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„Temetkezések." 
Zetelaka, május 17. 

Az endenichi tébolyda komor falai  között 
megdicsőült nagy hazánkfiáról  egyik fővárosi  lap 
nekrológja azt irta, hogy: „haza hozzuk elte-
metni, — mert mi minden nagy hazánkfiát 
legalább abban a tiszteségben részesítünk, hogy 
nagy temetést rendezünk neki." 

Igen jó zsurnaliszta sablon ez is és igazán 
találó. 

Eltemetünk mi mindenkit, a ki e hazának 
nagy fia  ; akár — élve, akár — halva. 

Azt a rendszert követjük a nemzet nagy 
alakjaival, amelyet a tengerek búvárja, aki ak-
kor hozza felszínre  a drága gyöngyöt, ha elébb 
összetörte a csiga szilánkos kőzetét. A gyöngy 
csak akkor válik értékké,  ha alkotójának élet-
hüvelyét megsemmisülve s magát a nervust 
meghalva látjuk. 

Makacs lelkület ez, melyet a tragődia  csak 
akkor elégit ki, ha a hős csakugyan elesett s 
mely fagyos  nyugalommal várja a végjelenet 
megrázó pillanatát, hogy — tapsoljon. Azonban 
— mi mindig az utolsó szcénánál ujjongunk. 

. . . Meghalt! Éljen a költői igazság-
szolgáltatás ! 

A geometriai szabályok ismeretének szer-
telen hiánya az a rendszer, hogy mi a százados 
terebélyü tölgy magasságát csak akkor tudjuk 
meghatározni, ha a fát  előbb ledöntöttük.  Ezen 
közkedveltségü esetben aztán páratlan készség-
gel állunk oda a hosszúságot — centiméterek-
ben /mérni. 

Igen. Igy van ez nálunk minden téren. 
Közéleti és politikai erkölcseinknek gyakor-

lati mértéke az európailag elfogadott  hosszmér-
ték, a méteregység. 

Cocotte kisasszony. 
Már ép kifelé  indultunk az intézetből, mikor 

az udvar szögletében megláttam egy nagy, sovány 
embert, aki folyvást  ugy tett, mintha valami lát-
hatatlan kutyát hívogatna. „Cocotte, kis Cocotte, 
gyerejde!" mondogatta lágy, hízelgő hangon, aztán 
a térdére ütött, mint mikor az ember állatot akar 
magához édesgetni. 

— Hát ez ki ? kérdeztem az orvostól. 
— Ez nem érdekes. Valami Francois nevü 

kocsis, a ki azért őrült meg, mert a kutyáját vízbe 
fojtotta. 

— De azért csak mondja el a történetét. Néha 
épp a legegyszerűbb, leghétköznapibb dolgok hatnak 
legjobban a szivünkbe. 

íme ez ember története, mint azt pajtása, egy 
lovászlegény elbeszélése után tudni lehet. 

Párizs mellett egy gazdag polgárcsalád lakott 
a Szajna partján, szép nyaralóban, park közepén. 
Kocsis ez a Francois volt a háznál; falusi  ficzkó, 
egy kicsit málészáju, jószívű, hiszékeny. Mikor egy-
szer estefelé  ép haza tartott, egy kutya csatlakozott 
hozzá. Eleinte nem ügyelt rá; de az állat addig-
addig járt a sarkában, mig végre hátranézett: ha 
vajon ismeri-e. Soha sem látta ezt a kutyát. Rette-
netesen sovány szuka volt; siralmas, éhes képpel, 
behúzott farkkal,  lógó füllel  talpalt; ha a kocsis 
megállt, megállt ő is, ha odébb indult, jött ő is. 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 

Becsek Aladár. 

Annak az univerzális felfogásnak  a tégelyé-
ből, hogy művelt nemzet vagyunk, szabad sajtónk 
s igy (!) lelki szabadságunk van, mindenki be-
keni kezeit és lábait zsiradékkal és elkezd — 
lejtmérezni. A hová aztán tapos, a min keresz-
tül-kasul gázol, a mit megfog,  megöklel és meg-
rugdos, — rajta marad vandalizmusának a 
szennye. 

A társadalmi élet üterének egészséges vagy 
beteges szimptomáját a vérkeringés minősége  ha-
tározza meg. A hol a különböző osztályok tár-
sadalmi életműködését az egyének és családok 
között létező kölcsönös tisztelet és becsülés teszi 
egységessé, ott a vérkeringés minősége szabá-
lyos, a hol pedig az embereket az osztálykü-
lömbség viszketege s a kenyéririgység gyülőlsége 
választja el, ott a vérkeringés szabálytalan. 

Nálunk nem a szabályos vérkeringés rend-
szerében domborul ki a polgári köztevékenység 
eredménye; mi folytonosan  az összehasonlítások 
önző és kárhozatos mámorában dőzsölünk. Nálunk 
a hosszmérték  rendszere van háziiparilag meg-
honosulva. 

Ennek a törvénynek az elmélete pedig azt 
az egészségtelen ösztön? szárnyalja fel,  mely 
szerint ha valamelyik embertársunk — jelleme, 
tehetsége és szorgalma folytán  merészkedett egy 
fejjel  magasabbra nőni — tehát keressük ki: 
— nem a fejlődés  okát, hanem az emelkedés mé-
retének nagyságát. Határozzuk meg, hogy hány 
centimétert tesz ki a növés különbsége. — 
Döntsük  le.. . 

Ez a munkálat a törzsnél  kezdődik. Leg-
elébb a vérkeringés melegségét és életfeltételét 
biztosító kérget: a családi szentély páncélját 
hámozzuk le. Ide he kell  nyúlni. Ez könnyen 
repeszthető. Ha mégis ellenáll, menjünk a gyö-
kérre : ki  fia,  mely hon szülöttje  vagy ? Mi 

A legény elakarta kergetni: „Takarodsz mindjárt? 
Pusztulsz innen?" Az eb visszahúzódott, leült, vá-
rakozott ; mikor pedig az ember ismét arrább ment, 
csak megint utánna eredt. Francois ugy tett, mintha 
követ markolna fel  a földről.  A kutya elmenekült 
egy kicsit messzebre, de mihelyt a legény hátat for-
dított, újra ott volt a nyomában. 

A kocsisnak most megesett a szive. Füttyentett 
neki. A kutya félénken  közeledett; gerinczét meg-
görbítette, bőre alatt emelkedtek a bordák. A legény 
megsimogatta kiálló csontjait; elszánakozott ezen az 
állatnyomoruságon. „No gyere !" mondta végre. A 
kutya mihelyt látta, hogy elvállalták, pártfogás  alá 
vették, felkünkoritotta  a farkát  és többé nem lap-
pangott hátul, hanem uj gazdája előtt futott.  Francois 
az istálló szalmája közt szállásolta el az ebet, aztán 
a konyhára sietett kenyérért. Mikor a kutya jólla-
kott, elaludt, karikába csavarodva. Másnap a kocsis 
elmondta a dolgot gazdáinak, a kik megengedték 
neki, hogy magánál tartsa az állatot. Jámbor, okos, 
hü jószág volt. 

