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gét ezzel is dokumentálta. Arról volt szó, hogy 
a pálinkával a korcsiri&íosuk részéröl történő 
visszaélések, melyek nagy mértékben fokozzák a 
pálinkaivás szenvedelmének veszedelmeit, a lehető
ség szerint megsziintettessenek. A főispán hivata
los vizsgálatai alkalmával érdeklődése körébe 
vouja a nép erkölcsi és gazdasági életének min
den fontosabb jelenségét. Így jött rá a többek 
között a korcsmárosoknak a korcsmái hitelt ki
játszó visszaéléseire. A korcsmákban ugyan ki 
van függesztve a törvénynek az a rendelkezése, 
hogy korcsmái hitel csak 4 koronáig nyújtható.
A nép is tudja, hogy nagyobb hitelt nyújtani 
tilos; nagyobb hitelt a bíróság meg nem Ítél. 
Ám a szenvedély és az érdek igen találékony. 
Ivónak és korcsmárosnak egyaránt nagyobb hitel 
kell, mint a minőt a törvény megenged. Az ivó
nak azért, hogy akkor is öutözgethesse száraz 
gégéjét, amikor pénze nincs, a kői csmárosuak 
azért, hogy duplán Írhasson ismeretes krétájával.

így válnak érdektársakká a farkas és a 
pálinka szenvedéllyel megmételyezett bárány. 
És megértik egymást. A korcsmáros rendszerint 
nemcsak pálinkát árul, hanem apróbb rövidáru
kat és háztartási czikkeíjyt is árusít. A székely | 
ember vígan iszik 4 koróhán felül is. A duplán 
fogó kréta működéibe jő és a nagyobb tétel 
mint árw-hitelezés könyvelődik el. A nép azt 
hiszi, hogy a korcsmáros könyve éppen olyan 
bizonyító erejű, miut a bejegyzett kereskedőé 
Tehát, hogy pörre ne kerüljön a dolog, fizet 
mint a köles Fizetni azonbau nemcsak azért 
fizet, hanem különösen azért is, hogy továbbra 
is hitele legyen.

Ez a kijátszásnak egyik módja. A másik 
még veszedelmesebb. Abban áll, hogy a korcsmá
ros 6— 7 koronára rugó pálinka-hitel fedezetére 
10— 12 koronás váltót vészén a száraz-torkú 
székelytől. Van olyan korcsmáros, kinek 100— 120 
ilyen apró váltó duzzasztja a bngyellárisát. Értéke
sebb papiros, mint a készpénz, mert állandóan 
szipolyozhatja vele a szegény embert.

Ezeket a visszaéléseket ha nem is lehet 
teljesen megszüntetni, de nagy mértékben lehet 
korlátozni. Nemcsak lehet, hanem kell is. A 
„volenti non fit injuria" elve ebben az esetben 
nem alkalmazható. Az önmagát csaló, az ön
csalásért csalójával furfangosan összejátszó em
ber szenvedélyének hatalma alatt áll. Nem ura 
saját akaratának. Az liyen ember erkölcsi szem
pontból tekintve kiskorú, a kivel, mint kiskorú
val kell bánni. A mennyire lehet, gyámság alatt 
kell tartani. Éz a gyámság, mert feltétlenül jó- 
szándéku, csak javára lesz. A veszni akaró em
bert akaratában ugyan bajos megakadályozni, de 
az eszközt, melylyel magában kárt akar tenni, 
ki kell csavarni a kezéből. Ebben az esetben 
meg kell fogni a kezet, mely az eszközt nyújtja: 
a korcsmáros kezét. Meg kell akadályozni, a 
mennyire lehet büuteini kell, a mini; szükséges, 
a visszaélést.

Ilyen értelemben is határozott a bizottság. 
Utasitotta egyrészt a pénzügyigazgatót, hogy 
ez közegeit szigorú ellenőrzésre utasítsa s utasi
totta a főszolgabirákat, hogy a szóbau levő 
visszaéléseket lelkiismeretes érdeklődésük tár
gyává tegyék; a népet az elöljáróságok utján 
tanítsák ki, a védekezés módjával ismertessék

A korcsma-hitel.
” Székelyudvarhely, febr. 15

A zok között az okok között, melyek szé
kely  népünk fizikai satnyulását, erkölcsi és gazda
sági b a ja it fokozzák, az első hely a pálinkát 
illeti. M i tűrés-tagadás, bizony a székely nép 
nagyon rák ap o tt a pálinkára. E  nélkül a tüz- 
ita l nélkül, ma m ár a székely élete el sem 
képzelhető. N incs az életének olyan jelentős, 
vagy kevésbbé je len tős m ozzanata, mely a pálinká
val szoros kapcsolatban ne volna. A  székely 
m ég csak meg se tud  halni jelentékeny mennyi
ségű p á lin k a  nélkül. A  bőséges pálinka-ivással 
já ró  h a lo tti to r , ma m ár a magyarság kebelé
ben csak a Székelyföldön él

N épünknek  ivási rossz szokása, sőt pálinka
szenvedélye nem hogy csökkenne, de egyre n ö 
vekszik, nagy öröm ére mindazoknak, a kik ebből 
a szenvedélyből könnyű megélhetést, sőt helylyel- 
közzel vagyont is biztositanak maguknak.

E  rossz szokás és szenvedély ellen, mely 
annyi bajnak forrása, sajnos, keveset lehet a 
legközelebbi jövendőben tenni. Nagyobb javulást 
e tekin tetben csak a nép erkölcsében, a fel
világosítás és nevelés folytán beálló mélyreható 
előnyös változás hozhat. Ebből azonban nem 
következik, hogy összedugott kezekkel nézzük a 
rom lást, meg ne tegyük, a mi a rendelkezé
sünkre álló eszközökkel is megtehető, meg ne 
m entsük, ami most is megmenthető.

Ebben az irányban hozta szóba ezt a 
nagy kérdést a közigazgatási bizottság f. hó
13-án ta r to t t  ülésében Ugrón Ákos főispán, a 
ki a nép javának előmozdítására irányuló készsé-

A végrendelet.
— Gui d® Maupasaant —
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Személyesen ismertem öt a harihorgas, vézna 
fiút, René de Bournevalt. Kedves modora volt, ám
bár mindig szomorúnak látszott, mindenhol feltalálta 
magát, nagyon kételkedő természettel bírt és pedig 
maró logikus kételkedő volt, igen életre való ember 
és amint meggyőződtem igen ügyesen és találóan 
tudta leleplezni a társadalom képmutatását. Sokszor 
ismételte : „Nincs tisztességes ember, vagy csak relá- 
tiv értelemben van tisztességes ember, t. i. összeha
sonlítva azt egy tizenhárom próbás gazemberrel.“

Két fivére volt, akit azonban sohasem látott és 
akinek családi neve Courcil volt. Több mint való
színű, hogy nem egy bölcsőből származtak, ameny-* 
nyiben két különböző nevet viseltek. Különben bizal
mas utón arról értesültem, hogy ebben a családban 
egy különös eset fordult elő, de közelebbi felvilágo
sítást sohasem kaphattam.

De a fiatal ember nekem tetszett és nemsokára 
megbarátkoztunk egymással. Amikor egy ízben, nála 
egyedül vacsoráltam, véletlenül azt kérdeztem : „Édes 
anyjának első vagy pedig második egybekeléséből 
Való ön?“ Csodálkozva tapasztaltam, amint elhala- 
ványult, majd elpirult és néhány másodperczig igen 
kellemetlenül érezte magát. Azután az őt jellemző 
szomorú de szelíd arczkifejezéssel mosolygott és mondá: 
„Kedves barátom, ha nem utatkozik, elmesélem ön
nek a születésemre vonatkozó sajátságos körülménye
ket. Ismerem világnézetét valamint tapintatát és nem 
kell félnem, hogy ártanak barátságunknak és ha ez

köztünk netalán meglazulna, még akkor is mindig 
tisztelettel leszek ön iránt.

— Anyám de Courcil úrnő, kedves,,kis, félénk asz- 
szonyka volt, akit férje hozománya miatt vett el fe
leségül. Egész élete csupa szenvedés volt. Félénk, 
kedves és nemesen érző nő lévén, az a fél fi, akinek 
atyámnak kellett volna lenni és aki azokhoz a durva 
férfiakhoz tartozott, akiket rendesen falusi nemesek
nek szokás nevezni, — ez a férfi folytonosan gyö
törte és sértegette őt. Alig hogy egy hónapig együtt 
éltek, ennek az embernek már viszonya volt egy 
szolgálóval. Egyik vagy másik bérlőjének neje vagy 
leánya szeretője volt, ami azonban nem szolgált aka
dályul, hogy felesége ne örvendeztesse meg két fiú
val. Engem is hozzászámítottak és mindig három 
fiút emlegettek. Anyám soha nem panaszkodott, soha 
nem szólt. A nagy, zajos házban úgy élt, mint a fé
lénk kis egér, amely a bútor alá elrejtőzik. Egy 
sarokba szorulva, félénken, remegve nézte az embe
reket, élénk, nyugtalan, szép szemével és pillantásá
ból sohasem tűnt el a félelem egy bizonyos neme.

De csinos asszony volt, azt mondhatom nagyon 
csinos volt kedves jó anyám, hamvas szőke, jobban 
mondva hirtelen szőke hajával. Sokszor azt hittem,' 
hogy hajának ez a furcsa színe folytonos félelmének 
kifejezése.

De Courcil urnák barátai közül, akik állandóan 
megfordultak kastélyában, volt egy egykori lovas 
tiszt is. özvegy ember lévén, félelmet gerjesztő tekin- 
télylyel, de emellett nyájas és egyszersmind ideges, 
aki, ha kellett erélyesen tudott fellépni. Magas ter
metű, sovány ember volt, fekete bajusszal. Azt mond
ják az emberek, hogy szakasztott mása vagyok. Ez 
a férfiú sokat olvasott és más nézeteknek hódolt

mint rangtársai. Dédanya Rousseau Írónak volt ba- 
rátnéja és lehet hogy abból a szellemből, amely ezt 
a két embert egymáshoz fűzte, ő is örökölt valamit. 
Könyv nélkül tudta a „Contrat soczialt," a „La nou- 
volle Ileloiset" és egy csomó bölcsészeti könyvet, 
amelyek régóta, régi szokásaink-, előítéleteink- és 
elavult törvényeinknek, egyszóval összes elbutitó er
kölcseinknek végleges feldöntéséhez hozzájárultak.

Szerette anyámat, én erről meggyőződve vagyok 
és viszont anyám is szerette öt. Egymáshoz való 
viszonyuk anynyira rejtve maradt, hogy senki sem 
sejtette. A szegény, egyedül álló és szomorú asszony 
ösztönének teljes hevével fogadhatta ezt a férfit. 
Társaságában megtanult önállóan gondolkodni, meg
ismerkedett az egyénnek szabadságára vonatkozó 
elmélettel és a szerelem jogával.

