István, Zonda József küldettek 
ki. A tagok sorába felvétettek a szombatfalvi, patak-
falvi és firtosváraljai gazdakörök. A katonai raktá-
rakból rozs-korpa adományozását kéri az egyesület. 
Megkerestetik a kirendeltség, hogy a XII. hadtestnél 
eladásra kerülő kanczákból 30—40 drbnak az egye-
sület részére való adományozását kezdeményezze. 
Tudomásul vétetett, hogy a földmiv.ügyi miniszté-
rium tehén bevásárlásra 10.000 kor. bocsátott a 
székelyföldi kirendeltség helyi vezetője rendelkezésére 
8 hogy a Magyar Földhitelintézet Dr. Soó Rezsőnek 
a kisgazdák kölcsönei lebonyolítása körül kifejtett 
tevékenysége dijául 1200 kort adományozott. A téli 
tanfolyamok és gazdasági előadások költségeit egy-
előre nem kérelmezi az egyesület. A nagyenyedi ki-
állítás megnyitására az egyesület képviselőiül kiküldi 
Páiffi Dénes, Balázsi Sándor, Szabó István, Sebesi 
János és Hlatky Miklóst. Az oklándi állatdijazás 
költségeit az egyesület hordozza, a díjazásra 400 k. 
fordittatik. 

TAVIrtATOK. 
Budapest, szept. 16. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
Az uj homo régius. 

Mint már külön kiadásunk jelezte, politi-
kai körökben elterjedt hirek szerint jövő héten 
a király első sorban Széli Kálmánt hivja meg. 
Viszont meghívást kap több most nem szereplő 
szabadelvű politikus. 

Újra  meghívják  Andrássy Gyulát és Kos-
suth Ferenczet,  valamint több függetlenségi 
vezérembert is. 

Kitüntetések. 
A mai hivatalos lap közli: a király Er-

nuszt Kelemennek a főrendiház alelnökének 
fölmentése alkalmából a Ferenez József-rend 
nagykeresztjét, Vécsey  Arthurnak az erdélyi 
erdoipar részvénytársaság vezérigazgatójának ne-
mességet adományozott. 

A főrendiház ülése. 
A főrendiház tegnap délután 5 órakor ülést 

tartott Csáky Albin elnöklete alatt. Fejérváry 
Géza báró bejelentette a kormány lemondását. 
Dessewff'y  Aurél gróf megtámadja a kormányt 
törvénytelen cselekedeteiért. 

Prónay Dezső báró eredetében  és működé-
sében törvénytelennek  mondja a kormányt. 

Fejérváry  Géza tiltakozik az ellen. Lányi 
jogi okoskodásokkal bizonyítja a kormány tör-
vényességét. Fejérváry  kijelenti, hogy a főren-
diház bizalmatlansági szavazata, nem a kormány, 
hanem a korona ellen irányult. 

Zichy Nándor gróf tiltakozik Fejérváry 
ezen állítása ellen. 

Lukács György és György  Endre minisz-
terekvédelmezik Fejérváry álláspontját. 

Ezzel kihirdették az elnapoló kéziratot és 
az ülés véget ért. 

A Zeysig ügy ujabb szenzácziója. 
A Zeysig ügy bünügyi aktái közül elve-

sze* t az az egyetlen levél amelyet állítólag 
Bánffy irt Zigánynak és a melyet könyvtárában 
találtak. 

A vizsgálóbíró ma átirt a rendőrséghez, 
hogy azonnal csatolják be az iratokhoz a hi-
ányzó levelet, a melynek elvesztésével akarja a 
rendőrség erősíteni azt az igyekezetét, hogy 
Bánffyt belekeverje mint bűnrészest a dologba. 

Tarján Vilmo3 hirlapiró nyilatkozik és azt 
mondja, hogy Lakatos László ellen a vizsgáló-
bíró előtt tett vallomásáért feljelentést tesz rá-
galmazás czimen. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája 



Sz. 3755—1P05. tkvi. 