De csakhamar fölismerszett  egy rémitő hibája. 
Rövid idő múlva megbarátkozott a környék összes 
kutyáival s ezek aztán éjjel-nappal körülötte csava-
rogtak. Hajlandóságaiban nem volt válogatós; egész 
falka  járt utána, minféle  formájú  és fajtájú  ebek; 
szamárnál nagyobb szelindekek, meg apró kutyusok, 
akkorák, mint az öklöm. A szuka ezt a mindig sar-
kában járó sereget keresztül-kasul sétáltatta a me-
zőkön, és ha pihenni kuporodott a fűbe,  kísérői 
körülülték és lihegő nyelvvel nézték. Ha esténkint 

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

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

voltál, hol jártál azelőtt ? Törvényes gyermeke 
vagy-e anyádnak, vagy kakuktojásból keltél ? 
Mi hited és vallásod? Anyagi viszonyaid ren-
dezettek-e ? Mely banknál, minő szükség okából 
és kiknek kezességével mekkora összeget emel-
tél fel  ? Ki fizetted-e  ? Feleséged melyik divat-
árusnál és készpénzen-e vagy hitelre vásárol ? 
s legfőképpen:  van-e, ha igen — kivel  annak 
az asszonynak — viszonya ? ^ 

. . . Ha sikerül neked ebben az embertelen 
hajszában — mely mindig a közmorál nevében 
történik — becsülettel összeroskadnod, akkor 
önérzettel háborodunk fel,  hogy ime a korrup-
ciónak ismét áldozatul esett egy derék polgár-
társunk — sirassuk meg, temessük el . . . 

Az ilyen kisebb kaliberű: — centiméteres 
embereknek a közéleti falanszterről  való eltaka-
rítása a mérsékeltebb méretek arányához viszo-
nyított egyszerűbb tisztességtételével jár. Csak 
a helyi társadalom, csak a helyi Eerencz-József-
kabátok kir. tanácsosi jelvények és pomfü-
néberek asszisztálnak. 

Léteznek azonban elsőrendű temetkezések is. 
Azok, melyeknél a nemzet Héroszainak 

emelnek halmokat. mmm 
Ezeknél a döntési  munkálatot a tágauo 

haza temetkezési szövetkezete végzi. Az ékelések 
méreteit a sajtó (!) tervezi igazi favágói  ma-
rokbaköpéssel s a „közönség", melynek jóizlése 
ezen nyilvános erőművi előadások hatása alatt 
egy közönséges orfeumi  publikum érzéki gyö-
nyörén is alá sülyed — ujjong és rivalg, lát-
ván, hogy a komisz viadalban a bika öklelte 
fel  — az embert. 

* 

Azt hiszik, hogy Ugrón Gáborról akarok 
„emlékezni"  ? 

Nem. 

hazatért az istállóba, a falka  elözönlötte az egész 
nyaraló környékét. Már ismertek minden rész a park 
eleven ösvényén, a hol be lehet osonni; tönkretették 
az ültetvényeket, lyukakat kapartak a virágyakba, 
kétségbeejtették a kertészt. És egész éjjel ott voni-
tottak az épület körül, a melyben barátnőjük lakott: 
nem volt mód benne, hogy el lehessen őket riasztani. 

Nappal még a házba is beszemtelenkedtek. 
Valóságos tatárjárás volt ez; csapás, szerencsétlen-
ség. A családnak a lépcsőn, sőt a szobákban is 
minduntalan lába alá akadtak a kunkorgósfarku  kis 
sáéga mopszok, az agarak, bulldogok, a lucskosbun-
dáju, hajléktalan csavargó komondorok, meg a rop-
pant ujfundlandi  ebek, a melyek elől a gyermekek 
ríva menekültek. Majd előbukkantak tiz mérföldnyi 
területen ismeretlen kutyák; nem tudni, honnan jöt-
tek, nem tudni, miből élnek és végre ismét eltűntek. 

Francois pedig imádta Cocotte kisasszonyt, mert 
igy nevezte el, minden czélzás nélkül, bár megérde-
melte volna. Ez a legény egyre azt hajtotta: „Ez 
az állat olyan okos, hogy ember volna, ha beszélni 
tudna". Csináltatott neki egy gyönyörű örvet, piros 
bőrből, réztáblácskán e vésettel: „Cocotte kisasszony, 
Francois kocsis tulajdona." A kutya pedig a mily 
sovány volt elébb, oly kövér lett most. Hirtelen hí-
zott meg; már alig birta magát. Szétterpesztett 
lábbal járt, mint az igen poczakos ^emberek, nyitott 
szájjal szedte magába a levegőt és mindjárt eltikkadt, 
ha egy kicsit szaladni próbált. 

A kertészen kivül nemsokára panaszkodni kez-
dett a szakácsné is. A kutyák betörtek egész a tűz-



Hiszen felöklendeztek  már más pártokból 
és a társadalom más rétegeiből is sokakat 

Csak ugy — „ emlékeztem"  . .. 
Emlékeztem és — — elmélkedtem azon, 

hogy mily mérhetetlen jótetemény lenne az embe-
riségre, ha a Genfi  konvenciót,  mely a har-
cosoknak az 'ellenségnél is menedéket és védel-
met biztosit, ki lehetne terjeszteni a közéleti 
harcterekre is, a hol az egyént sem családi 
otthonában, sem magánbecsületében ne legyen 
szabad összegázolni csak azért, mert szolgálatát 
azon zászló alatt akarja teljesíteni, — melyre 
felesküdött. 

Hargittai Béla. 

A szegények joga. 
Visszük-e egyhamar annyira, bogy jogi alkotá-

sainkban egyformán  mérjünk gazdagnak és szegény-
nek ? A törvény előtt egyenlő ma is mind a kettő, 
de a törvényt a vagyonosok hozták, a vagyonosok 
szempontjából. Jogrendszerünk, igazságszolgáltatá-
sunk valóban gyors tempóban fejlődött  és fejlődik 
még a tökéletesség felé  s az imént lefolyt  igazság-
ügyi vita is a termékeny eszméknek egész raját ve-
tette felszínre.  Igazságügyi politikánknak el kell 
ismerni azt a kiváló jellemző vonását is, hogy az 
eleven élettel keresi az érintkezést, nem pedig az 
elvont tudományos teóriával. Elannyira, hogy beszél-
nek igazságügyi politikánknak agrárius vagy merkan-
tilis irányzatáról is, ami ha nem is kívánatos, hogy 
akár az egyik, akár a másik irány felé  való egyol-
dalúsága csakugyan tény legyen, de jellemző jogrend-
szerünknek gyakorlati mivoltára, elannyira, hogy még 
a legdivatosabb és legújabb áramlatok kihatását is 
észlelni vélik rajta. 