Miután azonban nagyon félénk volt, nem mert 
sohasem felszólalni, érzelmét ösztönszerüleg magába 
zárta és senki sem tudott erről.

Két fivérem durva volt vele szemben, mint aty
juk, nyájas szót sohasem halott tőlük és már hoz
zászokva volt, hogy lenézzék vagy, hogy úgy bánja
nak vele mint egy cseléddel.

Fiai közül én voltam az egyedüli, aki csak
ugyan szerette és akit viszont ö is szeretett.

Egyszerre csak meghalt. Én akkor tizennyolez 
éves voltam. Hogy ön a továbbiakat jobban megért
hesse, kénytelen vagyok felemlíteni, hogy anyám és 
de Courcil ur vagyonelkülönitésben éltek. Hála a 
törvény világos intézkedésének és felvilágosodott ügy
védje buzgalmának, anyám saját vagyona felett sza
badon és függetlenül rendelkezhetett.

Hivatalosan értesítettek bennünket, hogy a jegy
zőnél egy végrendelet vau és meghívást kaptunk,
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meg és a fentebb ismertetett visszaéléseket el
követő korcsmárosoktól az ital-mérési jognak 
elvonása iránt tegyenek illetékes helyre előter
jesztést.

Ez a határozat, az iszákosság szenvedélyé
nek korlátozását fogja eredményezni. Jelentős 
tehát ebből a szempontból is. Nagyobb azonban 
a határozatnak jelentősége a közélet megtisztu
lása szempontjából, melynek egyik figyelemre
méltó jelensége.

B E L F Ö L D .

A fe lk a v a rt botrány.
Székelyudvarhely, febr. 16.

A kik a botrányt keresték, azok megtalálták. 
A megsebzett közélet most nyöghet a felkorbácsolt 
botrány súlya alatt s a nagy éji sötétségben nem 
látni az utat, mely a gyógyulás útjára vezet.

Kétségtelenül vannak hibái közéletünk minden 
ágának s a fekély sohasem volt válogatós abban, 
hogy mit kezdjen ki. Ámde gyöngeségünk tudatában 
mindig ápolták sebeinket s a tiszta levegőben még 
csenevészen is meg tudtunk élni. Most azoban baj 
van. A felkavart botrány letépte a tapaszt sebeink
ről, dögletessé tette a levegőt, úgy, hogy életünk 
van veszedelemben.

A kik a botrányt keresték, azok megtalálták.
Hónapok óta egyebet se látunk, mint a sajtó 

ideges, izgatott veszekedését; a hang példátlanul el
durvult s a sajtó, mely hivatásának magaslatán min
dig kitűnő chirurgusa volt a beteg közéletuek, most 
a porban dolgozik és fetrengve, saját szennyesével 
még a közéletnek tisztán maradt részét is fertőzés
sel fenyegeti.

Hédervári Lehel képviselő valóban minden tisz
tességes újságíró nevében beszélt, a mikor mai be
szédében felszólította a miniszterelnököt, nyiitkozzék 
arról, hogy mi a szándéka a sajtó kinövéseinek 
megszüntetése dolgában.

A miniszterelnök nyilatkozott. Meg fogja szün
tetni a sajtó kivételes helyzetét, megszünteti a 
kiadóknak é3 újságíróknak nyújtott kedvezmények 
közül egyikéi-másikát s reméli, hogy ezután minden 
vonalon megindul a sajtó purifikálása.

Az újságíró ennek a nyilatkozatnak csak örül
het. Mert hogy kedvezményeket élvez, abban nincs 
köszönet. Folyvást a szemére hányják ezt és lépés
ről- lépésre olyan visszaélésekkel találkozik, melyek

felháborítják. Következzék el tehát a sajtó purifiká
lása. Legyen tiszta és emolkedjék hivatásának ma
gaslatára. Ezt elvárhatja a miniszterelnök a sajtó
tól. De viszont a sajtó is elvárhatja tőle, szüntesse 
meg a fekélyt, mely rajtunk rágódik és valósítsa meg 
programmját, a közélet tisztaságát.

Szüztiszta sajtó dögletes levegőben — nem so
kat ér. Vágják le a kinövéseket, irtsák ki a fekélyt, 
s akkor ép oly tiszta lesz a sajtó, mint a — 
közélet. £)r.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, febr. 15.

A képviselőház végre hozzálátott a komoly 
muukához. Ideje is volt már, hogy véget érjen 
a Polóuyi-botrány, a mely sajnos, heteken ke
resztül lefoglalta a parlament egész érdekeltsé
gét. A nemzet java a legfőbb s nem az, hogy 
egy férfiú miniszter maradjon-e vagy sem ! A 
kulisszák mögött ugyan még észlelhető némi 
zsibongás, de remélhetőleg rövid idő múlva ez 
is el fog ülni. A Polóuyi-botrány adatai immár 
a bíróság előtt vannak. Ebben mindenkinek meg 
kell nyugodni, mert a hivatott fórum a vádnak 
minden részletét megfogja vizsgálni és kifogja 
deritui az igazságot.

Most a munkás-biztositásról szóló törvény- 
javaslat van tárgyalás alatt. A kormány bejelen
te tt szocziálpolitikájának ez az első pozitív alko
tása. A szocziálpolitika olyan széles terület, a 
melyen akár esztendőkig is eldolgozhatik a tör
vényhozás és uálunk már anuyi a teendő, hogy 
az állami kötelességek elseje nem is lehet más, 
mint a szocziálpolitika elhanyagolt földjének 
felboronálása. A czéltalan közjogi és politikai 
erőlködés helyett tehát egy kis munka is követ
kezik. A közjogiakban — sajnos — egyelőre 
semmit sem tehetünk, belső dolgainkban pedig 
ezer és ezer helyen segíthetünk. Az volna tehát 
a természetes helyzet, hogy belső dolgainkkal 
foglalkozzunk sokat és az egyelőre megoldhatat
lan politikai kérdésekkel semmit.

, Félre kell tenni Adudén ellentétet, mi ma
gyart a magyartól elválasztja, hozzá kell fogni 
a komoly muukához, hogy az átmenet alatt le
rakhassuk az ország jövő fejlődésének, ritkuló, 
kivándorló népünk megtartásának és boldogulásá
nak alapjait. Ha folyton egyenetlenkedünk, bot
rányokban utazunk s a béke drága idejét el-
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repülni engedjük fejünk fölött, akkor soha se 
tudjuk szegéuy országunkat annyira megerősíteni, 
hogy nemcsak ellenállhasson a jövő viharának, 
de legszentebb nemzeti aspiráczióinkat is a közel 
jövőben megvalósulni láthassuk.

A koalicziónak valóra kell váltania nemzet- 
erősitő programmját, ezt kívánja a politikai 
becsület és a mi mindenek fölött való —  az 
ország életérdeke.

*
Ma, az alkotmánybiztositékok előkészítésé

nek idején fontos a megyei önkormányzat kérdése. 
Éppen az elmúlt darabontkorszak idején volt 
alkalmunk meggyőződni, hogy ha van egyáltalán 
valami, a mi minden abszolutisztikus támadást 
visszaverni képes, úgy ez a vármegye. H isz a 
vármegye még mai csekély önkormányzata mellett 
is képes volt megakadályozni, hogy egy törvény
telen kormány megalkothassa a maga létfeltételeit, 
hogy ujonezot, katonát kapjon. H átha még teljes 
önkormányzatuk lett volna. K ét hét a latt be
fellegzett volna az alkotmányellenes kormánynak.

Andrássy Gyula, a volt külügyminiszter 
egyszer igy nyilatkozott: „Legteljesebb, legsike
rültebb alkotásunk a vármegye, “ Valóban: leg
sikerültebb alkotásunk, mert csupán ez volt ké
pes az alkotmány megvédelroezésére és ezen 
tört meg mindenkor az abszolutizmus ereje. De 
teljes, „legteljesebb" csak akkor lesz, ha teljes 
önkormányzatot adunk neki. És akkor nyugod
tak lehetünk, nem következik el egy második 
Fejérváry-éra.

*

A politikai körökben indignáczióval beszél
nek azokról a folyton megújuló kísérletekről, 
melyekkel a kormányjés a koaliczió ellen hangula
tot akarnak kelteni a tájékozatlan közönségben.

Ilyen ezélzata vau annak a hirnek, melyet 
egy demokrata újság talált ki, mely azzal akarja 
aiarmirozni a hiszékenyebb lelkű polgárokat, 
hogy a király megtagad'a előzetes hozzájárulá
sát az úgynevezett alkotraánybiztositó javaslat
hoz. Kéz alatt azt a h irt is terjesztik, hogy 
ezekhez a törvényjavaslatokhoz csak úgy adja 
beleegyezését a király, ha pserébe megkapja a 
létszámemelést.

Illetékes politikusok e hírekkel szemben 
határozottan állítják, hogy ez vakmerő, rossz
hiszemű koholmány, melynek alaptalansága annál 
szembetűnőbb,mert az alkotmánybiztositási reform 
a paktum egyik lényeges elhatározását képezi,

hogy kihirdetésekor jelenjünk meg.
Ezekre a dolgokra úgy emlékszem, mintha teg

nap történtek volna. Egy nagyszerű, drámai lefo
lyású, érdekes jelenet fejlődött, amely boldogult édes 
anyám utólagos megbotránkozásának müve volt: a 
szabadság után epedő sóhajtása, a vértanúnak pana
sza, akit erkölcseink elnyomtak és aki most a sírból, 
zárt koporsójából kétségbeesve kiált az önrendelke
zés jogáért.

Az a férfi, aki azt hitte, hogy atyám, egy ot
romba, köznapi alak és testvéreim, két tagbaszakadt 
legény, az egyik húsz — a másik huszonkét éves, — 
nyugodtan ültek székükön. Bourneval ur, aki szintén 
meg volt hiva, belépett és mögötte foglalt helyet. 
Begorabozott felöltönyben jelent meg és néha rágta 
a kissé megszürkült bajuszát. Több mint valószínű, 
már előre sejtette a bekövetkezendőt.

A jegyző bezárta az ajtót, felbontotta a lepe
csételt borítékot és hozzáfogott a végrendelet felol
vasásához, a melynek tartalma előtte is ismeretlen volt.

Barátom ajakán egyszerre elnémult a szó, fel
ugrott és Íróasztalából kivett egy régi iratot, kibon
totta, szenvedélyesen megcsókolta és folytatta beszé
dét : íme, ez szeretett anyám végrendelete.

„Én alulírott Croixluce Matild, de Courcil 
Gontran neje, ép elmével és egészségben, ezennel 
tollba mondom utolsó akaratomat.

