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M ű v é s z e t ü n k . 
Meg lehetünk elégedve a művészet mai 

fejlettségével.  Társadalmunk a művészileg szép 
tárgyak élvezetében a rosz diák iskoláját jár ja: 
megbukik ismételve, lassú tempóban űszsza vé-
gig a tanfolyamot,  — de végre mégis beleta-
nul, beleérik. Hiába, alioz is idő kell, a inig a 
miiszeretet általános, a műpárto'ás közszükség 
lesz. Elég szerencse, hogy közönségünk immár 
a saját mestereink s iskoláink hatása alatt ne-
velődhetik Jobb igy, mintsem ha eszi étikai 
műveltségünk egészen idegen forrásokra  volna 
utalva. 

A közel múlthoz képest elég jelentékeny 
máris az elóhaladás. Műtárlataink egyre látogi-
tottabbak, a kép- és szoborvásárlók köve foly-
vást szélesebb társadalmi rétegekre terjed. Nagy-
úri szalonjainkban, ahol azelőtt idegen művészek 
bitoroltak minden helyet, a magyar piktúra és 
szkulptura immár otthou érzi magát. Polgári 
háztartásainkban is, hol eddig silány olajnyo-
mat u képek, a gépi képírás termékei ékteleni-
tettek el minden falat,  silány bronz- és por-
czel Ián-másolat ok foglaltak  el minden fülkét  és 
polczot, — immár utat kezd magának törni a 
becsvágy, hogy a család néhány magyar művész 
eredeti alkotását is bírhassa. 

Mégse történik elég e téren ahoz képest, 
a mi történhetnék. A megrendeléseknél ma is 
nagyobb tényező a hiúság, a versenyző házak 
példája s az a naiv fölfogás,  hogy az értékes 
tárgyakat beszerezni hazafias  érdem, mintsem 
azt a valóban nemzeti közérdeket szolgálhatná, 
hogy középosztályunk a szépet önmagáért tudja 

szeretni és e szükségletét a nemzeti forrásokból 
ezek benső értékeért akarja födözni. 

Dicséretes kivétel az a néhány megye és 
város, melynek módjában volt az ezredéves ün-
nep alkalmából történeti tárgyú képeket rendelni 
a maga tanácstermébe kiválóbb mestereknél. De 
a <>.'? megye s a 109 vidéki város közül hány 
követte eddig az ilyen példát? 

Nem mondjuk, hogy minden helyhatóság-
nak teljék monumentális arányú műtárgyakra. 
De hisz a művészet nemcsak monumentális al-
kotásokat, kinál: van elég válogatni való a mű-
darabok neme, tárgya, stilje s arányai közt. A 
művészek számára pedig minden megrendelés 
fontos;  maga a művészet csak ugy él s fejlődik 
tovább, ha tért, levegőt napsugarat kap, ha 
dolgozhat, alkothat. Meddőségre kárhoztatni 
annyi volna, mint elszedni tőle azt, a miből 
táplálkozik, a mitől lélekzik 

A müpártolásnak legmelegebb talaja az 
egyházak, a vallás táján van. S itt nem a szé-
kesegyházakra czélzunk, ahol a magyar egyházi 
festészet,  szobrászat ugyancsak elég munkát ta-
lálhatna. Elég a plébániák kontingensére utal-
nunk ; ezek száma töméntelen s alig van köztük 
féltuczat,  melynek képei, szobrai, domborművei 
ne lennének kontárkövei minden jobb Ízlésnek 
Csúf  formák,  iszonyú rajzok, nevetséges atezok 
és idomok bitorolják a helyet ott, a hol áhítat-
gerjesztés volna a hivatásuk. Pedig ugyancsak 
kevésbe kerül, hogy a parochus, a kegyúr vagy 
a hitközség e silány mázolások, gipszek és 
mészkő monstrumok helyébe a magyar műtör-
ténet jelenkorához méltó tárgyakhoz juttathassa 
templomát s a hívőket. 

Itt vannak a sokféle  búcsújáró kegyhelyek, 
főleg  a Kálváriák. A világ legmegrázóbb tra-
gédiájának történetét a búcsúsok ezrei tizenkét 
bádoglemezre mázolva, kimondhatatlan színekben, 
lehetetlen csoportosításokban látják — s igazán 
az élő hit szinvaksága kell hozzá, hogy a lá-
tottaktól illúzióik ne veszszenek oda. A hitélet 
bensőségének és esztézisének ügyét mentül hat-
hatósabban szolgálnák az egyházak, ha igénybe 
vennék a művészet készséges és épen nem drága 
szolgálatát. Népesebb városainknak meg épen 
díszére válnék, ha kegyhelyeik főtárgya  nem 
kontárkézből eredeti légyen s szent szobraik, 
egyházi edényeik, az oltárok architektúrája, a 
Kálvária-állomások finomabb  metszetű dombor-
művei, mind a kor s nemzeti műveltség mai 
színvonalán állhatnak. 

Temetőink banálisak országszerte. A ha-
lottak iránt való kegyeletünk a koszoru-kultusz-
ban merül ki. Ehelyett mennyivel szebb volna, 
ha maradandó becsű tárgyakra akarnánk költe-
kezni, amikben nemcsak hervatag iutencziók, de 
gondolatok, érzelemgerjesztések, elmúlhatatlan 
formaszépségek  vannak. 

Dicséretre méltó úttörő muukát végez itt 
városunkban s successive a szomszéd vármegyék-
ben a pár év óta fennálló  kő-  és agyagipari 
szakiskola,  a mely hivatott arra, hogy az álta-
lános jó izlést emelve, a szép és jó iránti fo-
g i mainkat felköltse  s azt ébrentartsa. A sír-
emlékek sorozata állandó foglalkozást  adhatna a 
magyar szkulptura nagy részének. 

De a polgá-i életben is mennyi alkalmat 
hagytunk elmúlni, a mit a művészet fejleszté-
sére fe  használhattunk volna. A magyar közép-

Homunkulusz tavasza. 
— Irta: Herczeg  Verencz.  — 

Homunkulusz az asztala előtt állott, olyan mu-
latságos kétségbeeséssel az arczán, mintha tüsszen-
teni akarna és nem tudna. (Homunkulusznak egyik 
barátunkat neveztük el, különféle  elmés tökéletlen-
ségei miatt.) 

Az asztalon egy édes illatú kis ibolyabokréta 
feküdt,  melyet talán a házmesternéje, talán a ked-
vese csempészett oda. Megdöbbenve, kelletlenül és 
mégis annyi szánakozó érdeklődéssel nézte, mintha 
nem is virág volna, hanem saját bűnös ifjúságának 
corpus delicti-je, egy illatos poronty, melyet bosszús 
édesanyja, a tavasz lopott be a legénylakásba. 

— Borzasztó 1 - mondta. — Itt a tavasz 1 
— Váratlanul ér a csapás? 
— Egészen váratlanul I Tegnap még oly gyö-

nyörűen üvöltött az éjszaki szél. . . Jó hideg volt és 
szép sötét.. . Kimondhatatlanul jól éreztem maga-
mat, miut a telelő medve a behavazott barlangjá-
ban . . . Azt hittem, hogy ez mindig igy marad . . . 
Mindig a kihűlt emlékeimből fogok  táplálkozni, mint 
a medve a nyári zsírjából. És most egyszerre rám 
tör a tavasz, vérszomjas falkájával...  Ibolyaillat — 
pacsirtadal — verőfény  — Heine 1 Világos lesz és 
meleg. Az asszonyok a boltokban ülnek és csupasz 
kézzel tapogatják a vakmorőszinü kelméket, az én 
szivem pedig mindenféle  virágos giz-gaz, buja zöld-
ség, vágy és sejtelem kezd rügyezni... De hát mire 
való ez? Minek kezdjem újból. Csak azért, hogy az 

ősznek legyen megint mit letarolnia. Mily borzasz-
tóan banális a természet és milyen együgyü az em-
ber, hogy ujbol és újból lépre megy nrki. 