Amiről ezúttal szólni akarunk, az a jogfejlő-
désnek egy okvetlenül bekövetkező stádiuma, amely, 
hogy most még nem igen foglalkoznak  vele s gya-
korlatilag nem siettetik, nem a jogász hibája és nem 
a mi korunk mulasztása. A néptömegek mind na-
gyobb jelentőségre tesznek szert, a vagyontalanság 
már politikai jogokat is követel magának minálunk 
®Pvot t már ki magának másutt. Gazdaságilag is 
rég fölismertük  a munkát a tőkével egyenlő fontos-
ságú tényezőnek és politikailag már nem egy törvényt 
hoztunk, amely magánjogi fejlődésünknek  vagyonjogi 
egyoldalúságát ellensúlyozná. 

A különbség azonban eléggé szembetűnő. A 
vagyon jogi viszonyainak megállapítása és biztosítása 
teszi úgyszólván egész polgári törvényrendszerünket. 
Minden törvény olyan egyéneket tart szemelőtt, akik-
nek van valamijök. Az adás-vételtől kezdve az örö-
kösödési jogig minden tételes törvényünk a vagyonra 
vonatkozik. Büntető törvényünk is az ember élete 
mellett főképen  a vagyonbiztonságot őrzi. Pedig vi-

helyig, az éléskamráig és elfele  lopdostak mindent, 
a mit értek. A háziúr végre megparancsolta Francois-
nak, hogy Cocotteot távolítsa el a háztól. A kétség-
beesett legény el akarta ajándékozni. Senkinek sem 
kellett. Akkor aztán rábízta egy fuvarosra,  a ki el-
viszi szekéren és leteszi az országúton, Páris másik 
határában, valahol Joinville-le-Pont körül. Cocotte 
még az este otthon volt. Messzebb kellett küldeni. 
Öt frankot  adtak egy Havre felé  menő vonat kalau-
zának, hogy vigye magával a kutyát s a kikötőben 
eressze el. Cocotte három nap múlva megint betop-
pant az istállóba, elcsigázottan, elkényszeredve, fél-
döglötten a fáradságtól. 

A háziúr is megsajnálta. Nem sürgette többé, 
hogy tul kell adni rajta. De a kutyák megint csak 
előkerültek, számosabban és merészebben, mint va-
laha. Egy este nagy ebéd volt, s a szakácsnénak az 
orra elől kapta el a szarvasgombával töltött kappant 
egy szelídek. A gazda most már igazán meghara-
gudott, fölhívta  Frangoist és mérgesen mondta neki: 
„Ha holnap reggelig nem dobja vízbe azt a kutyát, 
azonnal elcsapom magát." 

A legény elbúsulta magát; ment az istállóba, 
hogy összepakolja czókmókját, mert bizony inkább 
elmegy, De aztán meggondolta, hogy sehol sem fo-
gadják föl,  ha vele van ez az alkalmatlan állat; 
megforgatta  elméjében, hogy itt elvégre is jó helyen 
van, jól fizetik,  jól tartják; ez már még se érne föl 
egy kutyával; saját jóvolta nevében fölbuzditotta 
magát és elhatározta, hogy Cocotteot másnap reggel 
elemészti. 

Rosszul aludt egész éjjel. Már hajnalszürkület-
kor fölkelt,  szerzett egy jó erős kötelet, aztán az eb 

lágos, hogy mikor az emberiség túlnyomó többsége 
vagyontalan, az egyenlőség megköveteli a vagyonta-
lanságnak is jogi szabályozását. 

Abba a tévedésbe manapság már nem igen 
esik az ember, hogy joga és érdekköre a vagyonta-
lanságnak nincs. Ez is állapot, ennek is megvannak 
ugyanazok a magánjogi relációi, mint a vagyonnak, 
csakhogy ezek a jogok nincsenek még kodifikálva, 
az érdekek nincsenek tételesen elismerve. A szegéuy 
embernek, akinek nincs vagyona, van munkaereje, 
amely ép ugy szorul és számithat a törvényes vé-
delemre, mint a vagyon ; a szegény embernek, akinek 
nincs miről végrendelkeznie, épugy vannak gyerme-
kei, akiknek árvasága védelemre, gyámkodásra szorul. 
A vagyontalan nőnek van becsülete, amelyet épen a 
szegénység veszélyeztet és épen azért szorulna erő-
sebb törvényes védelemre. A kiskorú munkaerőnek 
csakúgy megvannak a maga jogi érdekei, mint a kis-
korúak vagyonának. 

Ezek nemcsak felismert,  hanem már régen el-
ismert jogelvek is. Mégis eddigi érvényesülésükbe 
inkább á humanitás, miut a jogszolgáltatás, szem-
pontja játszott bele. Az emberség és méltányosság 
teremtette meg az aktuális szimptomák sorrendjében 
azokat a törvényeket, melyek a vagyontalanok jogait 
szabályozzák, nem pedig annak az elvnek elisme-
rése, hogy a vagyontalanság egyenlő rangú jogi alap 
a vagyonával. Hoztunk munkásvédelmi törvényeket, 
nem magánjogi igazságérzetből, hanem szociális ér-
dekekből. Részben a vagyon veszélyeztetett érdekei-
nek megóvása czéljából, részben puszta felebaráti 
szeretetből. Le akarjuk szerelni a szocziálista áram-
latot, ellenmérget akarunk beadni annak az alatto-
mos forradalomnak,  amelynek végczélja az annyi 
gonddal, körültekintéssel és igazsággal megállapított 
tulajdonjogi rendszernek a megdöntése. Az úgyneve-
zett szociális törvényeket, a munkásvédelmieket, a 
munkás betegsegélyzését, rokkantságát, bérszerződé-
sét s szóval a vágyontalanság jógát is a vagyonosok 
jogi szemponljából kezeljük. 

Már pedig hova tovább szakitanunk kell ezzel 
a szemponttal. Amilyen kevéssé lehet például a váltó 
jogi érvényét a humanitás érzületéhez fűzni,  ép oly 
kevéssé maradhat meg a munkaerő jogi viszonyainak 
a szabályozása pusztái ül.'.ntrop és palliativ intéz-
kedésnek. Ezeket a törvényeket a kereskedelmi és 
földmivelésügyi  miniszter hozza ma, majdan az igaz-
ságügyi miniszternek kell őket meghoznia. Még pedig 
nem szórványosan, rendszertelenül, ahogy az élet 
szüksége az egyes problémákat fölveti,  hanem egy-
befoglalva,  egyetemesen, magánjogi alapon és egész 
magánjogi rendszert alkotva. 