Először is bocsánatot kérek az Istentől és ked
ves René fiamtól, azért, amit most teszek. Tudom, 
fiam elég neraesszivtt arra, hogy megbocsásson és 
hogy megértsen. Egész életem csupa szenvedés volt. 
Férjem, számításból vett el feleségül, azután nem 
törődve velem, megvetett, gyötört és szüntelenül meg
csalt.

Megbocsátok neki, de semmi követelése sincs 
velem szemben.

Két idősebb fiam, sohasem viselkedett irántam 
úgy, amint egy anyával szemben kötelességük lett

volna; sem nem tiszteltek, sem pedig nem szerettek 
engem.

Egész életemben az voltam nekik, aminek kel
lett lennem; halálom után semmi követelésük nincs 
velem szemben. A vérrokonság csak a legbensőbb és 
legállandóbb vonzalmon alapul, amely nap-nap után 
nyilatkozik. Egy hálátlan fiú kevesebb mint egy ide
gen ember : ez egy gonosztevő, akinek nem áll jogá
ban, anyjával szemben közönyösnek lenni.

Az emberek igazságtalan törvényeitől, emberte
len erkölcseitől, alávaló előítéleteikből mindig féltem. 
Az Istentől nem félek. Most miután meghalok, nyil
vánosságra hozom azt az aljas tettetést, a melyre 
kényszeritettek. őszintén beszélek és kitárom szi
vem titkát.

Én tehát öszes vagyonomat, a törvény által 
biztosított rendelkezési jogom alapján, kedves Bour
neval Péter urra hagyom, hogy az szeretett fiunkra, 
Renére szálljon.

(Ezen utolsó akaratom egy közjegyzői ügyirat
ban van részletesen leírva.)

És az örök biró előtt, aki reám vár, kijelentem, 
hogy az egot és életemet elátkoztam volna, ha nem 
akadtam volna szeretőmnek mély benső és tántorít
hatatlan vonzalmára, ha nem tanultam volna meg 
azt, hogy a Teremtő azért teremtette az embert, hogy 
egyik a másikat szeresse, hogy válságos időben köl
csönösen támogassák, vigasztalják egymást és min
den bubán és bánatban osztozkodjanak.

Courcil ur, két idősebb fiamnak az atyja, de 
René fiamnak azt atyja — Bourneval, ur. Kérem a 
Mindenhatót, hogy az atyát és fiút az emberek tár
sadalmi előítéleten túl tegye, hogy az élet utolsó 
perezéig szeressék egymást és hogy ebből a kölcsö
nös szeretetből nekem is jusson valami — még ha
lálom után is.

Ez az utolsó gondolatom és utolsó kívánságom.
Croixluce Matild."

Couicil ur felugrott és felkiáltott: „Ez egy 
elmebeteg asszony végrendelete." De Bourneval ur 
azonnal előre lépett és erős, átható bangón m ondá:

„Én Bourneval Péter ezennel kijelentem, hogy 
ez az ügyirat azonos a puszta igazsággal és kész 
vagyok azt levelekkel, amelyek birtokomban vannak, 
bebizonyítani."

Erre Courcil úr feléje lépett és én attól féltem, 
hogy összekölömböznek. Egy pillanatig reszketve 
állottak egymással szemben, mind a kettő magas, 
izmos férfi Anyám férje hebegve m ondá: „Ön ga
zember." Bourneval azonban hangosan és határozot
tan felelt: „Uram, más helyen majd találkozunk 
egymással." És azután hozzátette: „Már rég szeret
tem volna önt felpofozni, ha nem kellett volna kí
mélnem azt az asszonyt, akit ön szüntelenül bán
talmazott."

Azután felém fordult: „Ön a fiam. Akar-e kö
vetni ? — Nem áll jogomban, önt magammal vinni 
de szívesen veszem, ha velem jön."

Egy szót sem szólva, megszorítottam kezét és 
együtt távoztunk a közjegyzőtől. Majd hogy meg
őrültem. ,

Két napra rá Bourneval úr párbajban agyon
lőtte Courcil urat. Fivéreim botránytól tarto ttak  és 
hallgattak Anyám vagyonának felét átengedtem ne
kik és ők azt elfogadták. Régi nevemet felcseréltem 
atyám nevével.

Bourneval úr öt év óta pihen a temetőben, de 
i halálával okozott fájdalmam egyre tart.

Most pedig felállott helyéről, előre lépett, meg
állóit előttem és mondá: Azt merem állítani, hogy 
anyám végrendelete a legszebb, a legigazságosabb 
és legmagasztosabb dolgok egyike, a melyre egy asz- 
szony képes. Nem osztja-e nézetemet?

Mindkét kezét megszorítva, mondám : Úgy van, 
kedves barátom, tökéletesen úgy van.
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a melyhez való teljes hozzájárulását a király a 
trónbeszéilben is kijelentette.

A másik czélzatos alarmhir úgynevezett 
radikális függetlenségi politikustól származik, ki 
uem átallotta azt állítani, hogy az iparfejlesztési 
törvény, Ausztria érdekére való tekintetből nem 
nyert szentesítést. Holott az igazság az, hogy 
a kérdéses törvény már életbe is lépett.

A  koalicziós politikusok ezekről a valótlan 
hírekből azt következtetik, hogy a koaliczió ellen
ségei tervszerüleg izgatják a közönséget. Azért 
figyelmeztetik különösen a vidéki közöuséget, 
hogy ilyen híreknek hitelt ne adjon, nehogy a 
közhangulatot ok nélkül, bizalmatlanság és csüg- 
gedés szállja meg.

*
A raunkás-biztositási javaslat végeztével 

valószínűleg bezárják az országgyűlés első ülés
szakát.

Az ülésszak bezárásával, illetőleg az uj 
ülésszak megnyitásával kapcsolatban tudvalevő
leg több reformot torveztek a Ház elnökségé
ben. így többek között arról volt szó, hogy az 
alelnöki állások számát a függetlenségi pártra 
való tekintettel megszaporitják egy harmadikkal 
és eltörlik az alelnöki fizetéseket.

Ezen tervezett reformok, mint teljesen be
avatott helyről értesülünk, ezúttal elmaradnak. 
A képviselőház elnöksége sem számban, sem 
javadalmazásban nem változik. A második ülés
nek kezdetével minden ilynemű reform elmarad

Ennek oka nem a függetlenségi pártban 
van, hanem a minden pártnál hatalmasabb ház
szabályokban, a melynek egyik szakasza meg
tiltja , hogy az elnökség státusa az országgyűlés 
tartam a alatt változzék. Az elnökségben csak a 
jövő képviselöház megalakulásakor, az uj választá
sok után történhetik változás. Addig marad 
minden a régiben, mert úgy kívánja a minden
nél hatalmasabb házszabály.

H Í R E K .
Székelyudvarhely, febr. 17. 

A  v á r m e g y e  a d ó ssá g a in a k  k on v ertá lá sa .
A vármegye egyes kölesöneinek beszerzésénél a 

múltban, az intézőkörök nem a legnagyobb körül
tekintéssel jártak el s innen származott azután az, 
hogy a közel egy milliót kitevő adósság után a 
megye 6°/0-os törlesztéses kamatot fizet. E tartha
tatlan, tulmagas kamatú kölcsönöknek olcsóbb annui- 
tásos kölcsönre való konvertálásának megkísérlésé
vel, a megye közigazgatási bizottsága a múlt év 
folyamán tartott egyik ülésében az alispánt és tiszti
ügyészt megbízta. Ezen megbízatás eredményéről 
Dr. Damokos Andor alispán a folyó hóban tartott 
ülésben számolt be és mindjárt hozzá tehetjük, hogy 
kedvezően A fennálló 900 ezer korona adósság 
konvertálásával a megye közönsége nem kevesebb, 
mint 8 — 9000 korona évi megtakarítást érne el. 
Hogy ez mit jelent akkor, midőn a tiszti-nyugdijalap 
a jelenlegi l 1/j°/o-°3 pótadóval alig képes fedezni 
megterheltetését s egy újabb nyugdíjazás esetén uj 
pótadóval állanánk szemben, fölösleges itt bizonyít
gatnunk. Az örvendetes eredményről szóló alispáni 
jelentést közérdekű voltánál fogva, egész terjedelmé
ben ide iktatjuk :

A múlt évi julius havában tartott rendes ülés
ben 1558. kgb. sz. a latt hozott határozattal a vár
megye alispánja és tiszti főügyésze megbizattak, 
hogy tekintettel a péoz-piacznak kedvezőbbre fordul
tára, szerezzenek az egyes budapesti pénzintézetekkel 
leendő személyes tárgyalások rendén tájékozódást 
arra nézve, hogy a vármegyei útalapot terhelő követ
kező kölcsönök, u, m. az 1896. évben a pesti hazai 
első takarékpénztártól felvett 400 ezer korona és az 
1901. évben felvett 170 ezer korona, összesen 570 
ezer korona kölcsön nem lenne-e esetleg olcsóbb 
annuitásos kölcsönre convertálható, miután a jelen
legi 6»/o*os törlesztéses kamat a mai viszonyok sze
rin t határozottan tulmagas.

Ezen megbízatás folytán folyamaiba tettük a 
tárgyalásokat elsősorban a Pesti Hazai Első Taka
rékpénztárral, valamint a Magyar leszámítoló- és 
pénzváltóbank, a Magyar jelzálog hitelbank és még 
több pénzintézettel.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár mint köl
csönadó pénzintézet, már maga is hajlandónak nyilatko
zott az eddigi 6*/g-os kamatlábnak egy fél, esetleg

V /o-al leendő leszállításéra, a mennyiben ez iránt 
a pjnz-piacz helyzetének kedvezőbbre fordultával 
alkalmas időben megkerestetik.

A Magyar jelzálog hitelbank szintén hajlandó
nak nyilatkozott a conversióra, sőt e tekintetben 
még a Pesti Hazai által ajánlottoál is kedvezőbb 
feltételek mellett, melyek tüzetesen akkor lennének 
megállapitandók, a mikor a conversió actuálissá válik.

A Magyar leszámítoló és pénzváltó bank az út
alap kölcsöueinek convertáiására, alapszabályainak 
tiltó rendelkezései folytán uem vállalkozhatott ugyan, 
a tárgyalás folyama alatt szóba kerülvén azonban a 
megyeházépjtési alap javára felvett 332.000 K köl
csön ügye, mely összeg a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Banktól lett felvéve, ugyancsak 6°/0 mollett, hajlandó
nak nyilatkozott ezen kölcsönnek 4.90°/o mellett 
leendő convertáiására.