Talán mondanom sem kell, hogy Homunkulusz 
meglehetősen szubjektív természetű ember . . . Kön-
tösnek tekinti a mindenségi t, a mely arra való, 
hogy az ő Egyéniségét drapiroz/.a. És ha a termé-
szet nem simul éppen olyan ráuczokb.i, mint ő kí-
vánná, akkor kissé dühbe jő. — Van nekem egy 
képem, a mit amerikai útjából hozott nekem A kép 
Homuukuluszt ábrázolja egy sziklán ülve; a háttér-
ben a Niagara-zuhatag látható. Homunkulusz elége-
dett és méltóságos a képen, a zuhatag azonban tom-
bol és dühöng. Alkalmasint bántja, hogy nem ő van 
elül a képen és Homunkulusz hátul. . . A barátom-
nak ez a legjobb képe. 

— És ha te volnál a természet — tisztesség 
ne essék mondani! — kevésbé banális volnál ? 

— Ha én volnék a természet, akkor minden 
embernek csak egy tavasz jutna. Egyetlenegy kon-
centrált tavasz, a mikor a szive vakitó lángolással 
és felségesen  dörgő harmóniában emészti el magát. . . 
Aztán hadd jöjjön az ősz, jöjjön a tél 1 De ez az 
egyre bágyadó körfutás,  ez az örökös nekibuzdulás 
és elernyedés, ez untató és lealázó. Olyan, mint a 
viszhang a sziklák közt: eleintén mennydörög, az 
tán visszazug, még döng a távolban, végül elhalva 
mormog . . . A tavasz agyonparodizálja önmagát, mint 
egy elcsépelt nóta, a mely valaha fölvillan)ozott... 

* 

Szükségét éreztem, hogy valami közönséges do-
logra tereljem a szót. 

— Hol vettod azt az ibolyát? — kérdeztem 
Homunkulusztól. 

— Nem vettom sehol. Ugy repült be a nyitott 
ablakomon. 

— Erről a tavaszi csodáról verset kelleue 
irnod. 

-- Semmi csoda. Valami X. kisasszony dobta 
be, mikor erre sétált az édesatyjával. Lilaszinü ruha 
volt rajta, a füléig  érő gallérral, a háta fekete  pa-
szománttal czifrázva.  Mert a hátát láttam csak, mi-
kor utána hajoltam az ablakból. 

— Mindig csak hátul láttad? 
— Hogy is ne! az arczát is láttam eleget.. * 
— Csinos? 
— Kikiáltott szépség ugyan,^e azért tényleg 

csinos. 
— Régi ösmeretség? 
— Érdekel a dolog? 
— Bizony Isten nem 1 
— Gondoltam, mert engem sem érdekel. De 

azért elmondom . . . Én nem ösmerem a kisasszonyt, 
csak látásból. A nyáron láttam, a Balaton partján. 
Csinos leány, de a mellett gőgös, szeszélyes és kü* 
lönös modorú . . . Láttam tenuiszt játszani, — olyan 
fölséges  mozdulatai vannak, mint egy fiatal  párduez-
nak . . . Mikor visszajöttem Pestre, néhány ösmerő-
söiu azt beszélte, hogy el fogom  venni Annát — 
gondolom, ez a keresztneve X. kisasszonynak! A 
pletyka inkább mulatságos volt, mint boszantó, mi-
vel akkor se ösmertem, máig se ösmerem a leányt. 
Később megtudtam a futcsa  hir eredetét: magától 
Anna kisasszonytól származott.,. Egy kis rokoná-
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sorsú családok rendszerint akkor költenek na-
gyobb mértékben, ha a fiu  házasodik, a lányt 
férjhez  adják s az uj háztartás alapítása beru-
házásokkal jár. A kelengye megrendelésekor 
nem igen számit, ha szerény sorsúnál az összeg 
50 -60 , jobbmódunál 100—200 frttal  többre 
rug s a fiatal  pár a kelengyével 1 — 2 műtárgy-
hoz is juthat, amik háztartását diszitik s benne 
mindenha ereklyetárgy értékét képviselik, ha a 
művész ismert nevű és magyar. Az ily tárgy 
értéke megmarad, sót sok esetben az idővel nö-
vekszik is. De a mi iparosainknak eszükbe se 
jutott eddig, hogy a kelengyék összeállítását 
1 — 2 műtárgygyal kombinálják s e czélból az 
ipar a művészettel lépjen érintkezésbe. Közön-
ségünk pedig nem gondolt rá, hogy a bevásár-
láskor ilyen kelengyét keressen. Fal- és szoba-
dísz dolgában nálunk megtette néhány berámá-
zott másolat, fénykép  s utánzott szőnyeg vagy 
olyan pipereféle,  amit Bécs Norimbergán át ne-
künk szokott szállítani. 

Egyes nagy tehetségek ezentúl is utat fog-
nak törni maguknak a külföld  világpiaczai felé. 
Az állam pedig megtette a tőle telhetőt, midőn 
a fiatal  müvésztalentumok kiképzésére, fölfejlesz-
tésére intézetekben, intézmények által alkalmat 
ád. Nemzeti művészet azonban igv nem nőhet 
nagyra. Nemzeti művészetnek csak maga a nem-
zet a föllenditője. 

Sivársággá pusztulhat ez a fiatal,  tavasz-
pompájában virágzó kultura, ha a nemzet nagy 
tömegei nem veszik ki részüket a nemzeti mű-
vészet háztartásából. 

Zártülés. 
— Udvarhelyvármegye közig. biz. gyűlése. — 

— deczember 14. 

A törvény előtt ugy áll a dolog, hogy „aki 
állit valamit, annak bizonyitani is kell". A törvény 
mindenkiről felteszi,  hogy derék, becsületes ember: 
az ellenkező bizonyítandó. De miféle  lovagiasság az, 
amely éppen azokat az embereket ragadhatja torkon, 
akiknek becsületükre, feddhetetlen  hírnevükre is föl-
tétlen szükségük van — a köztisztviselőket — és 

nak, egy korán érett sihedernek, akit különös bizal-
mával szokott kitüntetni, azt mondta egy izben : az 
az ember kerül engem, pedig feleségül  fogom  maga-
mat vétetni vele! 

— Ez az ember te vagy? 
— Magam! Mit szólsz hozzá? 
— Most még semmit... De aztán ? 
— A télen csak egyszer vettem hirt a leány-

ról. Eljött hozzám a fiatal  gyerek, a kit az imént 
koránérett sihedernek neveztem és azt mondta, hogy 
menjek el a tudja Isten micsoda bálra. Ott lesz Anna. 
Azt üzeni nekem, hogy elég volt a komédiából, most 
már mutattassam be magamat úriemberhez illően. 
Mit szólsz hozzá? 

— Elmentél? 
— Nem. Azt mondtam a fiúnak:  talán — ha 

kedvem lesz — ha időm engedi... 
— Körmönfont  kaczér vagy! És minő hatással 

Volt a leányra távolmaradásod? 
— Különös hatással. Azt mondta: a gyáva fél 

tőlem ? 
— És te? 
— Nevettem rajta. Akkor még hideg volt és 

szép sötét, a szél üvöltött és senki sem tudta, hogy 
ki fog  még egyszer tavaszodui. De most rám tört a 
tavasz... Ibolyaillat — verőfény  — Heine! Külön-
ben mit szólsz a leányhoz?-

— Mit mondjak ? Vagy igaza van, vagy nincs. 
Ha igaza van, akkor uri emberhez illően kérd meg 
a koránérett siheder urat, hogy mutasson be. Ha 
pedig nincs igaza, akkor dobd ki az ibolyát az ab-
lakon, oda, a honnan berepült. 