Ma ennek az iránynak csak irodalma van, a 
politikája sehol sincs még elfogadva.  A tudomány 
preparálja még számára a tért és az aktuális élet 
hajtja majd a politikusokat e tér elfoglalására.  Ezt 
az eszmét nem a szocializmus fogja  diadalra segí-
teni, hanem épen a mi vagyonrendszeren nyugvó 

után nézett. Cocotte nagy lassan fölkelt,  megrázkó-
dott, egyet nyújtózott és hízelegni kezdett gazdájá-
nak. A legény elvesztette bátorságát. Megsimogatta 
a kutya hosszú fülét,  megcsókolta az orrát, kedves-
kedő nevekkel halmozta el. De a szomszédban hatot 
ütött az óra. Nem lehetett tovább habozni. Kinyitotta 
az ajtót: „Gyere Az eb egyet csóvált a farkán, 
megértve, hogy sétálni mennek. 

Kiértek a folyó  meredek és magas partjára; 
a kocsis kiszemelte, hol lehet legmélyebb a viz. Aztán 
a kötél egyik végét odahurkolta a szép piros övre, 
a másik végére pedig nagy követ kötött. Majd magá-
hoz ölelte Cocottet és dühösen csókolta, mint az 
olyant, a kitől el kell válni. Mellére szorította, csu-
csulgatta, elmondta szép Cocottejának, kis Cocottejá-
nak, A kutya tűrte, hogy nyaggassák és morgott 
örömében. 

A legény tízszer is beakarta már lökni, de min-
dig nem birt a szívével. Végre hirtelen eltökélte 
magát és egész erejével behajította, oly meszire, a 
hogy csak birta. Az eb eleinte úszni próbált, mint 
szokta, mikor fürdeni  vitték; de a fejét  lefelé 
húzta a kő, minduntalan lebukott. Kétségbeesett pil-
lantásokat, emberi pillantásokat vetett gazdájára, 
küzdve, vívódva, mint egy fuldokló.  Aztán elmerült 
az eleje, csak a veszettül kapálódzó két hátulsó lába 
maradt ki a vizből. Majd eltűnt a két láb is. 

Még öt perczig szétpattanó buborékok szálltak 
fel  a viz szinére, mintha forrna  a folyó;  és Francois 
meredt szemmel, elszŐrnyedten, dobogó szivvel nézte, 
akár csak látná az iszapban lent vonagló Cocotteot; 
és egyszerű parasztelméje eltűnődött: „Vájjon mit 
gondol most rólam ez az állat ?" 

polgári társadalmunk ; mert hiszen nem arról van 
szó, hogy a vagyon a maga jogi viszonyaiban hábor-
gattassák, csak arról, hogy a vagyontalanság a maga 
köztudatban is elismert jogkörébe beillesztessék. A 
polgári törvénykönyv tehát, a mely most készül, csak 
első kötete lesz a kodifikált  egységes magánjognak, 
a másik kötetnek az elkészítése a jövőre vár. Az 
első a vagyon corpus jurisa, a másik a vagyontalan-
ságé lesz, amely egyaránt kiterjed magának a mun-
kának szabályozására, valamint a munkaerőnek a 
biztonságára. 

A humanizmusnak ez volna a legszebb diadala 
és a polgári társadalom ezzel fogja  kimutatni ké-
pességét arra, hogy az állami jogrendnek hordozója 
lehet. Békés, természetes fejlődés  processzusa lesz az 
és a leghathatósabb védelem a szocziálista áramlat 
ellen, amelynek épen az a sarkalatos tétele, hogy a 
vagyon és a munka érdekei összeférhetetlenek.  Össze-
férhetők  lesznek abban a pillanatban, amelyben az 
egyiknek a jogköre ép ugy meg lesz határozva és 
meg lesz védelmezve, mint a másiké. 

—8. 

Újdonságok. 
Hegedűs miniszter — díszpolgár. Csekefalva 

község tegnapelőtt tartott gyűlésében Hegedűs  Sán-
dor keresk. ügyi minisztert nagy lelkesedéssel dísz-
polgárának választotta. Az erről kiállított díszokle-
velet — melyet Fankovieli  Gyula tanár fest  — a 
jövő hó 24-én fogja  egy nagyküldöttség a miniszter-
nek Budapesten átnyújtani, amely alkalommal az 
üdvözlő beszédet egy ugyancsak Hegedűs Sándor 
névre hallgató egyszerű székely fogja  tartani. A 
megválasztást, melyről Hegedüst előzetesen értesí-
tették, nagy örömmel fogadta,  mivel a család ős-
fészke  Csekefalva  volt. 

A Nőegylet választmányi gyűlése. A székely-
udvarhelyi jótékony nőegylet választmánya ma délután 
3 órakor  a vármegyeház kistermében gyűlést tart, 
melyre a választmányi tagokat ez uton is tisztelettel 
meghívja az elnökség. 

Udvarhelyvármegye folyó  évi költségvetését 
a belügyminiszter jóváhagyta, s az a tegnap már le 
is érkezett az alispáni hivatalhoz. E költségvetés1—^ 
1 uj szolgabírói,  1 alszdmvevöi,  1 árvaszéki  nyilván-
tartó-  és 2 díjnolii  állás  van rendszeresítve, a melyek 
julius hó 1-én betöltetnek. 

A Népnevelési egylet jutalomkönyvei. Fülei 
Lajos, városunk szülöttje, mint a budapesti országos 
állatvédő egyesület választmányi tagja, levelet iuté-
zett Solymossy  Endre tanárhoz avégett, hogy akár 
az Udvarhelymegyei népnevelési egylet, akár ő maga 
(Solymossy Endre), akár az udvarhelyi néptanítók, 
akár a polgármester kérésére, ő az állatvédő egye-
sületnek ez évi jutalomkönyveiből elemi iskoláink 
részére kiosztásra mintegy 200 drb  jutalomkönyvet 
kész  kieszközölni.  Levelében reményét fejezi  ki Fülei, 

Egy csöppbe mult, hogy hülye nem lett belőle. 
Hetekig beteg volt; minden éjjel kutyájával álmo-
dott ; érezte, hogy nyalja kezét; hallotta ugatását. 
Orvost kellett hívni. Végre jobban lett; gazdája ju-
nius végén magával vitte biessardi birtokára, Rouen 
mellé. 

Itt is csak a Szajna partján volt. Fürdeni kez-
dett. Reggelenkint kijárt a lovászlegénynyel, aztán 
átuszkáltak a folyón. 