Az ekként részletezett módon az útalapnál, 
valamint a megyéházépitési alapnál mérsékeltebb 
számítás mellett is évenként 1—1%-nyi kamatmeg
takarítás lesz elérhető, mely értékben kifejezve az 
útalapnál a 400.000 koronás kölcsön után az 
1907. április 1-én esedékes 333.258 K 62 fül. tőke- 
tartozás után l'yo évenkint 3332.58 fill., az 1907. 
január 1-én esedékes s a 170000 K tartozás utánui 
164.450 K 82 fill. tőkerészlet után évenkint l°/0 
1644 K 50 fill.

A megyeházépitési alapnál pedig a 260.000 K 
kölcsönnél 1907. január 1-én esedékes 237.188 K 
12 fill. tőke tartozás után l°/„ 2371 K 88 fül., a
12.000 K-ás kölcsön 1907. január 1 én esedékes 
tőke törlesztés 11141 K 28 fill. l°/0 a 111 K 41 fill., 
a 20.000 K kölcsön 1907. évi január 1-én esedékes 
tőke maradvány után 18 569 Ii 20 fill. l “/o a 185 K 
69 fill., 40.000 K kölcsön 1907. január 1-én esedé
kes főke 39.138 K 40 fül. l°/„-a 391 K 38 fill., 
összesen 3060 K 36 fill. összegnek felel meg.

A konverzió tényleges keresztülvitelének s illetve 
az uj kölcsön felvételének időpontja — tekintettel a 
pénz-piacz folytonos hullámzására — ez alkalommal 
naptárilag meg nem állapítható. A folyó évi tavaszi 
közgyűléstől azonban felhatalmazást fogok kérni arra 
nézve, hogy ezen kölcsönt akkor, a midőn az a leg- 
czélszerübb, legalább 5%-os, esetleg azon aluli évi 
annuitás mellett, a vármegyei tiszti főügyész kőzben- 
föttével megköthessem.

A z uszoda ü gye.
Székelyudvarholy város képviselőtestülete egy 

pár évvel korábban, egyik önfeledt pillanatában k i
mondotta, hogy egy uszoda létesítését szükségesnek 
tartja, s aDnak tervét, költségvetését is elkészíttette. 
Azonban a következő gyűlésen a radikálisok ezen 
könnyelműen hozott határozata elé olyan akadályo
kat gördítettek, hogy a városi uszoda eszméje leke
rült napirendről, noha kevesen vagyunk és Széchenyi 
hires mondását minden második ember czitálja. A 
tisztelt városatyák egyrésze el-elmegy egy-egy vizbe- 
fult temetésére, a gyerekekre rá is parancsol, hogy 
ne merészkedjenek vizbe menni és 4000 koronás 
fürdőre sem telik a községi kaszszából, noha ennek 
200 koronányi kamatát maga a fürdőzö közönség 
megtérítette volna.

Ezen kiválóan bölcs intézkedésbe azonban nem 
nyugodtak bele azok, kik az uszodát a czivilizáczió- 
nak egyenrangú tényezőjeként tekintik a szappannal, 
s egy rövidke értekezleten kimondották, hogy azt, 
ha másképpen nem lehet, társadalmi utón hozzák 
össze, de föltétlenül létesítik. Hogy a szükkörü ér
tekezlet milyen helyesen okoskodott, beigazolta az, 
hogy a 25 koronás részjegyekből meglepő rövid idő 
alatt 93 egyén 114 darabot jegyzett, ami tehát biz
tosította egy szerényebb uszoda létesítését.

A rés^jegytulajdonosok azután a múlt nyáron 
értekezletre jöttek össze, megállapították az alapsza
bályokat, melyeket nyomban fel is terjesztettek jó 
váhagyás végett, hogy ha már a múlt évről az uszoda- 
felépités el is maradt, az a folyó év tavaszán meg
valósítható legyen.

Az alapszabályok a minisztériumból a napok
ban érkeztek le, a miniszter azon észrevételével, 
hogy tekintettel arra, miszerint abból nem tűnik ki 
világosan, hogy közérdekű egyesületnek, vagy pedig 
vállalatnak alakulásáról van-e szó, nem hagyja jóvá.

Ez ügyben az uszoda-egyesület lllatlcy Miklós 
elnöklésével f. hó 11-én gyűlést tartott, melynek 
egyetlen tárgyát a miniszteri leirat, s annak alapján 
alapszab&ly-módositás képezte. Az értekezleten a 
részjegyet jegyzettek közül számosán megjelentek. 
Élénk tanácskozás után a gyűlés abban állapodott

meg, hogy az egyesület közérdekű és nem vállalat, s 
igy a 25 koronás részjegyek nem lesznek vissza
fizetve, azonban az alapítók családostól együtt az 
uszodát mérsékelt díjért használhatják, s nyomban 
megbízták Mártxnoviis Győző pénztárnokot, hogy o 
határozat publikálása után a részjegyek felhajtását 
megkezdje, hogy az építkezéshez még a kora tava
szon hozzá lehesseu fogni.

A 25 koronás részjegyek akár egyszerre, akár 
5 koronás részletekben fizethetők be. Az ilyen érte
lemben módosított alapszabályok nyomban felterjesz
tetnek, s annak jóváhagyását már semmi sem aka
dályozza. Tehát a város ezen tengeri kígyója végre- 
valahára megoldást nyer, s a vizbefulltak nyáron 
által nem fognak állandó rovatot képezni a lapokban.

E ljegyzés. Kádár Gyula k. jegyző eljegyezte 
Keresztes Emma kisasszonyt Felsősófalván.

Szenkovits József varságtisztási k. jegyző elje
gyezte Keresztes Illő kisasszonyt Felsősófalván.

B úcsúztató . Mint raegirtuk, Fejes Áron ref. 
kollégiumi tanárt az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
őszi közgyűlésében a nagyeuyedi Bethlen-kollegiumi 
tanítóképző intézethez az igazgató-paedagogiai tan
székre választotta meg. Fejes Áron távozása alkal
mából tisztelői, barátai és kollegái 11-én este a 
Sándor István éttermében baráti vacsorára jöttek 
össze, hogy fehérasztal mellett búcsúzzanak eljattól a 
férfiútól, kinek itteni munkálkodása mély nyomokat 
hagy maga után. Fejes Áron távozása a kollégiumra 
nézve érzékeny veszteséget jelent, mert 12 évi it t
léte alatt lelkiismeretes és buzgó munkájával, mélyre
ható és sokoldalú tudásával s koncziiiáus magatar
tásával megszerezte és sokszorosan kiérdemelte úgy 
elöljáróinak, mint tanártársainak, de magáQak a vá
ros társadalmának is osztatlan elismerését é3 nagyra
becsülését. Uj munkaterén kisérje működését Isten
nek áldása.

E g y  hó k ö z ig a zg a tá sa . Udvarhelyvármegyó 
közig, bizottsága f. hó 13-ikáu tartotta folyó havi 
ülését Ugrón Ákos főispáu elnöklete alatt. Tárgyso
rozat rendén elsőnek dr. Damokos Andor alispán 
tette meg jelentését. E szerint alispáni iktatóra 916 
ügydarab érkezett, melyből 704 nyert elintézést. Egy 
évre érvényes útlevelet január hó folyamán 379-et 
adtak ki. A bizottság alispán indítványára csendőr- 
szárnyparancsnokság felállítását fogja kérni a mi
nisztertől. Barabás András árvaszéki elnök jelenté
séből kitüut, hogy az árvaszék iktatójánál 2451 drb 
volt elintézni való, melyből mindössze 442 nem nyert 
elintézést. A hó végén gyámság alatt 12111, gond
nokság alatt 156, ügydondnokság alatt 695 egyén 
volt. Dr. Lengyel József főorvos jelentése szerint a 
Vargyas községben szórványosan felmerült hasihagy- 
mázon kivül, lényegesebb mozzanat nem volt kons
tatálható, s igy a közegészségügy általában kedvező. 
A közkórházban 240 beteg részesült ápolásban, kik 
közül a hó végével visszamaradt 136. Szobotka Rezső 
kir. főmérnök jelenti, hogy úgy az állami, mint a 
törvényhatósági utak állapota kielégítő volt, forgalmi 
akadály nem fordult elő. A péuzügyigazgató jelen
tését másik helyen adjuk. E jelentésnél dr. Válentsik 
Ferencz az adóbehajtások körül tapasztalt visszaélé
seket tette szóvá, amennyiben igen sok esetben a 
részletfizetési kedvezményt, miniszteri rendelet daczára, 
nem adják meg. Kifogásolja az illetékek túlbuzgó 
bekebelezését és azokuak késedelmes törlését. 
Stratzinger Emil pü. igazgató válaszol a fontos fel
szólalásra, a legerélyesebb intézkedést helyezvén ki
látásba, melyet úgy a felszólaló, mint a bizottság 
tudomásul vett. Bévffy Zoltán kir. ügyész jelentette, 
hogy a törvényszék és 2 járásbíróság fogházában 11 
vizsgálati és 131 elitéit fogoly volt letartóztatva. 
Zonda József áll. állatorvos az állategészségügyi ál
lapotot kedvezőnek jelzi. Tárgysorozat rendén tudo
másul vették Damokos alispánnak a megyei útalapot 
terhelő kölcsönök konvertálása ügyében tett jelen
tését. Az érdekes és a megye közönségét nagyou is 
közelről érintő jelentést másik helyen egész terje
delmében közöljük. Ugyancsak tudomásul szolgált a 
főmérnök azon jeleutése, mely szerint a postaigazga
tóság a homoródszentpáli postaügynökséget posta
hivatallá átalakította, valamint Szentábrahámon posta- 
ügynökséget létesített. A főmérnök javaslatára meg
keresik a minisztert, miszerint utasítsa a vasutigaz- 
gatóságot, hogy a galambfalvi és bögözi őrbázakhoz 
az átjárókért telephon jelző készüléket állitsou be. 
Továbbá megkeresik a postaigazgatóságot a végett 
is, hogy a községi és körjegyzői székhelyekeu posta
hivatalt, de legalább ügynökséget, a varsági csendőr
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őrsvezetőnél és a bucsini utászbáznál, mely tiszti- 
szálló is, távbeszélő állomást létesítsen. A korcsmái 
hitel tárgyában alkotott szabályrondelet szigorú be
tartására a bizottság Ugrón Ákos főispán indítvá
nyára körrendeletét bocsátott ki. A gyűlés kevéssel 
12 óra előtt ért véget.

U grón Á kos M arostordam egye fő is
pánja. Mint egyes marosvásárhelyi lapok jelentik, 
tekintettel az ottani tarthatatlan viszonyokra, a mi
nisztériumban tárgyalásokat folytattak oly czélból, 
hogy Marostorda vármegye és Marosvásárhely város 
főispánjául Ugrón Ákost megnyerjék, ki mint erélyes 
és rendszerető ember, az ottani állapotokat szanálni 
hivatva van. Mint illetékes helyről értesülünk Ugrón 
Ákos, bármilyen megtisztelő legyen is ez rá nézve, 
e föispáuságot nem hajlandó vállalni.