Homunkulusz a kezébe vette az ibolyát és egy 
pillanatra beszívta az illatát. 

— Elég volt már az oktalanságból — mondta 
— beszéljünk másról. 

Másról kezdtünk beszélni, az ibolyát azonban 
nem dobta ki. A nyitott ablakon át pedig langyos és 
felbőszitően  édes tavaszi levegő áradt be a lakásba. 

így támad rájuk: „En azt mondom, hogy nem vagy 
tisztességes ember, nem vagy méltó arra a székre, 
amelyet betöltesz; vagy védd magad!" 

Ez a megfordítása  minden erkölcsi és jogi 
rendnek, sőt a logikának is. A becsületes ember, a 
kit vádolnak, rendesen semmivel sem tudja bizonyi-
tani, hogy becsületes. Nem mindenki van abban a 
helyzetben, hogy fölmentő  ítéleteket hordoz az oldal-
zsebében. Ha tehát valakire ráfogják,  hogy sikkasz-
tottál, csaltál, vádoskodtál stb., az csak azt mond-
hatja: nem tettem. Világos tehát, hogy az infámia, 
ha valakinek ártani akar, föltétlenül  és teljesen bi-
zonyítandó az által, aki ezzel valakit megvádol. 

Igen helyesen cselekedett Dr. Válentsik, amidőn 
a Mares-Vásárhelyen megjelenő „Közérdekében kö-
zölt czikk következtében, a fegyelmi  elrendelését 
kérte maga ellen, amelynek keresztülvitelét e közig, 
biz. gyűlésen el is rendelték, melynek rendén majd 
bizonyosan a hamisnak bizonyult vádak után, maga 
a czikk gyáva szerzője is szint fog  vallani. 

Bár ki, ha mindjárt a „Közérdek" és annak 
szerkesztője Pálffi  Mihály is inditja meg a hamis 
vád-, rágalom terjesztését: hógörgetegként terjed 
ijesztő arányokban, s a nagyközönség pedig sokkal 
kényelmesebb az igazság utánjárására, de a rosz-
szat nagyon könnyen elhiszi és talán nincsen olyan 
rágalom, amely bizonyos körben visszhangra ne 
találna. 

A párbajkodexnek egyik pontja azt tanítja: 
Aki sért, az feleljen  a sértésért föltétlenül.  Még ak-
kor is feleljen,  ha tudva sértett meg olyan, aki nem 
kard-képes. Feleljen a törvényhozó is, a biró is; 
mindenki, aki más becsületében gázolt. A kir. Curiá-
nak nincs több joga, csak annyi, hogy Ítéljen. Sér-
téshez való joga egyáltalán nincsen. 

De hát miféle  karrikatura-lovagiasság az, amit 
Pálffi  Mihály jelen alkalommal elkövetett. Ha ez is 
lovagiasság, vágjuk földhöz  a párbajkodexet és a 
férfi  igazságérzetét; menjünk neki egymásnak rágal-
mazó nyilatkozatokkal, följelentésekkel,  bicskával és 
késsel, s amidőn az igazolásra kerül a sor — mert 
végtére is csak kell, hogy arra is kerüljön — tér-
jünk ki egész egyszerűen az elégtétel megadása elől, 
vegyünk sajnálattal értesülést az esetről, mert hát 
mi nem tudtuk azt, hogy váljon kit rágalmazunk, 
kinek a becsülétében gázolunk. 

Mit érdemel az olyan ember, van elég büntetés 
és bűnhődés az olyan rágalom elkövetőjére, kinek 
rágalmazásának indító oka a képzelt hiúság meg-
boszulása, hatalmi törekvés, politikai súrlódás — 
kenyéririgység ? 

Tudja-e büntetni kellőleg a büntető-kodex azt 
az embert, aki ártatlant, közbecsülésben állót akar 
tönkretenni, akarja elrabolni legféltettebb  kincsét — 
becsületét. Sújtsa bár a törvény kérlelhetlen szigor-
ral, sújtsa a társadalom, mely magából kidobja, ak-
kor sem tudott kellő elégtételt szerezni, mert az 
ilyenre nincs kellő büntetés, mivel a rosszaság leg-
nagyobb foka:  a lelki romlottság kell ahhoz, hogy 
valaki ellen hamis vádakat terjesszünk, becsületében 
gázoljunk. 

A lefolyt  gyűlésről részletes tudósításunk ez: 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága rendes havi 

gyűlését ma tartotta meg, gróf  Ilaller  János főispán 
elnöklése mellett. A tagok közül jelen voltak : Jakab 
Gyula, gróf  Lázár Ádám, Molnár  Lajos, Diemár 
Károly, dr. Válentsik  Ferencz, dr. Nagy  Samu, Gyar-
mathy Ferencz, Ugrón  István, Diószeghy Samu, dr. 
Szabady  Ferencz, Ádám  Albert. Bedő  Ferencz, Sán-
dor  Mózes, T'ermczy  Károly, Persián Jáuos, dr. Keith 
Ferencz. 

Aliapán jelenti, hogy novemberben, mint a 
tárgyalás alatt álló hóban, a tiszti létszámban vál-
tozás nem történt, s a közigazgatás menetét nem 
zavarta semmi. Jelentése végén megemlékszik arról, 
hogy a jelen ülés az utolsó, amelyen mint alispán részt 
vesz. Köszönetet mond a közig. biz. elnökének és 
minden egyes tagjának s kéri a bizottságot, hogy 
jövőre is mint magán egyént tartsa meg jóindulatában. 

Ugrón  István árvaszéki elnök az árvaszéki és 
gyámhatósági ügyforgalomról  jelenti, hogy okt. hó 
végével elintézetlen maradt 928 ügydarab, november 
hóban érkezett 1756, amelyből összesen 2331 intéz-
tetett el. 

Székely-Udvarhely város ügyforgalmát  illetőleg : 
előző hóról átjött 12 drb, érkezett 110, elintéztetett 91. 

Dr. Szabady  Ferencz szerint az elmúlt hóban 
a közegészségügyi állapot az előző hóhoz viszonyítva, 
sokkal kedvezőbbnek mondható, általában véve pedig 
kielégítő volt. — Az orvosi jelentés során Ugrón 
István szóváteszi a városunkbau most közelebbről a 

szülési eseteknél történt halálozásokat, amelyeket a 
bába-asszony gondatlanságának tulajdonit, s ajánlja 
a bába-asszony működésének felfüggesztését.  Dr. Vá-
lentsik  Ferencz ezzel kapcsolatban igen helyesnek 
tartja az ügynek törvényszékhez való áttételét. Diemár 
Károly felemlíti  a közhórház csatornájának tisztáta-
lanságát, amely annak a környéknek egészségügyét, 
nagyban veszélyezteti. 

Sándor  Mózes kir. tanfelügyelő  az állami és 
községi iskola-ügyekről tesz részletes jelentést. 

Diemár Károly kir. ügyész: A törvényszéki 
fogházban  az elmúlt hóban 5 vizsgálati, 53 elitélt; 
a keresztúri kir. járásbíróságnál 1 vizsg., 35 elitélt; 
a h.-oklándiban 2 vizsg., 14 elitélt; összesen 8 vizs-
gálati és 102 elitélt fogoly  volt letartóztatva. A fog-
házak egészségügye a tárgyalás alatt alló hóban 
kedvező volt. 

Molnár  Lajos pü. igazgató jelenti, hogy az 
elmúlt hóban egyenes abóban befolyt  50309 fi  t 051/, 
kr ; hadmentességi díjban 1930.87 ; bélyegdíj és jog-
illetékben 6816.14; fogyasztási  és italadóban 34381 
frt  72'/2 kr; dohányjövedékben 15001.3j) kr. Ideig-
lenes házadómentesség 38 esetben engedélyeztetett. 