Egyszer, mikor ép legjobban hanCzuroztak a 
vizben, Francois odakiált a pajtásának : 

—Nézd csak, mi jön ott. Köllene rostélyos belőle? 
Egy nagy, felduzzadt,  vedlett dög sodródott le-

felé  a folyamon;  égnek áll a négy lába. 
Francois egyet lökve magán, közeledett hozzá, 

aztán folytatta  a tréíálódzást: 
— Biz e' nem igen friss.  De mégis jó szeren-

csénk van, czímbora, mert elég kövér. 
Megfordult,  távoltartva magát a nagy dögtől. 

De egyszerre elhallgatott és különös figyelemmel 
nézte; majd közelitett hozzá, mintha megakarná 
fogni.  Az örvöt vette szemügyre. Aztán kinyújtotta 
kezét, nyakon ragadta, felfordította  a dögöt, oda-
huzta magához és elolvasta, a mi a szinehagyott 
bőrön levő megzöldült rézbe volt vésve: „Cocotte 
kisasszony, Francois kocsis tulajdona." 

A megfojtott  kutya rátalált gazdájára, hatvan 
mérföldre  otthonuktól! 

A legény egy iszonyút üvöltött, aztán minden 
erejével a part felé  kezdett úszni, folyton  ordítva; 
mikor kiért a szárazra, nekivágott a réteknek és 
kétségbeesetten rohant, meztelenül. Megbolondult. 

Fordította: T-  B 



hogy ilyen adományokat következő években is fog 
tudni kieszközölni. A levelet Solymossy  tanár a Nép-
nevelési egylet elnökéhez juttatta, a honnan a kérés 
Sándor  Mózes tanfelügyelő,  elnök által aláirva, tegnap 
el is ment. 

A fagyos  szentek. Megint csapás ért bennün 
ket: az egész országra kiterjedő kései fagy  milliók-
kal és milliókkal csonkította meg a nemzet vagyo-
nát. Pongrácz napjának éjszakáján a hőmérő a zérusra 
szállott alá és a növényzet zsenge, zöld hajtásai a 
szokatlan hidegre ellankadtak, megfeketedtek.  Külö-
nösen nagy a kár a szőlőkben, a szőlősgazdák a 
pusztító fagy  után alig remélnek valami termést. 
Sokat szenvedtek kapás ^növényeink, valamint gyü-
mölcstermésünk is, mig a kalászosokban nem igen 
van kár, legfeljebb  a tavasziakban. Tönkretette a 
gyümölcstermést és a kukoricza is megérzi az abnor-
mis fagyot,  de a gazdák remélik, hogy e szívós nö-
vény kiheveri a bajt. Arai pedig a fagy  után meg-
maradt, arra rátenni igyekezik a kezét a hadügymi-
nisztérium, amely igen rossz időre hagyta követelé-
sét, mert hát tulajdonképen nem arról kellene szólni, 
hogy ujabb ágyukra és hadihajókra hány milliót ad-
junk, hanem arról, hogy a fagyosszentek  garázdál-
kodása következtében kiosztandó inségköicsönt az 
állam honnan vegye s hogy majdan mily alakban 
nyújtsa. A második csapásként előállott delegáció 
után különben még hátra van Orbán s igy ezúttal 
különösen aggódhatunk, mivel a baj nem szokott 
egyedül járni. Ámbátor igen kétséges, hogy mindezek 
után Orbán tehet-e már kárt s lesz-e mit elvennie? 

Az osztályvizsgák. Az áll.  főreáliskola  8-ik 
osztályának 14-én történt meg az osztályvizsgálata. 
Előállott 10 rendes és 1 magántanuló, akik közül 
egy bukott el. — A kath.  fögymnasiumban  az osz-
tályvizsga 17-én volt. A 24 jelentkező mind keresz-
tül ment. 

Szigethy István tanár meghalt. Ismét egygyel 
megfogyott  a puritán emberek száma. És kétszeresen 
veszteség ez, ebben a felemás  időben, amidőn min-
denki csak tuczat-ember akar lenni, s örül, ha mások, 
a nagyok palástja szegélyébe kapaszkodva, poziczió-
hoz jut; igy tehát a független  és eredeti eruber 
mindig kiváló ember is. Az emberiségnek igen nagy 

sége vau ilyen egyéniségekre, mivel különben 
elalszik a férfias  jellem s a falcs  siker lesz a világ 
ura. Az elhunyt Szigethy  tanárt ezen a jogon illette 
meg az, hogy a közéletnek őszintén megsiratott 
emberei közé kerüljön. Élete folyásáról,  már amint 
az a köztéren mutatkozott, néhány vonással be lehet 
számolni; de ezek a vonások aztán élesek és magu-
kon viselik az eredeti gondolkozás szinét. A rokon-
szenv ritkán nyilatkozik meg olyan frappansul,  mint 
e nyílt, őszinte, szeretetreméltó, és mindig korrekt 
ember elhunyta alkalmával, akit sokan szerettek, 
mivel arra érdemes volt, tanítványai imádták és 
sokan tisztelték, mivel haszon után nem nyújtotta ki 
a kezét soha. Csendes, de vig természetű ember 
volt, akit a humor soha, vagy ritkán hagyott el. 
Alig egy éve, hogy a változékony tavaszi időjárástól 
influenzába  esett, a melyet kigyógyulni nyárára für-
dőre ment. Azonban a tavalyi hideg, nyirkos nyári 
időjárás nem hogy helyreállította volna egészségét, 
de végromlásba döntötte, mivel onnan már teljesen 
megrongált egészséggel tért haza ; a pusztító kór, az 
emberiség e nagy réme, befészkelte  magát tüdőjébe, 
amig aztán végre folyó  hó 16-án, életének 49-ik, 
tanári működésének 25-ik évében jobblétre szenderült. 
Halálát neje Szigethy  Mari és Jóskat  orvosnöven-
dék fia,  úgyszintén a rokonság és nagyszámú jóbarát 
siratja. Haláláról a család,  a r. k.  főgymnasium,  a 
hatholikus  egyházmegye  és a Székelyegyleti  takarék, 
melynek II. aligazgatója volt, adott ki gyászjelentést. 
Temetése 18 án történt meg nagy diszszel, osztatlan 
részvét mellett. A ravatala szentimre-utczai házánál 
Volt felállítva,  melyet igen sokan kerestek föl.  Dél-
után három órakor kezdetét vette az egyházi szer-
tartás. Mikor a gymn. ifjúság  dalárdája befejezte 
megható gyászénekét, kezdetét vette a koszorúk ki-
szállítása, melyeket külön kocsi vitt a temetőbe. A 
város utczáin a gyászkocsi két oldalán az intézet 
feketer  ruhás 8. oszt. növendékei égő fáklyákat  vit-
tek. A gyászmenetet a városon létező összes tanin-
tézetek növendékei nyitották meg, mely után egy-
másután haladtak a különféle  testületek, karok stb. 
A sirnál a tanári kar és ifjúság  nevében Embery 
Árpád mondott megható búcsú-beszédet. Ravatalára 
a gyászoló családon kivül koszorút helyeztek : A fő-
gymn. tanári kara, a főgymn.  ifjúsága,  a helybeli 
tanárkör, felsőleányiskola,  róm. kath. leánynövelde, 
Soó  Gáspár igazgató és családja, Tamás  Albert fő-

gymn. tanár, Jánosy  Beátrix és Dezső, Stratzinger 
Emil és családja, Amberbói József,  a Székelyegyleti 
első takarékpénztár. A volt növendékei között moz-
galom indult meg, hogy koszorumegváltás czimen az 
intézetnél egy alapítványt tegyenek le, melynek 
gyűjtőivé dr. Lukácsffy  Istvánnál van. 