Dr. Soó R ezső  m egh alt. A halál megvál
totta immár őt, az élőhalottat évek hosszú szenvedé
seitől. Soó Rezsőnek porhüvelyét koporsó zárja ma
gába. Ismertük őt mint gyermeket, ki velünk töltötte 
el gondtalau gyermekkor éveit ; az ifjút, ki szép si
kerrel végezvén középiskoláit, tanulmányait, ügyvédi 
oklevelet szerzett és a férfiút, ki lankadatlan buzgó 
sággal s ügyszeretettel teljesítette kötelmeit, mi köz
ben alaásta egészségét és elfogyasztotta életerejét. 
El voltunk készülve halálára, és mégis oly megdöb
bentő, oly fájó az ő távozása. Fáj nekünk az ő 
halála; fáj az, hogy ő természetellenesen balt meg, 
mert természetellenes az a nagy természetben is, hogy 
a tavaszra tél, nem a nyár következik. Az orvosi tu
domány nem tudta megállítani romboló útjában 
betegségét, nem tudta megmenteni őt az életnek és 
a kedves azúrkék Adria tenger, melyet ismetelten föl
keresett, edző erejével sem tudta megtartani őt csa
ládjának, a társadalomnak, s a babér erdők fái eny
hítő balzsamot sem tudtak nyújtani az ő szenvedésé
nek. Nem értjük a dolgot. Hogy a mikor a halálnak 
annyi dolga van, olyan fészket dúljon fel vak szenve
délyében, a hol a boldogságnak alig ougtd időt 
fészket verni... Dr. Soó Rezső ügyvéd, Udvarhelymegye 
tb. tiszti főügyésze, törvényhatósági bizottsági tag, 
életének 34-ik évében folyó hó 15 én este elhuuyt. 
A megboldogult jó embert ma délután 3 órakor te 
metik el a róm. kath. sikertbe. Halálával feleségét, 
Madarász Irént, fiát Rezsőkét és kiterjedt rokonságot 
borított gyászba. — Haláláról a család és az ügyvédi 
kar bocsátott ki gyászjelentést. Nyugodjék csendesen !

Szent A nta l-esté ly . A ma este 7 órakor 
tartandó Szent Antal-estélyt Dr. Válentsik Ferenczné 
elnöklete mellett Demény Ferenczné és Dr. Vass 
Lajosné rendezik. Műsora következő . 1. Ének Szent 
Antalhoz. 2. Beszédet tart Mikes János gróf fóespe- 
res-plebános. 3. Zongorázik Dr. Solymossy Lajosné. 
4. Szaval Nagy Elek joghallgató. 5. Énekel Demény 
Irénke, zongorán kiséri Molnár Margit. 6. Ének 
Szent Antalhoz.

A  városi m érnök esk ü téte le . Székely ud
varhely város képviselőtestülete Gotthárd János pol
gármester elnöklete mellett folyó hó 14-ikén délelőtt 
rendkívüli közgyűlést tartott. A gyűlés egyetlen tár
gyát Bodó Ferencz megválasztott városi mérnök 
hivatalos esküjének letevése képezte. Az uj mérnök 
jövő hó elsején kezdi meg munkásságát.

A  tavasz i sorozás. A honvédelmi miniszter 
Dr. Domokos Andor alispán által összeállított 1907. 
évi ujonczozási utazási és működési tervet jóváhagyta. 
Ennek folytán az egyes sorozó járásokban a követ
kező napokon fog megtartatni:

Az udvarhelyi járási sorozójárásban 1907. évi 
márczius I, 2, 4, 5 és 6 napjain.

A Székelyudvarhely városi sorozó járásban 1907. 
évi márczius 7-én.

A keresztúri járási sorozó járásban 1907. már
czius 9, 11, 12, 13, 14, 15 és 16-áu.

Az oldándi járási sorozó járásban 1907. évi 
márczius 19, 20, 21, z2, 23 és 26-áu,

A  városi k özb irtokosság  márczius hó 10-én 
d. u. 2 órakor, a városi tanácsház nagytermében 
tartja rendes közgyűlését. Tárgysorozata a következő : 
1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzői jelenlés 1906. évről 
3. Pénztárnoki számadás 1906. évről. 4. Költségelő
irányzat 1907. évre. 5. Esetleges indítványok.

Iparosok fillérestélye. A Polgári önképző- 
egylet első böjti fillérestélyét folyó hó 2ö-ikén tartja. 
A műsort a következő számban közöljük.

K öszönet ny ilván ítás. A következő sorok 
közlésére kérettünk föl. Székely lengyelfalvi Bcncze 
Balázs urnák, a múzeumnak ajándékozott két drb 
érmért az egylet nevében köszönetemct nyilvánítom. 
Molnár Károly muzeum-igazgató.

R en d elet a  k orcsm ái h ite l tá rg y á b a n .
Az e héten tartott közig. biz. ülésen Ugrón Ákos 
főispán székely népünket közelről érdeklő lényeges 
indítványt tett. Nem kisebb dologról, mint a korcs
mái hitel tárgyában alkotott szabályrendelet kiját
szásáról lévén szó, a bizottság, az indítvány alapján 
körrendeletét intézett a főszolgabírókhoz és a város 
főkapitányához, molyben elreudeli, hogy a vezeté
sükre bízott járás minden községében a legkiterjed
tebb módon hozzák a lakosság tudomására, hogy a 
törvényerővel biró szabályrendelet 1. §-a értelmében 
a 4 koronát túlhaladó szeszes ita Iára senkitől sem 
hajiható fel. Alkalmas módon oktassák ki a köznépet 
arra, hogy szeszes italok tartozásáért kötelezvény, 
vagy váltóaláirásoktól saját érdekében óvakodjék. U ta
sítsák a községig elöljáróságot, hogy éberen Őrködjék 
az ilyen visszaélések megtorlása iránt s a mint ilyen 
eseteknek tudomására jut, azt haladéktalanul jelentse 
be. Ilyen esetekben a főszolgabíró a vizsgálatot azon
nal és soron kívül tartsa meg s a vizsgálati iratokat 
a m. kir. pénzügyigazgatósághoz, az italmérési enge
dély elvonása iránti javaslata kíséretében terjessze 
föl. Szigorúan ellenőrizzék, hogy a korcsmárosok a 
hivatkozott szabályrendelet 2. §-ában foglalt azon 
rendelkezésének, hogy ezen szabályrendeletet az ital- 
elárulási üzletekben kifüggesztve tartsák, eleget tesz- 
nek-é ? s a mennyiben ez iránt mulasztást tapasztal
nak, megtorlás iránt intézkedjenek. — A nagy hor
derejű intézkedéssel érdemében első czikkünkben 
foglalkozunk.

Á th e ly ezés . Az igazságügyminiszter Nagy 
Lajos kiskunhalasi járásbirósági végrehajtót a szé
kelyudvarhelyi járásbírósághoz helyezte át.

P o s ta  ü gyn ök ség  fe lá llítá sa . A kereske
delemügyi miniszter az 1907. évi 875. sz. alatt kia
dott rendeletével megengedte, miszerint Szentáhrahám 
községben, Mayyarandrásfalva és Cselcefalva közsé
gek forgalomkörével postai ügynökség létesittessék, 
mely az etéd—székelykereszturi kocsijárat utján a 
székelykereszturi postahivatallal összekötve, ennek 
ellenőrzése alatt fog működni.

A z ipari m unkások szabad  L yczeu m án  
múlt vasárnap délután a Hymnusz bevezető elének- 
lése után Biró Sándor ev. ref. kollégiumi tanár tar
tott figyelemmel hallgatott élvezetes előadást „Az 
érzelmekről.“ Kifejtette miképpen keletkeznek érzé
seink, az iuditó okot, a megnyilvánulást, kiemelve 
különösen az igazságérzetet, a szép- és erkölcsi é r
zést, s ezen érzéseink ápolásának, fejlesztésének mi 
kéntjék. Lampért Gézának : „A magyar ifjúsághoz11 
czimü szép költeményét Nagy Sándor szavalta igen 
ügyesen és hatással. Mintegy 100 hallgató, végezetül 
a Szózatot énekelte, Solymossy Endre biz. elnök pe
dig a szereplőknek mondott köszönetét a hallgatóság 
nevében. Ma délután 2 órakor Németh Albert pü. 
titkár tart előadást a „Javakról.11

A k eresk ed ők  O tthona húshagyó kedden 
sikerüli kedélyes estélyt tartott. Az estélynek műsora 
is volt, mely a következő sorrendben tartatott m eg: 
Haáh Márton felolvasott, Schaffent Annuska szavait, 
Bálint Endre szavalt, Drogomon Domokos felolvasott.

A  szék elyu d varh ely i róm. k a th . fő g im 
názium  húsvéti Szeutgyakorlatának Napirendje: 
február 18-án este 5 órakor ünnepélyes „Veni Sancte“, 
bevezető szent beszéd ; letenye Jézus szent szivéről ; 
áldás. Február 19. és 20. d. e. órakor szent
mise, utána első szent beszéd; d. e. lO’/s órakor 
második szent beszéd; d. u. 2 '/2 órakor harmadik 
szent beszéd ; d. u. 5 órakor loretti litania, áldás. 
Február 21. Délelőtt úgy, mint az előző napokon, 
d. u. 'I f i  órakor szent beszéd, előkészület a szent 
gyónásra, 3 órától estig szent gyónás. Február 22. 
Délelőtt V28 órakor rövid szent beszéd, délelőtt 8 
órakor szent mise, közös szent áldozás, búcsú-imák. 
„Te Deum laudamus11.

A  kő- és a g y a g ip a r i sz a k isk o la  felügyelő 
bizottsága f. hó 12 ikén délután ülésezett, melyen főis
pán távolléte folytán, Sándor Mózes kir. fan. elnökölt. 
Elhatározta a bizottság, hogy aJung-Cmke Lajos ha
lálával megüresedett felügy. biz. tagságra Gróf Mikes 
Jánost, a Diemár Károly eltávozásával megüresedett 
helyre Gotthárd Jánost ajánlja a miniszternek kine
vezésre. Tudomásul vette a bizottság, hogy a miniszter 
az intézet folyó évi költségvetését 58,928 kor. járandó
sággal jóváhagyta, valamint a nyersanyag beszerzé
sére 1500 kort. engedélyezett*. Az 1908. évi költ
ségvetést a bizottság 62,518 kor. előirányzattal me
gállapította. Végül elhatározta a bizottság, hogy 
Gabrovitz Kornél s tanárnak buzgó működéséért 
rendes tanárrá való kinevezését ajánlja a minisz
ternek.