Diószeghy Samu jelentése szerint nov. hóban 
ugy az állami, mint a törvényhatósági közúiakon a 
műtárgyak s úttesttartozékok jók voltak. Közlekedési 
akadály nem fordult  elő. 

A tárgysorozat 22. pontja után Dr. Válentsik 
Ferencz tisztifőügyésznek  a 87. pont alatt felvett 
kérése került tárgyalás alá, mely szerint a Maros-
Vásárhelyt megjelenő Közérdek folyó  évi és havi 
számában foglaltakért  önmaga elleu fegyelmi  vizsgá-
lat elrendelését kéri. 

A kérés, melyet Ádám  Albert előadó olvasott 
fel  — így hangzik : 

T e k i n t e t e s k ö z i g a z g t á s i b i z o t t s á g ! 
A Marosvásárhelyen megjelenő „Közérdek" czimi'i heti-

lap f  év és hó 4-én megjelent számában egy névtelenül bekül-
dött cziKket közöl, mely egy járásbiró és egy ügyvéd között 
állítólag megtörtént téuynyel foglalkozik.  A czikkben a sze-
replő egyének megnevezve nincsenek. Mindazonáltal, mert köz-
tudatu dolog volt, hogy a br. Orbán Bodog kiskorú árváinak 
br. Orbán Ottó lengyelfalvi  lakos elleni 5000 frt  tőke és jar. 
iránt folyamatba  tett perében közlem és Csanády Zalán kir. 
járásbiró ur között bizonyos differencziák  támadtak, mplylyel 
nemcsak a felsőbb  biroság foglalkozott,  hanem a társadalom 
szélesebb köreiben is élénk vita és megbeszélés tárgyát ké-
pezte s mert a Székely-Udvarhelyen működő s az egyesek be-
csületében gázolni szerető sportklubb élénk öiömrivallgással 
fogadta  a hirt s széltében-hosszában híresztelte, hogy ama 
czikknek összes állításai reám vonatkoznak — lehetetlen volt 
át nem látnom, hogy a czikk sértő kifejezéseivel  az én szemé-
lyem ellen lett támadás intézve. 

A valótlan állításokat tartalmazó közlemény végsoraiban 
a következő sértő kitétel foglaltatik:  „Kérdezzük, hogy az ily 
jellemtelen ügyvédnek a kamara névsorában s általában az 
emberek között és tiszti ügyészi székben van-e helye?-' 

Magam is teljesen át vagyok hatva annak a tudatától, 
hogy a tiszti főügyészi  székben csak oly ember foglalhat  he-
lyet, akinek jelleme és becsületéhez szó nem fér.  Készséggel 
ösmerem be azt is, hogy ha a sértő czikkben foglaltak  ugy a 
mint leirva vannak, igazak, ugy a közlemény kitételei teljesen 
reám illenek s én tovább tiszti főügyész  nem lehetek. Egyéni 
becsületemet a hivatalnok becsületétől elválasztani nem tudom, 
s ép ezért indokoltnak tartom, hogy az egész tényállás arra 
illetékes tényezők által kiderittetnék, hozassék felettem  ítélet, 
mely hivatva van megmondani, letértem-e a tisztesség útjáról, 
avagy nem ? 

Ártatlanságom tiszta tudatában s abbeli meggyőződésem-
ben, hogy eljárásom teljesen törvényes és korrekt volt, nem 
zárkozom el az ügy tisztázásától, nem rettegem a hozandó 
Ítélet lesújtó voltat s magam kérem a tek. közig, bizottságot, 
hogy az 1Ü86. évi XXIII. t-cz. 2. §-a értelmében ellenem a 
fegyelmi  eljárást megelőző vizsgálatot elrendelni méltóztassék. 

Megjegyzem, hogy bármennyire tisztának látom is ügye-
mei, még sem szeretném, ha abban olyan ember nyilvánítana 
véleményt, a kinek elfogulatlanságához  bármely oldalról szó 
fér  s mert ezen ügyben a tiszti fótleyész  lenne hivatva véle-
ményt elmondani s mert az jelenleg én vagyok, tiszteletbeli 
tiszti tőügyész pedig tudtommal 'ez idő szerint csak dr. Nagy 
Samu, kinek véleménye ugy a másik érdekelt féllel  való ro< 
konságanál. mint a velem való közeli ismeretségnél fogva  tel-
jes megnyugvással nem találkozhatnék, tisztelettel kérem a tek. 
közigazgatási bizoitságot arra is, hogy rgy más vármegyebei 1 
érdektelen és elfogulatlan  tiszti főügyész  delegálása iránt a 
szükséges és törvényes lépéseket már most megtenni kegyes-
kedjék. 

Dr. Válentsik Ferencz, 
ügyvéd, t főügyész. 

Gróf  Ilaller  elnök jónaklátja, ha a megtámadott 
maga — ki időközben a termet elhagyta — adja elő 
élőszóval az esetet. 

Dr. Válentsik  az ügyet röviden ismertetve rátér, 
hogy ez ügyben itéletkihirdetési határnapul folyó  év 
julius 2-ika volt kitűzve. Ezen a határnapon — így 
szól — a biró kijelentette, hogy az Ítélet nem lévén 
még teljesen készen, azt ki nem hirdetheti, hanem 
egy másik napon, mindkét fél  jelenlétében fogja  azt 
megtenni. 
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1898. jul. 2-án — igy folytatja  — én H.-
Oklándon lévén a járásbíróságnál, természetesen nem 
jelenhettem meg, amig ott az ellenfél  megjelent s 
neki az ítéletet a járásbiró kihirdette, valószínűleg 
abban a feltevésben,  hogy nekem is a fellebbezésre 
kitűzött batáridőn belül azt megmutatja s a kihir-
detési jegyzőkönyvet volem is aláíratja. Ha ezt meg-
tette volna, természetes, hogy határidőn belül felleb-
bezéssel élek, s eszembe sem jut, hogy a jegyzőkönyv 
felvételét  kifogásoljam,  vagy azért panaszt tegyek 
Itten, szóló, megmagyarázza, hogy ez már annyival 
is inkább elhihető, mert a járásbiróval soha semmi-
féle  ellenséges viszonyban nem volt, s az ügy tár-
gyilagos védelmén kivül ellene semmi olyat érvénye-
síteni nem akart, mely egyik vagy másik tekintetben 
hátrányára válna. A járásbiró azonban — folytatja 
beszédét — minden rosszakarat nélkül, feledékeny-
ségből a jegyzőkönyvet nekem 15 napi határidőn 
belül aláírás végett nem adta ide, hanem csak aug. 
27-én jutott eszébe nekem megmutatni. Tény az. 
hogy időközben a jbiró tudatta velem, hogy az Ítélet 
meg van; el is mondotta annak rendelkező részét, 
de elfeledte  felemlíteni  azt, hogy a rendelkező rész-
nek az indokokban mily sérelmes magyarázata fog-
laltatik. Arról tehát, hogy az indokban ily sérelmes 
intézkedés foglaltatik  csak akkor értesültem, amidőn 
dr. Török  Albert az árvaszékuek ez irányben elő-
terjesztést tett. 

Felemlíti beszéde során, hogy időközben Írno-
kával az Ítélet részét is kiíratta volt s annak alapján 
a végrehajtást meg is kérte, s most mint előbb is 
emlité a rendelkező részben a sérelmes intézkedés-
ről szó sem volt s mert a végrehajtás is feltétlenül 
elrendeltetett, csak megerősödött abbeli meggyőződése 
hogy az Ítéletben semmi olyan nincs, mely ügyfelére 
sérelmes lehetne. A midőu a biró a jkvet aláirás 
végett odaadta, akkor is a rendelkező részt ololvasva 
kijelentette, hogy nincs abban az a sérelem, melyet 
dr. Török emlit, s mert éppen nem akart semmit 
tenni a biró ellen, a jkvet alá is irta; aláirás után 
figyelmeztette  a biró, hogy az indokok végén van a 
sérelmes intézkedés. 