Árverési hirfletmény kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Lukácsffy 
István végrehajtatónak László Judit végrehajtást 
szenvedő ellen 46 kor. 20 fill. tőke követelés és 
jár. iránti végrehajtás ügyében a lengyelfalvi 69. sz. 
tjkben A f alatt felvett 128 hrsz. ingatlanra 320 
korona, 341 sz. 2 k., 410 sz. 9 k., 486 sz. 2 k., 
495 sz. 6 k„ 893, 894 és 895 sz. 3 k., 1236/3, 1237 
sz. 2 k., 243/2 sz. 6 k., 1479 sz. 4 k., 2089 sz. 2 
k., 2122/2 sz. 5 k , 2212 sz. 3 k., 2286/4 sz. 5 k., 
2391 sz. 17 k., 2447/2 sz. 2 k , 2899/2 sz. 1 k., 
2972/2 sz. 12 k., 2998 sz. 3 k., 3046 sz. 2 k., 
3066 sz. 2 k., 3219 sz. 2 k., 3309, 3310 sz. 2 k., 
3342/2 sz. 5 k.. 3368/2 sz. 6 k., 3420 sz. 11 k., 
3463 sz. 5 k., 3518 sz. 14 k., 3727 sz. 5 k., 3986 
sz. 20 k., 4004 sz. 12 k., 4809, 4810, 4811 sz. 13 
k., 5059 sz. 8 k., 2254/1/2 sz. 6 korona s végül a 
21 sz. tjkvben A f 1 rendsz. alatt felvett 31/1, 31/2 
hrsz. ingatlanra 380 korona ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1905. évi szeptember 
hó 27-ik napján d. e. 9 órakor Lengyelfalva 
községházánál i gtmtaudó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o át készpénzben, vagy óvadék-
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék mint telekkönyi hatóság. 
Sz.-udvarhely, 1905. junius 6-án. 

M i h á l y , kir. törvszéki egyes biró. 

» SzejHe-Viz 
tisztelt vevőit kérem, hogy a viz tisz-
taságára, dugaszolására, szállitásának 
pontosságára vonatkozó és más egyéb 
panaszaikkal, valamint megrendeléseik-
kel hozzám fordulni szíveskedjenek. 
Ü Z Ö L L O S I S A M U b é r l ő . 

621—1905 végh. 

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

t.-cz. értelmében ezennel közhíré teszi, hogy Dr. 
Válentsik Ferencz tömeggondnok által képviselt, 
Székelyegyleti első takarékpénztár csődtömegéhez 
tartozó és annak tulajdonát képező 102 (egyszázkét) 
künn levő követelések, melyeknek együttes összege 
45431 kor. 64 fillér esedékes kamatjárulékaival 
egyetemben, nyilvános árverésen el fognak adatni. 

Az összes eladás tárgyát képező künnlevő 
követelések együttesen egyszerre bocsáttatnak árve-
rés alá és egy leütéssel adatnak el. 

Az árverési vevőnek leütés után az összes el-
adás tárgyát képező követelésekről szerkesztett s az 
adósok, valamint az egyetemleges adós társak nevét 
és összegét pontosan feltüntető jegyzék, szabályszerű 
engedményesi záradékkel ellátott át fog adatni, vala-
mint át fog adatni a követelések fennállásának iga-
zolására szolgáló okmányok, u. m.: váltók, kötelez-
vények és birói végzések. 

Csődtömeg, az elárverezett követelések fennállása 
és behajthatóságáért szavatosságot nem válal. 

Az elárverezendő követelések kikiáltási ára 
45431 korona 64 fillér, ha ez meg nem ígérgetnék 
a kikiáltási áron alól is, a legtöbbet ígérőknek el-
fognak adatni. 

Az árverezni kívánok bánatpénz letételre nem 
kötelesek, a legtöbbet igérő ráütés után azonban 
köteles a vételárt az 1881. évi IX. t.-cz. 108. §-ában 
irt joghátrányok terhe alatt, azonnal készpénzben 
tömeggondnok Dr. Válentsik Ferencz kezébe ki-
fizetni. 