A  r. k a th . j e l le g ű  T e m e tk e * é » i E g y le t ,
mint jeleztük 24-ikén d. u. 3 órakor, a helybeli polgári 
önképzőkör (régi városháza) nagytermében tartja Il-ik 
rendes közgyűlését. Napirend : 1. Elnöki jelentés. 2. 
Zárszámadás megvizsgálása és a felmentvény meg
adása. 3. Jegyző választás.

P o s ta h iv a ta lt  a  k ö r je g y z ő s é g i  s z é k 
h e ly e k n e k . A vármegye közigazgatási bizottsága 
e héten tarto tt ülésében, Seobotka Rezső kir. főmér
nök előterjesztésére, igen életrevaló, régen érzett 
hiányt pótoló határozatot hozott. Ugyanis a bizott
ság felirattal fordul a kereskedelemügyi miniszferhez 
az iránt, miszerint u tasítsa  a kolozsvári posta- és 
távirda-igazgatóságot, hogy a vármegye területén 
lévő mindazon községekben, amelyekben jegyzői, vagy 
körjegyzői hivatalok vannak s amelyeknek sem posta- 
távirda hivataluk, sem postai ügynökségük nincs, 
aminők : Alsósófalva, Atyha, Farczád, Felsőboldog- 
falva, Fenyéd, Székelydobó, Székelyszentkirály, Szé
kelyszenttamás, Bardocz, Kányád, Iíisbaczon, Kénos, 
Székelydálya, Székelyderzs, Székelyzsombor, Vargyas, 
Bordos, Bűzöd, Fiatfalva, Körispatak, Nagysolymos, 
Rugonfalva, Siklód, Székelyvéczke, Szentábrabám, 
Tordátfalva minél előbb, a lehetőséghez képest 
postahivatalok felállítása, illetve postaügynökségek 
létesítése iránt a szükséges .lépéseket tegye meg. 
Jól működő közigazgatás ma már el sem képzelhető 
a nélkül, hogy a közigazgatás legalsó szerve felsőbb 
hatóságaival legalább rendes posta összeköttetésben 
ne legyen. A folyton fejlődő, fokozott igényeket leg
jobban úgy lehetne kielégíteni, ha minden községi 
és körjegyző járási, központjával és a vármegye szék
helyével távbeszélővel volna összekötve, de addig is, 
amig ilyen, a vármegye egész területére kiterjedő 
távbeszélő hálózat, a modern közigazgatás által 
igényelt gyors intézkedést lehetővé te sz i: legalább 
a megbízható, minden napi posta-összeköttetést kell, 
igen helyesen, a vármegyének nyomatékosan és sürgő
sen kérnie. Reményünk van, hogy e fontos közérdekű 
felterjesztést a miniszter jóakaratu elintézésben 
részesíti.

H árom  d al. Ifj. Malter János gróf több zene
értő ismerőse biztató tanácsára három dal szerzemé
nyét bocsátja közre. Dalaihoz szöveget Farkas Imre, 
a közkedvelt jeles költő irt s azok egy füzetben, 
ének és zongorahangra letéve B árd  Ferencz és T est
vére kiadásában jelenuek meg. A füzet ára 2 korona 
lesz A kik a magyar nótát szeretik és a szívből 
hangzó bús dallamokon gyönyörködni tudnak — fo
gadják pártoló figyelműkbe a müvet. Az előfizetési 
pénzt a Bárd Ferencz és Testvére ezég nevére (Bu
dapest, IV., Kossuth Lajos u. 7.) legkésőbb február 
hó 24-ig kell elküldeni.

In g y en  p ere lh et a  s z é k e l y ! A székely 
népnek specziális szokásai közé tartozik a perlekedés, 
s ezen hajlamának szenvedélyeseu hódol. Hogy 
ezen szenvedélyének ne legyen áldozata a vagyona, 
mint jelentik, Darányi földmivelésügyi miniszter meg
bízta a székelyföldi miniszteri kirendeltséget, hogy a 
székely földmives nép számára ingyen jogsegitség- 
nyujtást szervezzen. Egyelőre Marosvásárhelyen, a 
székelyföldi miniszteri kirendeltség székhelyén szer
veződik az igyen jogsegitség, akként, hogy minden 
héten meghatározott napokon a földmivelésügyi m i
niszter által díjazott ügyvédektől ingyen jogi taná 
csőt kap minden székely ember, aki ebből a czélból 
a kirendeltségnél megjelenik. Az ingyen jogsegitség 
kiterjed a földmives nép életviszonyait érintő öszes 
közigazgatási és magánjogi ügyekre és előrelátható 
lag sok jogi kártól, sok felesleges pörlekedéstől és 
elkerülhető költségektől fogja a közigazgatási és jogi 
szabályokban járatlan földmives népet megszabadítani.

A  róm . k a th . el. le á n y isk o la  növendékei 
a múlt vasárnap délután sikerült farsangi mulatságot 
rendeztek, melyről a következő tudósítást vettük. 
Rendkívül érdekes szinelóadást rendezett, a helybeli 
irgalmas nővérek főnöknője, folyó hó 10-én, a fa r
sang utolsó vasárnapján. A műsor első számaként 
Paschek Margit és Koronky Gizella Liszt Ferencz 
„La Regata Vencziam“ czimü négy kezű zongora da
rabját adták elő, meglepő ügyességgel. Ez követte 
„Angéla a gondviselés angyala11 czimü kis színmű. 
Az előadás valamennyi szereplő részéről igen sike
rült volt, s igen érdekesé vált a darab azért is, mert 
legnagyobb része a székely nép vallásos életéből volt 
miritve. — Majd kezdődött a tornajáték. 12 fehér 
ruhás lányka bámulatos ügyességgel virág füzérrel 
kezében zeneszó mellett különböző tornagyakorlatokat 
mutatott be, ami oly tapsvihart keltett, hogy ismé
telni kellett. Következett Kramer, Ünnepi hangok 
czimü 6 kezű zenedarabja, melyet Loótz Aguszta, 
Jakab Margit és Keresztes Antónia rendkívüli siker
rel adott elő. Ezután „Falusi libácska" czimü vígjá
tékot adták elő rendkívüli kedvességgel; ezt követte
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Derzsy Elza szép czimbalomjátéka. Záróul előadták 
„Az egér czimü“ daljátékot. Valami kedvesebbet alig 
hallottunk gyermek ajkukról mint a hogy énekeltek 
ezek a kis leányok. Olyan tapsvihart keltett a gyer
mekek szép éneke, hogy kénytelenek voltak a közön
ség óhajának engedni és az egész daljátékot megis
mételni. Sokszor volt alkalmunk meggyőződni a hely
beli zárda figyelemreméltó páratlan működéséről és 
most a darabok tapintatos megválasztása és az 
egész műsor rendkívül gondos betanulása, újabb bi- 
zonyéka annak, mily nagy gondot fordítanak a hely
beli irgalm as nővérek mindenre, ami apró növendé
keiket körülveszi. A bevétel 166 kor. 63 fill., 
kiadás 116 kor. 63 fill., tiszta jövedelem 50 kor. 
Felülfizettek Gróf Mikes János plébános 10 kor., 
-Ferenczrendi Zárda 10 kor., Névtelen 10 kor., Név
telen 1 kor. 40 fill., V. K. 1 kor., Iialmágyi Ernő 
21 fid., Bagossy Kálmán 11 fill., Szabó Zoltán 11 
fill. Összesen 32 kor. 83 fill.

S z a b a d  L y czeu m . A Szabad Lyczeum 7-ik 
előadását, f. hó 14-ikén Petrányi Miklós tauár ta r
totta, ki a milánói kiállításról értekezett. F. hó
21-iki előadást Szabó András tanár tartja Plátóról.

H a lá lo z á s . Id. Sándor Gergely, az abásfalvi 
unitárius egyházközségnek 38 éven át buzgó lelkésze, 
életének 63 ik, boldog házasságának 35-ik évében, 
f. hó 14-én rövid szenvedés után elhunyt. Halálát 
özvegye szül. Bárrá  Zsuzsa, gyermekei és számos 
rokon gyászolja.

A z  a d ó fize tés  jan u árb an . A közig. biz. e 
havi ülésen számolt be Stratzinger Emil pénzügy
igazgató a január havi adófizetésről. E szerint egye
nes adóban befolyt 46,330 84 (a múlt év hasonidő- 
szakánál 39689 k. 18 f. több), hadmentességi díjban 
befolyt 428‘65 k. (+  390 k.), bélyegdij és jogilleték
ben 13,390 60 k. (+  6359 51 k ), fogyasztási és ital
adóban 52,370*89 k. (-+- 1195'18 ki), dohányjövede
lemben 42,105-74 k. (+  8697-59 k.). Befolyt össze
sen 154,626 k. 72 f.

x A  p u sz tító  b e te g s é g e k  elleni harczban a 
világ legkiválóbb orvosai egyesülnek. E betegségek 
sorában az első helyet az Epitepszia (nyavalyatörés) 
foglalja el. E bajban szenvedőknek vigaszul szolgál
hat azon értesülésünk, mely szerint egy magyar or
vos e betegség ellen uj és hatékony gyógyító mód
szert alkalmaz, amelyért már a külföld is méltó elis
merésben részesítette. Ez orvos dr. Szabó Sándor 
Budapist, V., Alkotmány-u. 5.; ki készséggel nyújt 
felvilágosítást mindazoknak, kik gyógyító módszere 
segélyével e sulyo3 bajtól szabadulni óhajtanak.

E rd é ly r é sz i R ák ócz i-ü n n ep . Harmath
Domokos Torda városához egy igeu figyelemreméltó 
indítványt adott be, melyben javasolja, hogy Torda 
város ünnepolje meg Rákóczi emlékét. Indítványában 
a többek közt a következőket mondja: „A nemzeti 
gyászpompávai eltemetett Rákóczi Ferencz halhatat
lan emlékének a mi hazarészünk is tartozik egy 
kegyeletcs ünnepet szentelni. A dicső fejedelem fé
nyes múltjából egy magasztos eseménynek kétszáza
d é  évfordulója következik ez évi április 5-ik napjára. 
E nap emléke Erdély történelmének egy fényes pontja : 
1707. április 5-én Marosvásárhelyt a nemzet nagyjai 
trónjába iktatták a három évvel előbb Gyulafehér
várt (1704. julius 6-án) Erdély fejedelmévé meg
választott II. Rákóczi Ferenczet. A múlt évi nem
zeti gyász előtt Nográdvármegye közönsége ünne
pelte az 1705-iki szécsényi rendi országgyűlés em
lékezetét, mely vezérlő fejedelemmé választotta II. 
Rákóczi Ferenczet 1705. évi szeptember 12 ód. A 
mit elmulasztott Gyulafehérvár 1904 ben, azt pótolnia 
kell Marosvásárhelynek a f. évre bekövetkezett trónba- 
iktatás 200-ik évfordulóján. De nemcsak Marosvásár
hely, hanem az ország Erdély részének minden városa 
kegyelettel ünnepelje meg Bákóczi lerencz emlélcét. 
Kétségtelen feltevésünk, hogy különösen Marosvásár
hely hazafias közönsége már foglalkozik a Rákóczi- 
ünnep eszméjével és bizonynyal hazarészünk többi 
városai sem késlelkednek az eszme megvalósításával. 
Különösen Torda városa, melynek történelmi múltja 
sok fényes eseménynyel fűződik Erdély történelmé
hez. Következéskép e város bármelyik polgára csak 
hazafias kötelességet teljesít, midőn a nyilvánosság 
terén szóvá teszi az Erdélyrészi Rákóczi-emlékünnep 
eszméjét."