Ekkor az ügy állásáról — folytatja  — jelentést 
tettem az árvaszékhez s utasítást kértem a további 
intézkedés felől.  Az árvaszék a fellebbezés  megtéte-
lére utasított, s e fellebbezésben  kénytelen voltam 
az ügy állását ekképpen előadni. 

Végül kijelenti azt, hogy biztos értesülése van 
arról is, hogy Csanády  jbiró ellen fegyelmi  eljárás 
megindítva nem lett, úgyannyira, hogy ő még csak 
szóbeli igazolásra sem lett felszólítva. 

Gróf  Huller  elnök itten, tekintettel az ügy 
magán természetére, zárt ülést rendelt el. A kiszi-
várgó hírek utján értesülünk, hogy gróf  Lázár Ádám 
a fegyelmi  eljárás elrendelése mellett szólalt fel,  mi-
vel nem tartja tűrhetőnek azt, hogy a hivatalnokok 
becsületét íneghurczolják, s ha igaztalan a vád, a 
hivatalnoknak a fegyelmi  ítéletben kell elégtételt 
kapnia, Gyarmathy, Molnár  és Diemár azon néze-
tüknek adnak kifejezést,  hogy a fegyelmi  elrendelé 
sére fenuforogui  semmi okot nem látnak, s igy tehát 
az mollőzeudő. A kérdés szavazás utján elöntetvén 
el, a bizottság dr. Válentsik kérése értelmében ha 
tározott. 

A vizsgálat keresztül vitelével Sándor  Mózes 
elnöklése alatt Diószeghy és Gyarmathy  közig, biz 
tagok bízattak meg. 

A 87. pontot tartalmazó tárgysorozat letárgya-
12 órakor ért véget. lása 

Újdonságok. 
Kinevezés. Gróf  Haller  János főispán  Bartha 

Gábort megyei alszáinvevőé kinevezte. 
Székely-Udvarhely város közgyűlése. Váro-

sunk képviselőtestületi tagjait e hó 15-ére hivta 
össze dr. Gynrmathy  Dezső polgármester a IV. ren-
des közgjülés megtartása végett. A gyűlés délelőtt 
9 órakor vette kezdetét, a midőn dr. Gyarmathy 
üdvözölte megnyitójában a megjelenteket s minden 
nagyobb emotio nélkül folyt  a tárgysorozat ö-ik 
pontjáig, a mely alatt a polgármester jelentést tett 
az 1895., 9ti., 97. évi számadások hátralékaira vo-
natkozólag. Az előterjesztés 160 tételt foglalt  magá-
ban s annak minden egyes pontja a polgármester 
javaslatával fogadtatott  el. A nagy fáradtságot,  után-
járást igénylő munkáért dr. Nagy  Samu indítványára 
dr. Gyarmathynak a közgyűlés köszönetet szavazott. 
A közgyűlés déli 12 óráig a tárgysorozatnak 8-ik 
pontjáig jutott el s igy a közgyűlés délután 2 óra-
kor folytatódott.  Délután folyamán  már jóval na-

gyobb érdeklődés mutatkozott a közgyűlés iránt, a 
miuek okát a tárgysorozat 8-ik pontja okozta, amely 
alatt a polgármester a vámok házi kezelésének fen-
tartása és módozatára vonatkozólag, ezzel kapcsolat-
ban a parallel-pénztár felállítására  vonatkozólag tett 
előterjesztést. Javaslatában azért is szükségesnek 
látja a vámok házi kezelését továbbra is fentartani, 
mivel gyakorlatból is köztudomású már az, hogy 
bérlet idején ugy a város, mint a vidék közönsége 
többször méltánytalan zaklatásnak van kitéve. A 
bérbeadás esetén a tiszta adatok nem állanak a vá-
ros rendelkezésére s a jövőre nézve magának nem 
tud kellő tájékozást szerezni. Javaslatában már azért 
is szükségesnek látja egy parallel pénztár felállítá-
sát, hogy a vámok bérbe nemadásával a legkisebb 
jövedelem is a városnak legyen a pontos kezeléssel 
megtakarítva s ezáltal a pénztár rendes kezelésén 
is segítve lesz s el lesz érve az, hogy az adók kü-
lön kezelve gyorsabb és simább mederbe tereltetnek. 
A kérdés szavazás alá bocsáttatott s a többség ha-
tározata értelmében egy ujabb pénztár pénztárnok, 
ellenőr és végrehajtó alkalmazásával felállíttatni  ha-
tároztatott. Érdekes és nagyarányú vitát provokált a 
12-ik pont, mely alatt a timár, szűcs és fazekas 
árucsarnokok kisajátítására tétetett előterjesztés. A 
polgármester, mivel a közgyűlés nem volt határozat-
képes számban (31), 30 napra egy ujabb közgyűlést 
tűzött ki. A tárgysorozat 25 pontból állott, melynek 
letárgyalása délután 6 órára ért véget. 

Uj körjegyző. Lnrcz János daróczi körjegyző 
nyugdíjaztatásával megüresedett körjegyzői állásra 
Török  Lajos merczifalvi  s. jegyzőt egyhangúlag meg-
választották. 

A nőegylet fblórestólye. Szerdán volt ez évben 
az utolsó estélye a Nőegyletuek. Az estélyt Vargha 
Ida és Csanády  Rózsika rendezték fényes  sikerrel. 
Sokan voltak jelen, fesztelen  volt a mulatság. A 
műsor két pontból állott, tíarmaih  Ödön Erdélyi: 
Kurucz  tábor előtt  festményét  reprodukálta nagy 
ügyességgel, szakavatottsággal. A tabló személyesitői: 
Soó  Mariska, Szobovics  Stefi,  Daróczy Ninuka és 
Poppov Péter voltak. Az ügyesen csoportosított ala 
kok, a kellő díszlet, a kosztümök éé a teljes meg-
világositás megkapóvá, lebilincselővé tette azt. A 
tablót egy 1 felvonásos  vígjáték A tavasz követte. 
Személyei: Steinburg  Viktorin, Szabó  Ilonka, Poppov 
Péter, Bartha Gábor, Fodor  Boldizsár voltak. A 
szereplők ügyes játékukkal minden dicséretre rászol-
gáltak. Műsor lejártával Török  Pálné elnöknö köszö-
netet mondott a közönségnek azon szivességeért, 
hogy az estélyeket jóakaratú pártfogásában  részesí-
tette s kijelentette, hogy a következő estély január 
11-én lesz. Majd táncz következett, a melynek foly 
tatásaként a buffetben  éjbe benyúló kedélyes mulat-
ság követte. 

Képv. test. tagok választása. Jakab  Gyula al-
ispán intézkedése folytán  dr. Gyarmathy  polgármes-
ter f.  hó 22-ének délelőtti 9 óráját tűzte ki a jövő 
évi városi képviselő testületi tagok megválasztására, 
melyre az országgyűlési képv. választók jogaik gya-
korlására meghívatnak. 