A polgári zeneegylet és tűzoltó-egylet szerdán 
tartott közös gyűlésében a zeneegyletnek a tűzoltó-
egylet kebelébe való beolvadása kimondatott. A zene-
kar, jogainak fenntartásával,  Tűzoltó-egylet zenekara 
czimet kapta, s mint ilyen egyelőre évi 300 korona 
segélyben részesül, amiért a tűzoltó-egyletet disz-
kivonulásai alkalmával, ünnepélyek alkalmával zené-
vel fogja  kisérni. A zenekari tagok, mint a tűzoltó-
egylet tagjai, a tűzoltóadó alól is felmentetnek. 

Kinevezés. A király Harmath  Jenő hajdúnánási 
járásbirósági albirót a székelyudvarhelyi törvényszék-
hez alügyészszé kinevezte. 

Az evang. ref.  főgymnasium  Önképzőköre 1900. 
f  hó 20-án, d. e. % 11 órakor a kollégium nagyter-
mében évzáró-diszünnepélyt tart, a következő műsor-
ral : 1 Nyitány Rossinitől; előadja az „ifjúsági  zene-
kar", 2. Elnöki megnyitót mond Fejes Áron, tanár. 
3. Az ezüst fátyol  legendája, Váraditól; szavalja 
Koncz Ferencz VIII. o. t. 4. Opera részlet Boieldieutől; 
előadják Möckesch Frigyes (hegedűn) VIII. o. és Len-
gyel József  (orgonán) VI. o. t. 5. Titkári jelentés a 
„Petőfi  Önképzőkör" ez évi működéséről; Ravasz 
László VIII. o. t. 6. Nationallied v. Petőfi,  szavalja 
Möckesch Frigyes VIII. o. t. 7. Czimbalraon népda-
lokat játszik Vajda Loránd VIII. o. t. 8. Német és 
franczia  műfordításokat  olvas föl  Kovács Lajos VIII. 
o. t. 9. A komikumról értekezik Ravasz László tit-
kár VIII. o. t. 10. Franczia költeményt szaval Kassai 
István VIII. o. t. 11. Népdalokat adnak elő hegedűn: 
Kovács Lajos, Pallós István, Möckesch Frigyes VIII. 
o., Schustur János, Zakariás József  és Bedő Béla VI 
o. t. 12. Részlet Madách „Ember tragédiájából"; 
előadják Fosztó Dénes (Kepler) és Jodál Gábor (Ta-
nítvány) VII. o. t. 13. IFöld és népei Gabányitól, 
monolog ; előadja Pallós István VIII. o. t. 14. Ön-
képzőköri jutalmak kiosztása. 15. „Marseillaise"-t 
előadja az „ifjúsági  ének- és zenekar". 

Tűzoltók majálisa. A helybeli önkéntes-tűzoltó-
cgylet, az egyleti ruhaátalí'y-alap javára, junius hó 
4-én, pünköst másodnapján a Galter-kertben majálist 
rendez. Belépti díj személyenként 1 kor. 20 fillér. 
A rendező bizottságban való részzételre mintegy 
100-an kérettek föl.  A meghívókat közelebbről kül-
dik szét. 

A róm. kath. fögymnasiumban  tartandó vizs-
gálatok sorrendje : Junius 5. 6-ikán szóbeli érettségi 
vizsgálat és jun. 6-ikán a magánvizsgájatok írásbeli 
ré-ze. 7-én magánvizsgálatok szóbeli része. 15-én a 
IV. V. VI. VII. osztály a vallástanból, d. u. 2 órától 
kezdve az I. II. III. IV. és VII. mért. rajzból. 16 án 
az I II. III. a vallásból. 18-án a VII. a magyar-nyelv-, 
a pol. földrajz  és böicsészetből; a VI. a magyar-, 
latin-, görög- és németnyelvből és a görögpótló tár-
gyakból. 19-én az V. a magyar-, latin-, görög- és 
németnyelvből és a görögpótló tárgyakból ; a IV. a 
történ., természetrajz- és mennyiségtanból. 20-án a 
III. a történelem-, politikai és természettani földrajz-
ból és mennyiségtanból; a II. magyar- és latinnyelv-
ből ; d.  u. 3 órakor  tornavizsga  a temető  melletti  ját-
szótéren.  21-én a VII. a mennyiségtan- és természet-
tanból ; a IV. a történelem-, természetrajz- és meny-
nyiségtanból. 23-án a IV. a magyar-, latin-és német-
nyelvből; a III. magyar-, latin- és németnyelvből. 
25-én a II. földrajz-  és számtanból; az I. magyar- és 
latinnyelvből; a VII. latin-, görög- és németnyelv-
ből s a görögpótló tárgyakból. 29-én évzáró ünnepély. 

Lutheránus istenitisztelet. A városunkban lakó 
mintegy 200 lutheránus lélek részére Vámossi  nagy-
szebeni luth. lelkész a ref.  templomban 13-án, va-
sárnap istentiszteletet tartott, amelyen a hivők nagy-
számmal jelentek meg, mivel egyben úrvacsora osz-
tás is volt. 

Az aszfalt  szegély. A piacztér és a Kossuth-
utcza szegleténél levő aszfalt  járda mellett az utczai 
kövezetet, a mely a járdaszegélynek egyszersmind 
támasztója is, az elmúlt héten rakták le. Nem tud-
juk ki rendelhette el annak ilyen, menedékes alak-
ban való készítését, de aggodalmunkat fejezzük  ki, 
hogy az váljon igy meg fog-e  felelni  a használható-
ságnak a téli idény beálltával? A mindössze két 
méter széles uj kövezetnek az emelkedése 15—20 
perczent, a mi mindenesetre azt jelenti, hogy télviz 
idején olyan ménkő jéghegy fog  ott képződni, ami az 
ottani közlekedést, ez élénk pontú helyen, kizárja. 
Ha csak az volt a czél, hogy a járda kerámit sze-

gélye megtámasztassék, ugy az teljesen eléretett. De 
váljon nem jobb lett volna-e, ha lépcsőzetesen tá-
masszák meg e szegélyt, amidőn azt közlekedésre is 
lehetett volna használni ? 