N y ilv á n o s  e lsz á m o lá s . A folyó hó 12-ikén 
megtartott Jogász-estély elszámolását a következők
ben ismertetjük. E czélra már korábban összegyűlt 
alap összege 20 k. 70 f., eladott jegyekből befolyt 
379 k ,  felülfizetésekből 184 k., összesen,583 k., 70 
f. A kiadás 379 k. 26 f. Tiszta jövedelem 207 k. 44 
/-, mely összeg a sétatér-alap javára fordittatik. Ie- 
lülfizettek : Dr. Válentsik Ferencz 40 k., Dr. Kovácsy 
Albert 32 k., Ugrón Ákos 20 k., Klein Géza 20 k., 
Dr. Damokos Andor 20 k., Dr. Szöllösi Ödön 7 k., 
Dr. Daróczy Ignácz 5 k., Szabó Árpád 5 k . Dr. 
Váró Géza 5 k., Szöllösi Samu 5 k., Szobotba Rezső 
főmérnök 4 k., Flórián Kristóf 3 k., László Domokos 
2 k., Molnár Károly 2 k., Dr. Solymossy Lajos ig. 
2 k., Dubiczky Gyula 2 k. összesen L84 k.

x E g y  jó k a rb a n  lev ő  k aram b o l-a szta l
jutányosán eladó Czim a kiadóhivatalban megtudható- 

x A  k o n y h a  leghasznosabb segédszerei közé 
határozottan a Maggi-félé leves izesitő tartozik. Uta
sítás minden üvegen.

K ivon at a  m egy . hiv. lapból. A belügy
miniszter Jakabházt/ Sámuel székelykereszturi anya
könyvvezetőt az 1904. évi XXXVI. t.-cz. 23. §-a alap
ján, állásában átmenetileg 1908. évi január l-éig 
meghagyta. — Jutalmazás. F. évi 3 -9 0 7 . alisp. sz. 
utalvány-rendelettel farkaslaki Csömör Gábor kör
jegyző 25 k. jutalomdijat kapott, az 1906. évben 
eszközölt sikeres útadó behajtásért.

x N y u g a lm a zo tt tisz tv ise lő , szép írással, 
biztosit.ékképes, irodai alkalmazást ] keres. Czim: 
kiadóba.

N y ílt  vád levé l
a Jogász estély rendezősége ellen.

Székely udvarhely, 1907. t'ebr. 13.
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A bushagyókeddi Jurista-estély alkalmából vagyok 
bátor tisztelettel alul nem Írott előterjeszteni az alábbi nyílt 

v á d le ve le t.
Folyó hó 12-ikén este a Budapest-szálló termeiben, 

az u. n. „Jogász-estélyi ez. gyülekezetben, ismeretlen tette
sek ellopták a szivemet. A valószínű tettes egy szőke hajú, 
kék szemű kis leány volt, de mivel kilétét nem tudom biz
tosan megállapítani, ennélfogva tisztelettel kérem a vizs
gálatot, mint felbujtók az egész rendezőség;

valamint az estélyen megjelent következő ú r
a s s z o n y o k :  Dr. Bodolla Gáborné, Barabás Andrásné, 
Bőd Károlyné, Dr. Borosnyai Pálné, Becsek Aladárné, 
Baranyai Gyuláné, Dr. Damokos Andorné, Demény Ferenezné, 
Dorner Béláné, Dr- Ferenczy Gáborné (Oklánd), Ferenczy 
Ferenezné, Flórián Kristófoé, Dr. Göllner Béláné, Dr. 
Kassay Albertué, Dr. Kovácsy Albertné, Kovácsy Jenóné, 
Jánosy Dezsóné, Dr. Horváth Károlyné, László Domokosné, 
Nősz Gusztávné, Br, Orbán Jánosné, Habestumpf Károlyné. 
Rössler Károlyné, öpanyár Pálné, Dr. Solymossy Lajosné, 
Szabó Arpádné, Szabó Andrásné, Szöllősy Samuné, Dr. Tö
rök Pálné, Szarka Tivsdarné, Szabady Tivadarné (Oklánd), 
Dr. ürbányi Istvánná, Dr. Vass Lajosné, Dr. Voith Gerőné, 
Dr. Válentsik Ferenezné, Zonda Józsefné; továbbá mint 
valószínű tettesek a következő

l e á n y o k :  Lántzky Piroska, Demény Mariska, Voith 
Mariska, Madarász Beatrix, László Mariska, Nősz Ilonka, 
Lestyán Margit, Bőd Etelka, Szöllősy Irén, Jánosy Beatrix, 
Ferenczy Margit, Kassay Irén, Br. Orbán Ella, Br. Orbán 
Aranka, Molnár Margit, Szabó Mariska, Szobotka Kata, 
Szabó Erzsiké (Marosujvár). Jakab Ilonka (Oklánd), Krisik 
Irma ellen bevezetni s ellenük a vizsgálatot elrendelni 
méltóztassék.

I n d o k o k :
Kedden este, amidőn gyanútlanul bétértem a Buda

pest-szálló rossz világitásu helyiségeibe, ott találtam össze
gyűlve a fentnevezetteket. Biztosan állíthatom, hogy ekkor 
még teljes és korlátlan birtokában voltam a szivemnek. A 
mulatság az első negyedórában egy kissé vontatottan ment, 
aminek oka a rossz muzsikában keresendő. Azonban a kö
vetkező perczekben a jókedv lokozódotl s megállapítható 
volt az, hogy a bál nemcsak anyagilag, de erkölcsileg is 
fényesen sikerült; úrasszonyok, leányok szép toillcteikben 
jókedvvel, temperamentummal járták a tánczckat s horribile 
ductu, panaszra okot a tánezosok sem adtak, a rendezőség 
a legnagyobb ligyelemmel végezte kötelességét. A haugulat 
emelkedésével aztán nem tudom mi történt. Egy forgatag 
közé kerültem s körültem Székelyudvarhely és a közeli 
vidék szép leányai és asszonyai járták, egyre járták vidá
man á tánezot. — 8 ekkor belenéztem aina m ír említett 
szőke hajú leány szemébe és éreztem, hogy valamitől meg
fosztottak Csak reggel felé vettem észre és állapítottam 
meg határozottan a tolvajlást, de már akkor késő volt De 
az bizonyos, hogy a tettes azv>k között vau, kiket ebben a 
minőségben megneveztem.

Ismételem tehát abbeli kérésemet, hogy a legszigo
rúbb vizsgálatot bevezetni és a tettest kideríteni és szivem 
visszaadására, avagy saját szive átengedésére kötelezni mél
tóztassék. A megfelelő paragrafusokat méltóztassék a bün
tető törvénykönyvből megállapítani.

A vádlevél hiteléül: J u r  i s t a.

KÖZGAZDASÁG.
A  ju h tu ró-gyár ü g y e  értesülésünk szerint 

jól áll, a mennyiben a kibocsátott 500 darab rész
vényből eddig 350 van már jegyezve. A hiányzó 150 
darab is remélhetőleg jegyezve lesz, mert a gazda
körök, — ez pedig ma a 100 felé közeleg — tej
szövetkezetek, fogyasztási és hitelszövetkezetek a 
nekik kiküldött részvényeket nem küldötték vissza. 
A febr. 24-én tartandó alakuló közgyűlésre remél
hetőleg az összes részvények jegyezve lesznek és a 
gyár mielőbb megindulhat, a mi azért fontos, mert 
most már a juhokat fejni kezdik és a juhturó keres
let is ilyenkor tavasszal a legélénkebb. A vállalat 
iránt a bizalom fokozódik, mert hire ment azon ör
vendetes momentumnak, hogy főispánunk a vezetés
ben is aktiv részt fog venni.

A Z álogkölcsön-in tézet és betéti pénztár 
XXXIV-ik évi közgyűlését ma délelőtt 11 órakor 
tartja hivatalos helyiségében. A közgyűlés tárgy- 
sorozata a következő: 1. Az Igazgatóság jelentése a 
lefolyt üzleti évről és a zárszámadás bemutatása
2. Felügyelő bizzttság jelentése. 3. A felmentvény 
megadása. 4. Az alapszabály 13. és 14. §-ának 
módosítása. 5. Indítványok. — A most kibocsátott 
mérleg főbb adatai a következők : Alaptőke 60.000 K , 
tartalékalap 121.432 K 50 fill., nyugdíjalap 5257 K

90 fill., betét az anyaintézotnél 468.936 K 30 fill., 
oklándi fióknál 9305 K 04 fill..leszámítolt váltók az 
anyaintézetnél 389.378 K 05 fill., oklándi fióknál 
72.081 K., jelzálogos kötvény az anyaintézetnél 
311.443 K 44 fill., oklándi fióknál 52.927 K., kézi
zálog állomány 25.620 lí 82 fill. Nyereség 9051 K 
41 fill., mely igy oszlik meg: osztalék 6000 K., 
jutalék 1960 K., jótékonyczélra 200 K., tartalék- 
alapra 291 K 41 fill. A pénztár forgalma 3 512,778 
K 80 fillér.

A G azdasági E g y esü le t vá lasztm án ya
f. hó 11-én Dr. Damokos ADdor elnöklete mellett 
ülésezett, lllatky Miklós titkár jelentését, mely szerint 
a keresztúri bikavásár és kiállításra vonatkozólag az 
intézkedések megtétettek és hogy az 0. M. G. E. 
100 korona adomány érkezett e czélra, tudomásul 
vették. Dorner Béla a juhturó-gyár jelentőségét ismer
tette. Ugrón Zoltán a munkás-közvetítés ügyében 
intézett kérdést Dorner Bélához, mint a kirendeltség 
vezetőjéhez, ki válaszul adja, hogy az itteni munkás 
hiányról illetékes helyen már maga is jelentést tett, 
mire azt az utasítást nyerte, hogy a jelentkezőket 
helybeli birtokosoknál helyezze el. Végül Ugrón 
Zoltán indítványára átírnak a kirendeltséghez, hogy 
közpénzen ne közvetítsen munkást és hogy a kivitt 
munkásokat tényleg akkord muukára alkalmazzák. 
Ezzel az ülés véget ért.