Dr. Válentsik contra Pálffy.  A Közérdek egyik 
közelebbről megjelent számában dr. Válentsik  Ferencz 
ügyvéd és tiszti főügyész  ellen egy czikk jelent meg. 
A felelősséget  érte Pálffy  Mihály, mint a lap felelős 
szerkesztője és tulajdonosa vállalta magára, hauem 
azért, mint lapunk más helyén is olvasható, az elég 
tételt megtagadta. Ez alkalommal nem tartjuk ér-
dektelennek a K—r 1897. február  24-iki számából a 
következőket átvenni, a melyek akkor egy esküdt 
széki végtárgyalás alkalmával olvastattak fel: 

„Az irattári bizouyitvány szerint Pálfy  ellen csalásért 
(4 izben); ügyvédi vétségért; hamis eskü büntetteért; okirat 
hamisításért (2 izben); csalás és okirat hamisításért (2 izben); 
választási jog megsértéseért, sikkasztásért, rágalmazásért, baj-
tóvétségért; sajtó után elkövetett rágalmazásért és becsület 
sértésért (2 izben); jogtalan elsajátításért volt följelentés  " 

A parajái dalegylet f.  hó 26-án Parajdon a 
birtokosság nagytermében jótékonyczélu hangversenyt 
rendez Herepey  V. Árpád, dr. Kovács  Gábor és 
Csengery  József  elnöklete mellett. Belépti dijak a 
hangversenyre 80, 60 és 40 krosak. Kezdete este 8 
órakor. A hangversenyt tánczmulatság követi. 

Iparosok fillérestélye. Megérzett a 12-én tar-
tott fillérestélyen,  hogy a megelőzőn nagyon kimu-
latta magát a közönség, mivel azon nagyon csekély 
számmal jelentek meg, a melynek soraiban azouban 
ott láttuk gróf  Lázár m. főjegyzőt.  Az estély mű-
sorát Solymossy  Endre tanárnak igun élvezetes sza-
bad előadása nyitotta meg, melynek tárgyát a ruhá-
zat ismertetése képezte a legkezdetlegesebb formától 
a mai korig. Majd Nevelitsné  énekelt, volt egy fel 

olvasás, Papp Sándor szavalt, míg Kolozsvári  Dezső 
egy monologot adott elő kellő ügyességgel. A műsort 
táncz követte, a melylyel egyszersmind bucsut is 
vettek az estélyek idei sorozatától. A legközelebbi 
fillér  jövő év január 2 án lesz. 

Fegyelmi ügy. Gunesch Frigyes erkedi jegyző 
fegyelmi  ügye két egyhangú határozattal befejezést 
nyert. 

Az oláhfalvi  hires kalap czimmel egyik helyi lapban a 
mult héten egy közlemény jelent meg. a melyre először is ki 
kell jelentenem, hogy a czikkiró ur hazudik. Miért nem irt a 
valóságnak megfelelően  ? Azért mert szégyenli bűnét megval-
lani. Tudja jól, hogy a tolt foltnak  marad s a szenny vissza 
hull fejére.  Sztegyh.-Oláhfalu  nem mulat az ilyes szemtelen rá-
galmazásokon, sőt sajnálja, hogy jóhirben álló lakóssai között 
ilyen Putiphár feleségéhez  hasonló nő is találtatik a női nemek 
csoportjában. Azt írja a czikkiró, hogy az útmester hivatalos 
funkezióját  volt végezni. Ez nem igaz. Hazugsági A do'ogban a 
valóság ez: M. B. az útmester által lett felkérve  a K. Gy. ke-
reskedése előtt, hogy d. u. 3 óra között tegyen látogatást, mert 
fontos  beszélni valójuk lesz; amire tanú is van. Tehát a lovag-
nak nevezett ur nem vetvén meg a szives és barátságosnak vélt 
meghívást, elment az útmester házához. M. B. nem volt el-
készülve arra, hogy mi vár rá a Sz 8. útmester háza küszöbén 
belül. Hisz akkor nem megy darázsfészekbe.  Látván az útmes-
ter, hogy M. B. megy, megugrott, hogy ne legyen tanuja a 
történendőknek s igy M. B. nem találta otthonn a gazdát, ki 
által meg volt czitálva. De otthonn volt az ördögadta menyecske. 
Igen, az a fényes  menyecske egész uri módon fogadta  vendé-
gét Leültette és nyájasan beszélt sokáig, kétszínűén s a Don 
Juon feleségét  még szemtelen rágalmazásokkal is illette azért, 
hogy az „eldobott névtelen levélre" valamit kicsikarhasson. 
Folyt a beszélgetés. De látván a menyecske beszédének siker-
telenségét, felugrott  s a már előre előkészített fával  ütlegelni 
kezdette vendégét, ki ekkor elrémülve az ajtón kilépett. Alig 
ért a kapuhoz, két útkaparó jött szembe, kik talán ütni kezd-
ték volna, ha komolyan távozásra nem szólítja őket. A menyecske 
rikitó hangon kiáltozta M. B. után, hogy 50—80 frttal  akarta 
őt Don Jüan rosz szandékának ("egvalósitására birni. Szemte-
len hazugság. M. B. gyenge, beteges ember lévén, azt nem te-
hette, valamint azt sem, hogy 50 frtokat  Ígérjen, mikor neki 
sincs. A kalap igaz, hogy ott maradt, mert nem akarta a lovag-
nak nevezett ur kezeit bemocskolni egy olyan nőnek az arczán. 
Ök azonban az 50 fi  tos kalapot bűnjelnek akarták felhasználni 
s hogy annál szégyenletesebb dolgot készítsenek, trágyalébe 
mártva, maga az útmester póznán mutogatta Józan eszíi uri 
ember ilyet nem tehet, de ettől az útmester ment lévén, fel  kell 
tenni, hogy akkor is mint rendesen, eggyel több deczit vett volt 
magához (májkenőt), minek ereje az agyba is feljutott.  Hej 
mert az az átkozott pálinka sok mindenre ráviszi a szenvedé-
lyes embereket. Hogy M. B perelni fog,  az bironyos és §-t is 
fognak  kapni, lfgyen  meggyőződve czikkiró ur. A Don Jüan 
nevet kaptézza magára iró ur. (Beküldetett). 

Üzletátvétel.. A helybeli felső-piaeztéren  levő 
Günther-féle  könyv- és papírkereskedés csődtömegét 
Ptösler és Gábor helybeli vaskereskedő czég vette 
meg. Olvasóink figyelmét  felhívjuk  az emiitett czég 
mai hirdetésére. 

Komoly irány, könnyed szellem, határozott nem-
zeti törekvés jellemzi a „Magyarország"  politikai 
napilapot. Nem hajlong ide-oda, nem üzérkedik po-
litikai meggyőződéssel, egyenes és nyílt, mint a ma-
gyar ember lelke, azért fért  annyira közel a magyar 
nemzet szivéhez. A „Magyarország"  fél  évtizedre 
visszanyúló múltjában páratlan előhaladást tett. A 
müveit magyar társadalom befogadta,  megkedvelte és 
nagyra neveltt, ugy, hogy ma már a „Magyarország" 
a legelterjedtebb és legolvasottabb lapja a magyar 
közönségnek. A „Magyarországu  valósággal irányt 
szab és egyesíti maga köré a müveit magyar társa-
dalmat. Bartha Miklós az ő páratlanul ragyogó tol-
lával megragadja az elméket, ugy, hogy politikai és 
társadalmi különbség nélkül mindenki meghajlik az 
ő tollának szépsége és varázsereje előtt. A „Magyar-
ország" minden sorában komoly és emelkedett, nem 
hódol a modern léhaságoknak, de eleven, gyors és 
szórakoztató. Azért kedvelt lapja a magyar családok-
nak.  A „Magyarország"  felelős  szerkesztője Holló 
Lajos országgy. képviselő, kívüle közéletünk és iróink 
kitűnőségeinek egész sorozata tartozik a „Magyar-
ország"-hot,  igy lnczédy  László, Pázmándy  Dénes, 
Móra  István, Vértessy  Arnold, Bartók  Lajos, Szabó-
né Nogáll Janka és a régi és uj irói nemzedék sok 
más jeles tagja. A „Magyarország"  előfizetési  ára 
egy évre 14 frt,  negyedévre 3 frt  50 kr, egy hóra 
1 frt  20 kr. 