Dísziinnepé|y. A székelyudvarhelyi r. kath. fő-
gymnasium f.  évi május hó 27-én d. u. */g4 órakor 
a szent év megünneplése és a magyar kereszténység 
IX. százados évfordulója  alkalmából a főgymnasium 
tornacsarnokában nyilvános diszünnepélyt rendez a 
következő sorrenddel: 1. Megnyitó  beszéd.  Tartja 
Soó  Gáspár igazgató. 2. Katholikus  magyar egyházi 
ének  (hymnus). Irta gr. Zichi Géza. Előadja az ifjú-
ság vegyeskara. 3. Jubileumi  gondolatok.  Irta Embery 
Árpád. Szavalja Jánosy  Béla VIII. o. t. 4. Diadal-
ének.  Handeltől Előadja az ifjúság  vegyes zene- és 
énekkara. 5. Ünnepi  beszéd.  Tartja Papp András 
főgymn.  tanár. 6. „Szeretlek  édes  Istenem."  Ismeret-
len szerzőtől. Vegyeskarra alkalmazta Gál Sándor. 
Előadja az ifjúság  énekkara. 7. A cetli  búcsú. Endrődi 
Sándortól. Szavalja György  Dénes III. o. t. 8. „Ave 
Mária."  Handeltől. Előadja az ifjúság  zenekara. Az 
ünnepélyre kibocsátott meghívó belépti jegyül szolgál. 

A színtársulatról. Mint értesítenek, Csóka  jól 
szervezett társulatával ez alkalomma lprogrammon ki-
vül hagyja városunkat a mely neki, tagadhatatlan nem 
valami fényes  kilátást igért. Társulatának nyári állo-
más helyéül bizonyára olyan várost talált, a mely 
még színházzal is rendelkezik, s igy hát szívesen 
cserélte föl  azzal városunkat, a melynek közönségét 
igy valószínűleg ismételten egy egész apró társulat 
fogja  a nyári szezon alatt műélvezetben  részesíteni. 

Püspöklátogatás. 
Gróf  Majláth  püspökt  levele.  Gróf  Majláth 

püspök a következő levélben értesítette Hollaki  főis-
pánt a megyénkben tartandó körútjáról: 

Szám 1018-1900. 

Méltóságos Főispán úr I 
Főpásztori kötelességemből kifolyóiig,  Isten szent ke-

gyelmében bizva elhatároztam, hogy folyó  évi május hó 
12-től junius hó 22-ig székelyudvarhelyi esperesi kerületem 
plébániáit meglátogatom és a papság működéséről közvetlen 
tapasztalást szerezve, híveinket üdvözítő hitünkben meg-
erősítem. 

Ezen hivatalos látogatásom sorrendjét a következők-
ben állapítottam meg : 

Május hó 12-én szombaton délben érkezés Székely-Ke-
reszturra, 13-án bérmálás Székely-Kereszturon, délután uta-
zás Etédre. 14-én bérmálás Etéden, 15-én Bözöd-UjfaluBan. 
16-án látogatás Csókfalván.  17. 18-án bérmálás Szovátán, 
19-én Parajdon, 20-án Atyhában. 21-én utazás Kcrondra. 
22-én bérmálás Korondon, 23-án Pálfalván,  24-én Farkasla-
kán. 25-én Szentléleken, 26 án Lengyelfalván,  27-én Székely-
Udvarhelyen, 28-án iskolatátogatás ugyanott. 29-én bérm. 
Vágásban, délután utazás Szentegyházas-Oláhfaluba.  30-án 
bérmálás Szt.-Oláhfaluban  és utazás Csik-Somlyóla a tanuló 
ifjúság  lelki gyakorlataira. Május 31-től junius 4-ig tartóz-
kodás Csik-Somlyón 

Junius 5-én utazás K.-Oláhfaluba,  6-án bérm. ugyanott, 
7-én Máréfalváu,  8-án Kadicsfalván,  9-én Fenyéden, 10-én 
Küküllő-Keményfalván.  ll-én Oroszhegy—Varságon, 12. és 
13-án Zetelakán 14-én Urnapi körmenet Sz -Udvarhelyen. 
15-éu bérm. Szentkirályon, ltí án Oroszhegyen, 17-én Szent-
Tamáson. 18-án utazás Homoród Remetére. 19-én bérmálás 
H -Remetén, 20-án Homoród-Karácsonyfalván,  21-én Hom -
Lövétén. 22-én Jézus szentséges szivének ünnepe Székely-
Udvarhelyen. 

Midőn erről Méltóságodat szives tudomás végett érte-
síteni szerencsém van, kérem fogadja  megkülömböztetett 
nagyrabecsülésem kifejezését,  melylyel maradtam Méltósá-
godnak 

Károly-Fehérvártt, 1900. április 18-án. 
tisztelő tőpásztora 

M a j l á t h s. k. 
* 

Seékelykereszturra  gróf  Majláth  püspök — mint 
a programban meg volt állapítva — 12-én délben 
érkezett meg. Megelőzőleg Hollaki  főispán  már a 
gyulafehérvári  állomásig elébe utazott; kíséretében 
voltak még Toldalaghy  és Mikes  grófok.  A megye 
határánál, Uj-Székelynél egy küldöttség várta, ahol 
dr. Damokos  alispán üdvözölte igen szép beszéddel. 
A keresztúri állomásnál a megye részéről Gálffy 
Kálmán főszolgabíró  tartott beszédet, melyre a püs-
pök válaszolva, a felekezetek  egymásközötti békéjé-
nek szükségességét hangoztatta; az egyházmegye 
részéről Sándor  Domokos képezdei tanár tartott be-
szédet. A városban felállított  diszkapunál Jakabházy 
főbíró  fogadta  a város nevében; a templomnál pedig 
Oláh Antal esperes. Az istentisztelet után a plébá-
nosnál ebéd volt, melyen az összes küldöttségek 
résztvettek. Ez este a képezdei ifjúság  szerenáddal 
tisztelte meg. Másnap, 13-án délelőtt templomozás 
volt fényes  segédlettel, amidőn mintegy 200 bér-
málás történt. Délben nagy díszebéd volt a püspök 
tiszteletére. A püspököt bevonulásánál mozsárlövések-



kel, bandériummal és zenével fogadták,  a város 
zászlódiszt öltött. Délután látogatást tett Gagyban 
Szent-Királlyi  Árpádnál, ahonnan folytatta  útját 
Etéd felé. 