TÁVIRATOK.
B u d a p e s t ,  február 1G.

(Érk. d. u. 5 ó.)

Országgyűlés.
A képviselőházban N á v a y Lajos elnököl.
K o s s u t h  Ferencz több viczinálás törvéuy- 

javaslatott terteszt be, köztük a Balaton-meuti 
vasút kiépítéséről, ami nagy és osztatlan örö
met kelt.

Azután folytatták munkás biztosítási ja
vaslat tárgyalását. S z a b ó  Kálmán szerint az 
iparosokra ugyan nagy teher háramlik a bizto
sítás által, de ezt ellensúlyozni lehet az önálló 
vámterület felállításával. A javaslatot elfogadja.

C s i t á r y  Béla szakképzett munkások ré
szére nagyobb segélyt kér ; javaslatot elfogadja. 
F ö l d e s  Béla foglalkozik a szocziálista kérdés
sel. Megczáfolva a nemzetköziség elvét, javasla
tot elfogadja.

Utánna V e r e s  József és P é s c h a  Miklós 
rövid beszéd kíséretében szintén elfogadják a 
javaslatot.

S o m o g y i  Aladár támadja szocziáldemok- 
ratákat, kik elfogultságukban odáig mennek, hogy 
még ezen kitűnő javaslatot sem fogadják el.

L á z á r  Pál felszólalása után, ki javaslatot 
elfogadja

B r ó d y Ernő demokrata felszólalt, kijelentve 
hogy valótlan mintha demokraták ezen javasla
tot nem támogatnák, mert ime ő is elfogadja a 
javaslatot, melyben a haladó kor eszméinek ér
vényesülését látja.

Udvari gyász.j
Bécsből telefonálják Klementina Szász-Ko- 

burg G-othai herczegnő bolrgár fejedelem és Klo- 
tild főherczegasszony anyja ma délelőtt Bécsbeu 
meghalt.

Kiadja: Becsek O. Fia könyvnyomdája

Szám 597—1907. ki.

pályázati hirdetmény.
Udvarhelyvármegye oklándi járásában Székely- 

derzs községben megüresedett körjegyzői állásra pá
lyázatot hirdetek s felhívom mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, az 1886. évi XXII. t.-cz. 
74. § a, illetve az 1900. évi XX. t.-cz. 3. §-ábau 
megkívánt képességet, úgyszintén eddigi működésű
ket és erkölcsi előéletüket tanúsító okmányokkal fel
szerelt kérvényüket folyó év február hó 25-ig dél
után 4 óráig hozzám annál is inkább adják be, mert 
a később érkező folyamodványokat nem veszem figye
lembe.

Ezsn körjegyzőséghez Székelyderzs és Székely- 
muzsna községek tartoznak.

J a v a d a l m a z á s :
1. Törzsfizetés 1600 korona.
2. Lakbér és dologi kiadások a kör községei 

által fedeztetnek.
Okláud, 1907. évi február 14-én.

Szabady Tivadar,
főszolgabíró.

Hladó A Petőfi- és Ötvös utcza sarkán levő 
5 . lakás (Benedek Béla mostani vendéglője)

_______ _  külöu udvarral f. é. április 24-től kiadó.
letni a Szent Fcrencz-rendiek házfőnökaégénél. ■■
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A m. Kir. szőlStettpeHcn termett
és a budafoki m. kir. pinczemesteri tanfolyam
által kezelt e a m. kir. fóldmivelésiigyi miu's'.- 
ter támogatásával létesített b o r é r t . é k e w i -  

t é s i  o s z t á l y á b ó l  a

magyar m ü\ vásárcsarnok ellátó szöveüc- 
=  zetének székelynávarlielyi fiókjánál =

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

O R O K
l e g o lc s ó b b a n  k a p h a t ó k .

Megrendelésre bármily faj palack borok hozathatók. — 
Vételnél hordóért literenkint 13 fillér letét adandó. Hor
dók 3 hónapon belül sértetlen, tiszta állapotban, a szé
kelyudvarhelyi pinczéhezi szállítást levonvs, a felszámí

tott áron visi

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

H o l  v t ta á r o l ju n k

megbízhatóbb magvakat ?

Kiadó betteteK-
5ziK tlyudV ayhety t ( s m - u i c z á b a n  feHVö lu c z c rn á s -  

naK h a s z n á lt

terjedelmes belteteH
lübb ív re  h aszo n b érb e  a d a tig . É r t e t h e t n i  G yár- 

m athy p e ren cz  ü g y v éd n é l.

Saját temésii

Kitűnő m inőségben  K a p h a tó h o z -  
l in g , JViusKat o tto n e t, SanV ignon 
b lanc  és Oportó fa jo d b a n , m ér- 
séKelt áraK on 1 0 0  li te r tő l  fö lfe lé

Caspati Frigyesnél
M edgyes, JfagyK üK üllöm egy?.

Káposzta Braunschweigi, téli fehér, óriás nagy. rövid torzsáju, lapos, besavanyi
fásra a legjobb főj.

A hírneves Erfurti

vetem ény és 
v irág m ag vak
megérkeztek ez idényre.

Ajánljuk a legmegbiihe- 
tóbb csiraképea vetemény 
magvainkat a legnagyobb 
választékban; úgyszintén 
a legnemesebb faj virág- 
magvainkat, a melyekből 
ez idén sok különleges 
újdonság fajokat szerez 
tünk be, különösen nyári 
és téli ibolyák (violák), 
őszirózsák, verbénák és 
szegfüfajokat. — Minden 
fajta gazdasági magva
kat a legjutáDyosbb Dapi 
árak mellett számítunk. 
Árjegyzékek e bó folya

mán szélküldetnek.

Márk Testvérek
Székelyudvarhelyen.

Szám 780/907.
koz. ig.

Árverezési hirdetmény.

S z a k v é l e m é n y e k

Székelyudvarhely város tanácsa közhírré teszi, miszerint Székelyudvarhely város 
közönségének tulajdonit képező s a székely udvarhelyi 2/a. számú telek jegy zőkönyv- 
beuA. 4- 1. rend számú 2 , 3., 4., 5/a., 5/b. helyrajzi szám alatt előforduló „Homo- 
ródi láz“ nevű iugatlan, a mely 221 holdat foglal magában, t. évi február hó 
20-áü délelőtt 10 órakor Székelyudvarhely város tanácstermében megtartandó 
nyilvános magán árverezésen a legtöbbet Ígérőnek eladatik.

Kikiáltási ár 30.000 korona, az árverezni szándékozók a kikiáltási árnak 
10°/o-át, vagyis 3000 korouát kötelesek bánatpénzben az árverezés megtartásával 
megbízott városi tisztviselő kezéhez készpénzben letenni.

Az árverezési feltételek Székelyudvarhely város tanácsában a hivatalos órák 
alatt megtekiuthetók.

Székelyudvarhely város tanácsa, 1907. évi febiuár hó 8-án.
GOTTHÁRD JÁNOS,

polgármester.

< V ~

az „Esterházy (o p « c “-ról.

A magy. kir. műegyetem borászati labora
tóriuma által hivatalosan megejtett és általunk 
tudomásul vett vizsgálatok alapján az

Esterházy cognacot
betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresen hasz
nálva mint kitűnő minőségűt és a fracía cog- 
nacokkal vetekedőt legjobban ajánlhatjuk.

Dr. Tauffer Vilmos
egyetemi tanar.

Dr. Stiller Bertalan
egyetemi tanár.

Dr. Kétly Károly 
egyetemi tanár.

Jr. Réczey Imre
egyetemi tanár.
Dr. Pertik Ottó
egyetemi tanár.

Dr. Ángyán Béla
egyetemi tanár.
Dr. Poór Imre

kir. tan., egy. tanár.
Dr. Báron Jónás 
egyetemi tanár.

MUHLE VILMOS
cs. és kir. udvari szállító

T E M E S V Á R
Mag-, Növény-, Rózsa- és 
Fa-Nagytenyészetek. :

(M űvelési te rü le t  9 4  hold.)

: V I L Á G K I  V I T E L  ! =

------------------------------------------------------------------------------------------

A  leg jobb  m agvak “ j nsyS 6j
(tfúhle magvui jóságban elérhetők, de ebbeu felülmúlhatatlanok.)

A  le g n e m e s e b b  g y  iimölcss-,diszés s o r f á k
(Múhle fái többszór á tü lte t ttek , jól iskolázottak, mindenütt jól és biztosan gyarapodnak)

A legszebb fenyöfélék, díszcserjék, rózsák s b.
(Mühle tűlevelűi mind tólállóak, disz- én kúszócserjéi, valam int rózsái a legszebb virágnak.} 
Postacsomagok magvakkal 5 k. felüli értékben b í r  hova bérm eutve Küldetnek.

MQhle kertészeti kézikönyvei dilettánsok sz.mira a legjobbak, megren
delésekhez ingyen c-nlo'tatnak.

Dusán illusztrált föarjegyzék Ur‘

Az ESTERHÁZY COGNAC minden elő
kelő fűszer- és csemegekereskedésben 

kapható. = = = = =  =

Épület-üvegezés!

Hérem olvassa
t i !

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét 
felhívni a mai kor igényeinek megfeleiöleg berende
zett kereskedésemre, hol

porczellán, üveg . díszműáruk, gyermekjátékok, 
névnapi es menyegzői ajándék tárgyak és még szám
talan sok összehaimozoit szép áru

jelentéktelen olcsó árak mellett lesznek kiszol
gálva Füszerosztályomban — melyet a legnagyobb 
áldozatok mellett, a legmodernebbül rendeztem be és 
a mely li.zt&ság es rend tekintetében is minden ver
senyt kizár, — minden fü'zer-ciikkbcn nagy raktárt 
tartok, melyeket a legolcsóbb árak mellett árusitok.

A' ligjobb kávék, rizBCk, lisztek, a legjobb mi
nőségű rumok és likőrök, teák és szalon ezukorkhk, 
teasütemények nagy raktára

Szentpétery Gergely,
Széselyud várhelyi.

Utazó kofferek 1 Szalon petróleum 1

B a re s - ,  B o r s z é K h  X f e z o í M i z  ra K tá r .

*>

MEGHÍVÓ.
Közhirré tétetik, hogy a helybeli 
közbirtokosság folyó évi márczius 
10-én, délután 2 órakor a városi 

tanácsháznál

tart,

melyre az érdekelt birtokosok ez 
utón is meghivatnak.

Székelyudvarhelyt, 1907. február 10.

Hlatky Miklós, Daróczi János,
fcirt. elnök. birt. jegyző.