Közönség körétől.*) 
A „Sz.—U." folyó  évi 49-dik számában egy 

közlemény jelent meg, mely a róm. kath. ifjú-
ságnak a deczember 2-diki isteni tiszteletre való 
templomba vonulását az azt kisérő zaj miatt botrá-
nyosnak mondja; jónak látta erre Soó Gáspár igaz-
gató mindkét helyi lap 50-ik számában „nyílttéri" 
rovatban egy nyilatkozatot közreadni, mely a tünte-

• E rovatban helyet adunk minden csak közérdekű fel-
szólalásnak, a beküldő felelősségével.  Szerk . 
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tésszerü czélzatosságot vitatja el és palládiumként 
oda állitja saját vezetése alatt a tanári kart, mint 
kik a bevonulást felügyelték. 

Tekintve a tanuló ifjúságnak  nevezett alkalom-
mal az isteni tiszteletre botrányos zaj és lármával 
való bevonulását, mely bevonulás közben öten hatan 
még a szószékre is felmentek,  valóban azt hittük — 
és pedig a tanári kar reputácziója érdekében — 
hogy ilyen botrányos jelenet azok jelenlétében nem 
nyerhet szabad folyást  s ezen feltevésünkben  meg-
erősített az is, hogy a szószéket ostromló zajongókat 
nem egyik-másik tanár, de a sekrestyés kergette le. 

Mi alólirottak, kik hivatali állásunkból és 
loyalitásunkból kifolyólag  ott voltunk, sajnálattal 
kell kijelentsük Soó Gáspár igazgató ur nyilatko-
zatával szemben, hogy igenis a |,Sz—UJ folyó 
évi 49-ik számában foglalt  azon állitás, hogy tem-
plomba uem illő, botrányos zajjal jöttek be a ta-
nulók, a valóságnak szószerint megfelel,  azt ugyan, 
hogy czélzatos nem volt, az igazgató ur nyilatkozata 
után készséggel elhisszük. 

Elvárjuk azonban, hogy Soó Gáspár ur ezek 
után éles közleményét ott és a legelső alkalommal 
rectifiikálni  fogja,  a hoi közreadta. 

Sz.-Udvarhelyt, 1898. decz. 13-án. 

H y f i i t é r . * ) 
Nyilatkozat. 

A m.-vásárhelyi Közérdek  folyó  év deczember 
4-iki számában egy czikket közölt, mely egy járás-
biró és egy ügyvéd közt állítólag megtörtént tény-
nyel foglalkozik.  A czikkben a szereplő egyének 
megnevezve nem voltak; mindazonáltal, mert köztu-
datu dolog volt, hogy köztem és Cxanády  Zalán 
sz.-udvarhelyi járásbiró ur közt egy ügyből kifolyó-
lag differencziák  merültek fel,  s mert az ügyvéd ugy 
volt megjelölve, mint fiatal  ember és tiszti főügyész, 
be kellett látnom, hogy a czikk sértő intencziója 
egyenesen az én személyem ellen irányul. 

A czikk névtelenül jelenvén meg, Pálffy  Mihály 
úrtól, mint a „Közérdek" felelős  szerkesztőjétől kér-
tem elégtételt. Ennek eredménye a következő: 

Nyilatkozat. 
Tek. Dr. Válentsik  Ferencz ügyvéd urnák 

Sz  - Udvarhelyt. 
Értesítjük, hogy folyó  hó 8-áról kelt levele 

folytán  felkerestük  Pálffy  Mihály ügyvéd urat, a 
Közérdek  felelős  szerkesztőjét s tőle a Közérdekben 
megjelent azon névtelen közleményért, melyben egy 
fiatal  ügyvéd és tiszti főügyész  inkorrektséggel és 
jellemtelenséggel vádoltatott, az ön nevében elégté-
telt kértünk. 

Pálffy  Mihály ur kijelentette, hogy nem tudja 
kire vonatkozik az a czikk, elégtételt nem ád, a 
sajtóbiróság előtti felelősséget  elvállalja. 

Ezen válasz folytán  ez irányban az ügyet a 
magunk részéről befejezettnek  tartjuk. 

Kartársi tisztelettel Cson'os  Olivér, 
ügyvéd. 

Dr. Fenyvesi  Soma, 
ügyvéd. 

Nem sikerülvén tehát a felelős  szerkesztőtől 
elégtételt nyernem, a czikknek a névtelenség homá-
lyába burkolódzó szerzőjét ezennel gyáva rágalmazó-
nak és hazugnak jelentem ki. 

Magára az ügyre nézve pedig megjegyzem, 
hogy eljárásom korrekt voltának illetékes megállapí-
tása végett, ugy főügyészi,  mint ügyvédi minőségem-
ben fegyelmi  vizsgálatot kértem magam ellen. 

Sz.-Ud varhely t, 1898. decz. 13-án. 
Dr. Válentsik  Ferencz, 

ügyvéd, tiszti főügyész. 

•) E rovatban foglaltakért  nem vállal felelősséget  a szerk. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Sz. 6116-18^8. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék telekkönyvi ható-

sága részéről közhírré tétetik, miszerint a m. kir. államkincs-
tárnak végrehajtató, parajdi Fülöp György, Fülöp Juliánná, 
Fülöp Judith, Fülöp Lajos, Fülöp András végrehajtást szenve-
dők ellen 39 frt  33 kr s járulékai iránt ezen kir. törvényszék 
területéhez tarto/ó, a parajdi 96. sz. tkvben foglalt  s 6/„, od 
rés?ben kkoru Fülöp György, Juliánná, Judith, Lajos, András 
kiskorúak alperesek nevére irt, °/10-od részben társtulajdonos 
Fülöp Dániel kkoru, s/1B-od részben társtulajdonosok Fülöp 
Lidi Szabó Sándorné, Fülöp Márton, Fülöp Károly kiskorú 
Fülöp József,  Fülöp Anna kk., Ilyés Lidi kkoru nevére irt 
A + 232." hrszámu kert 2 frt,  730, 731. hrsz faház  168 frt, 
1263. hrsz ingatlan 7 frt,  1265. hrsz. ingatlan 10 frt,  1380, 
i:<81 hrsz. ingatlan 27 frt,  1597. hrsz. ingatlan 1 frt,  2043. 
hrsz. ingatlan 2 frt,  2187. hrsz. ingatlan 13 frt,  2599 , 2600. 
hrsz. ingatlan 10 frt,  2(133., 2634. hrsz. iugatlan 12 frt,  2639., 
2640., 2641a, 2641b, 2C42., 2643a, 2643b. 2644. hrsz. ingatlan 
16 frt,  3025., 3026. hrsz. ingatlan 6 frt,  3060 hrsz ingatlan 
II frt,  3080 hrsz ingatlan 2 frt.  3219/1. hrsz ingatlan 1 frt, 
3354. hrsz. ingatlan 2 frt,  3935. hrsz. ingatlan 2 frt,  3965. hrsz. 
ingatlan 2 frt,  4151, 4152., 4153. hrsz iugatlan 27 frt,  4325. 
hrsz. ingatlan 1 frt,  4380. hrsz. ingatlau 2 frt,  4959. hrsz. ing. 
7 frt,  5103., 5104. hrsz. ing 3 frt,  5166. hrsz. ing 2 frt,  5.'16 
hr. ing. 4 frt,  60?8., 6039 hrsz. ingatlan 3 frt  kikiáltási álban 
az 1881. évi 60. t.-cz 156 § a értelmében egészben és pedig B. 
alperesek és kkoru Fülöp Dániel jutalékára Fülöp Pál és neje, 
Fábián Kovács Ilyés javára bekebelezett haszonélvezeti jog 
sérelme nélkül, további a parajdi 376. tkvben 5 / 8 0 od részben 
Fülöp György, Juli. Judith, Lajos, András kiskorúak nevére 
társtulajdonos '/sb od részben Fülöp Dániel, °/3(1-od rben Milöp 
Mihály "/oa-od rben ifj.  Fülöp Mihály nevére, '"/se-od részben 
Fülöp Mózes nevére irt + 2336., 2337 , 2338, 2339, hrszáin 
5 frt  kikiáltási árban az 1881. évi 60. t.-cz. 156. §. értelmében, 
továbbá a parajdi 444. tlkvben 6/ ia-ed rben alperes, továbbá 
/13-ed rben társtulajdonos Fülöp Dániel, 6/u-ed rben Fülöp 
Mó/es nevére irt + 3962., 3963. hrszámu fekvő  1 frt  kikiál-
tási árban az 1881. évi LX. t.-cz. 156. § értelmében és pedig 
a 376. és 444. tlkvben Fülöp Pál és neje, Fábián Kovács Ilyés 
javára bekebelezett haszonélvezeti jog sérelme nélkül, valamint 
a 376 számú tjkvben Fülöp Zsigmond és neje Ilyés Judith 
javára bekebelezett haszonélvezeti jog sérelme nélkül az 1899. 
február  hó 13-ik napjának d. e. 9 órakor Parajd község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőknek 
elfognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak 10°/o-át készpénzben 
vagy óvadékképes papírban kötelesek a kiküldött kezéhez le-
tenni. 