Ezen árverésnek a székelyudvarhelyi kir. já-
rásbíróságnak Pv. 142/1. 1905. számú végzése alap-
ján, alólirt kiküldött által Székelyudvarhelyen a vá-
rosház helyiségében leendő megtartására határnapul 
1905. év október hó 6-ik napjának d. e. 9 órája 
tűzetik ki. 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz.-udvarhelyit, 1905. szeptember hó 7-én. 

B i r ó Nándor, kir. bírósági végrehajtó. 

782—1905. szám. 
kj.. I 

Szentegyházas-Oláhfalu község elöljárósága közhírré tes«i, hogy a község tulajdouát 
képező L i o b o g ó - f ü r d ö , mely áll 18 lakszoba és 2 hideg tükörfürdőböl, 1905. október 
22-én 6, esetleg több évre haszonbérbe adatik. Kikiáltási ár 600, azaz hatszáz korona, 
bánatpénz ennek 10°/0-a 

Alkalmas vevő esetén örökáron is eladatik. 
Szentegyliázas-Oláhfalváu, 1905. szeptember 7-én. 

B a l á z s I s t T r á n , 
k. főbiró. 

Elsőrendű gyártmány! Tömör kivitel! 
Kedvező fizetési feltételek! Legmesszebbmenő szavatosság! 

Benzin-lokomobilok. Teljes cséplő szerelvények. 
Benzin-motorok. Szivógáz-motorok. 

isers és Eaiisr motcr-gyáriraktára 
BUDAPEST, VI., PodinaiiiczKy-utcza 18. 

Árjegyzék ingyen es bérmentve. 
j^SL ^^St 

í ^ f ssstf ^ Keresek 
Ajánlatokat e lap 

3 400 holdas 
földbirtokot bérletre, 
Udva rhelymeg'yében 

kiadóhivatala közvetit. 

Csak 5 korona 
4Y4 kiló (körülbelől 50 darab) kevéssé megsérült 

enyhe, finom 

PIPERE-SZAPPAN 
rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin és 
gyöngyvirágból szépen összeválogatva. A pénz előze-

tes megküldése, vagy utánvéttel küldi: 
S C H E F F E R 13. S A N D O R . 

Budapes t , VIII. ker. Bezerédy-utcza 3.szám. 
Szám 1 3 2 0 - 1 9 0 5 szb. Udvarhelyvármegye Homoródi járás föszolgabirójától. 

Hirdetmény. 
Hoin.-Okláud község képviselőtestületének 21—1905. számú határozatát, Udvar-

helyvármegye törvényhatósági bizottsága 372 — 1905. kgy. számú határozatával jóváhagy-
ván, az Oklánd község által építendő kir. járásbirósági irodai helyiség és fogdaépület épí-
tési költségeit 46899 kor. 22 fillér összeg erejéig engedélyezte. 

A fent emiitett munkálitok foganatosításának biztosítása czéljából 1905. évi szep-
tember hó 27-ik napjának d. e. 9 órájára, Hom.-Oklánd községháza nagytermében a já-
rás föszolgabirája uevébeu tartandó zártajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálatok végrehaj'ásának 
elvállalására vonatkozó, az engedélyezett költsépösszeg után számítandó, s a részletes fel-
tételekben irt 5°/0-nyi  bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat, kitűzött nap d. e. 9 órájáig 
alólirott főszolgabíróhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek 
figyelembe nem fognak vétetni. 

Képviselőtestület fenntartja magának a jogot, hogy ajánlattevők között szabadon 
választhasson. 

A szóbanforgó munkálatra vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek neve-
zett főszolgabirói hivatalnál, a rendes hivatalos órákban naponkint megtekinthetők. 

Hom.-Oklánd, 1905. évi szeptember hó 10-én. 

Szabady Tivadar, 
főszo'gabíró. 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú portlandonra czementct olcsó ajánl 
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