Az árverési további feltételek  a hivata'os órák alatt ezen 
kir. tlkönyvi hatóságnál megtekinthetők. 

A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelyt, 1898. nov. hó 16-án. 

D r . Voit l i , 
kir. tszéki egyes biró. 

E l a c L ó h . á z ! 
Az Alsb-piacztéren  a Dragomán T.  és  Máthé  János 

üzletek  közfítli  épületes  belsőség  Orfíkáron  ehuló. 
Értekezhetni  akár a tulajdonosnál,  akár pdig 

Dr. Nagy  Sántuel  urnái. 

Sz. 5875-1898. 
tlkvi. 

Hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy 
udvarhely megyei takarékpénztár végrehaj latónak, 
Bálint Hermina végrehajtást szenvedő ellen 280 Irt 
r, járulékai kielégítése végett ezen kir. törvényszék 
területéhez tartozó, a parajdi 270. tlkv. A + í>824. 
hrsz. 2 fit,  5911/1. hrsz. 1 frt,  továbbá a parajdi 
726. tk. A + 336., 334/2., 3347,. hr. ház 448 frt, 
812/3., 814/2, hr. 2 frt,  1099/2. hr. 2 frt,  1131/2., 
1132/2. hr. 14 frt,  1834/2., 1878/2., 1879/2. hr. 8 frt, 
2551. hr. 7 frt.  3141/3., 3142/2. hr. 4 frt,  3lfi2., 
3163. hr. 6 frt,  3802/2., 3803/2. hr. 7 frt,  4528. hr. 
3 frt,  4962., 4969. hr. 10 frt,  4960. hr. 4 forint, 
4989/2., 499la/2, hr. 1 frt,  5199/2. hr. 4 frt,  5796/1. 
hr. 6 frt,  6153/2. hr. 3 frt,  6325/3. hr. 1 frt  kikiál-
tási árban Mester Lőrincz által befizetett  bánatpénz 
vesztése mellett, kárára és költségére az 1899. évi 
január hó 4-én d. e 9 órakor Parajd község házá-
nál megtartandó nyilvános árveréseu a legtöbbet 
ígérőnek elfognak  adatni. 

A venni szándékozók a becsárnak lO°/0-át kész-
pénzben vagy óvadékképes papírban kötelesek a ki-
küldött kezéhez letenni. 

Az árverési további feltételek  a hivatalos órák 
alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál megtekint-
hetők. 

A kir. tvszék, minr tikkönyvi hatóság. 
Sz.-Udvarhelytt, 1898. november hó 2. 

G j ő r t y T i t u s , 
kir. törvényszéki egyes biró. 

904—1898. szám. Udvarhely vármegye főispánja. 

Pályázati hirdetmény. 
A kormányzatomra bizott Udvarhelyvár-

nvgye törvényhatóságánál egy 540 frt  fizetés  és 
50 frt  lakbérilletménynyel javadalmazott, köz-
ponti írnoki állás más állásra történt kinevezés 
folytán  megüresedvén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek, s felhívom  mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 
19. §-ában előirt minősítésüket igazoló okmá-
nyaikkal felszerelt  kérésüket hozzám f. évi de-
czember hó 22-ig nyújtsák be. 

Sz.-Udvarhelytt, 189S. deczember 13-áu 

Gróf Haller János, 
főispán 

l ' H p i i éN k ö n v v e k . 

SZÍVES FIGYELEMBE! 
yan szerencsénk a n. é. közönség b. 

figyelmét 
a f o l j ó  h á 1 9 - i k l n k e z d ő d ő 

a f:-piaczt,éren  levő Güuther-féle 

könyvkereskedés 
csődtömegnek 

leszállított áron alóli részletes eladá-
sára felhívni. 

Kaphatók  : 
Levél-,  irő-,  raja- stb. papirnemiiek, 

könyvek diszkötésben, 
rajzeszközök,  gyermekjátékok  stb. 

Kiváló tisztelettel 

RÖSLER és GÁBOR. 
IiegnlfüAltb  ikrban 

Z E l a c l ó h . á z ! 
K o s s u t l i - i i t c J i t b a u e g y f ö l d s z i n t e s  Int/. , m e l y 
b e n 0 s z o b a v a n k o n y h a , k a m a r a e s m i n d e n 
m e l l é k h e l y i s é g , — i s t á l l ó v a l e g y ü t t OOOO frt 

k é s z p é n z l i z e t é s m e l l e i t e l a d ó . 
É r t e k e z n i l e h e t l a p u n k k i a d ó l i i v a t a l i i b a n . 

Stowasser János 
csász. és kir. tóvári szállító, liaiipzeroáros 

Egyesegyedül szabadalmazott, javitott t á r o g a t ó feltalálója. 

Ruilai>e«t, I I . , I .áncy.l i id-utcxft  5 . H e g e d ű k 3. 4, 5, ti, 8 írttól 
feljebb. 

Kijátszott régi mester* 
h e g e d ű k 20, 25, 30, 40 írttól 

feljebb. 
Gordonkük 8, 10, 12, 15 

frttól  feljebb. 
Cziinhalmok erőteljes csengő 

hanpgal 35 frttól  300 frtig. 
Tdi ogató ősi magyar hangszer. 
N/.sti iiyktirtók és tronibW 

trik 14. 18 és 20 frt. 
H a r n i o i i i k i l k erős orgona-

hanggal 3, 4, 5, ti, 8 frttól 
feljebb. 

H e g e d ű vonóva l 
és t o k k a l H  f r t . 
Javítások pontosan és legolcsóbb 

árban eszközöltetnek. 
Zenekarok  részére  szüksé-
ges hangszerek előnyös  fize-
tési  feltételek  mellett  a leg-
jtitányosabb  árban szállít-

tatnak. 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve . 
Harmonikákról külön árjegyzék kérendő. 

Gr. Haller János 
Jakab Gyula 
Sándor Mózes 
Gr. Lázár Ádám 
Diószeghy Samu 
Ádám Albert 
Dr. Válentsik F. 
Barabás András 
Koncz Aurél 
Bartha Gábor 
Vorsatz Antal 

Pálmay József 
Szibián György 
Kénosy Géza 
Lukátsfy  Dénes 
Szabó Farkas 
Szabady Tivadar 
Szabó Nándor 
Szakács Zultán 
Poppov Péter 
Szabó Gábor 
Kis Kálmán 

Demeter Lörincz 
ifj.  Jakab Gyula 
Homolay Lajos 
Benkő Pál 
Kopasz József 
Baranyai 
Darvay Rezső 
Kendrey János 
Stojeuesco Miklós 
Bisztray Károly 
Bauer Lajos. 