* 

Városunkban  a fogadás  prograramja még nin-
csen végérvényesen összeállítva, de az előjelekből 
ítélve szerfölött  impozáns lesz. 

* 

A zetelaki  püspök várás. Majlátli  Gusztáv gróf 
erdélyi püspök, a jövő hó 12-én városunkba érkezik, 
honnan egyenesen Zetelakára utazik, hiveit a bér-
málás szentségében részesítendő. A zetelakiak — 
mint értesülünk — a főpapot  ezen alkalomból ki-
váló ünnepélyességekkel fogadják.  A község hatá-
rán ugyanis diszes bandérium várja, melynek élén a 
község jegyzője, Hargittai  Béla fogadja  üdvözlő be-
széddel. A községben felállítandó  díszkapunál Szabó 
Gergely volt községbiró, a vármegye érdemdús ve-
terán ősz alakja fogadja.  A község a megérkezés 
napján este fényes  ünnepséget rendez illusztris ven-
dége tiszteletére. Az ünnepélyességek vezetésével a 
község főbírája  Biró Mihály van megbízva, kivel 
Majláth püspöknek ezelőtt pár hóval érdekes talál-
kozása volt a tövisi állomás éttermében, ahol is ő 
méltósága az éppen Budapestre utazó impozáns alakú 
bírót korábbi zetelaki látogatása után felismerve 
megszólításával tüntette ki. Az egyház részéről a 
templom előtt őméltóságát Sebestyén  Mózes zetelaki 
alesperes fogja  üdvözölni, ki is a püspöknek tudva-
levőleg kedvelt papja. A fogadtatásról,  mely az el-
mondottak szerint kétségkívül érdekesnek ígérkezik, 
annak idején tudósítást hozunk. 

Nyomatott Becsek D. Fia könyvnyomdájában. 

Pártoljuk a hazai ipar t ! 

A Székelyföldön  sok olyan sör 
kerül  forgalomba,  mely nem 

idevaló  gyártmány,  pedig 

Bürger  Albert 
marosvásárhelyi 

sörfőzdéjében  olyan sör készül, 
mely bátran vetekedhetik  a kő-
bányaival  avagy bármely  más 

külföldi  gyártmánynyal. 
Kérjük  ennélfogva  a nagyér-
demű  közönséget  a székely  ipart 
pártolni  és  a vendéglőben  csakis 

marosvásárhelyi 
sört -

követelni. 

Pártol jak a hazai ipar t ! 

Nyilttér. 
Bf.  2797-1899. Másolat 

Ő Felsége a Király nevében 1 A m a r o s v á s á r h e l y i 
kir. itélö tábla, rágalmazás vétsége miatt pa-
naszolt Sebesi Ákos e l l e n i büntető ügyben, melyben a 
sz.-udvarhelyi kir. járásbíróság 1899. évi november hó 20-án 
B. 266—1898. szám alatt Ítéletet hozott, Gyertyánffy  Gábor 
magánvádlónak Írásban is indokolt fellebbezése  folytán,  1899. 
évi deczember hó 28-án tartott nyilvános ülésben vizsgálat alá 
vévén, a következően i t é l t : A kir. itélő tábla a fenn  idézett 
első birósági Ítéletet megváltoztatja és Sebesi Ákos vád» 
lottat a Gyertyánffy Gábor sérelmére elkövetett 
a btkv. 258 §. szerint minősülő r á g a l m a z á s vétségében 
b ű n ö s n e k m o n d j a k i és ezért az idézett §. alapján 
a btkv. 92. §. alkalmazásával a sz.-udvarhelyi kir. járábiróság-
hoz az 1892. évi XXVII. t -cz.-ben irt czélokra 15 nap és vég-
rehajtás terhe alatt befizetendő  8 0 f r t ío> és 3 0 f r t 
m e l l é k p é n z b ü n t e t é s r e i tél l , mely behajthatlanság 
esetében a btkv. 53. §. alapján nyolcz, illetve kettő, összesen 
10 napi fogházra  lesz átváltoztatandó. Egyúttal köteles vádlott 
a magánvádlónak a büntető eljárással okozott és a f.  évi no-
vember hó 27-én benyújtott fslebbezéssei  együtt összesen 20 
forintban  (husz) megállapított költségeit ugyancsak 15 nap és 
végrehajtás terhe alatt megfizetni,  végül a netán felmerülendő 
bűnügyi költségeket is megtéríteni. Az ítéletnek lapban leendő 
közzététele nem rendeltetik el. 

Indokok t 
Az ügyiratok és tárgyalási adatokkal és Sebesi Ákos 

* E rovatban foglaltakért  nem vállal felelősséget  a szerk. 

vádlottnak emez adatokkal megegyező beismerésével bizonyított 
tényállás szerint kétségtelen, hogy Sebesi Ákos, mint Udvarhely 
város tisztiügyésze adta be 1897. deczember hó 9-én keltezett 
és deczember hó 10-én 2961. szám alatt iktatott bűnvádi fel-
jelentését Gyertyánffy  Gábor ellen, sikkasztás miatt kérvén a 
bünvizsgálat megindítását, mely feljelentés  azonban 3015—1897. 
számú törvényszéki végzéssel elvettetett azért, mert a jelzett 
bűncselekmény miatt a bűnvádi eljárás megindítását a bekövet-
kezett elévülés kizárta. Kétségtelen az is, hogy vádlott ezeu 
bűnvádi feljelentését  Székely-Udvarhely város tanácsának, mint 
fölöttes  hatóságnak 1897. november hó 29-én 7437—14:97. sz. 
a. kiadott utasítására tette meg. Tekintve azonban azt, hogy a 
városi tanácsnak előbb idézett határozatában nem a bűnvádi 
feljelentés  egyenes megtételére, hanem arra nézve szól az uta-
sítás, hogy a vonatkozó törvényeknek ide vágó szakaszai szi-
gorú szemelőtt tartása mellett a kellő lépéseket haladéktalanul 
tegye meg, tekintettel, hogy ugyanazon tanácsi utasításnak — 
valamint a Székely Dénes által 1897. november hó 24-ről 
Kassay Ignácz polgármesterhez intézett levélnek — mely ok-
iratok a 2961. számú bűnvádi feljelentéshez  már csatolva vol-
tak — kétségtelen tartalmából kifolyóan  vádlottnak kötelessé-
gében állott volna a bűnvádi feljelentés  megtétele előtt magát 
kellően tájékozni, miután a Székely Dénes levele szerint épen 
a szóban forgó  jegyek elárusitásából befolyt  pénzösszeg elszá-
molása kéretett, tekintve, hogy vádlot t a fentebbiek  daczára 
Gyertyánffy Gábort a jelzett bűnvádi feljelen-
tésében egy oly már eleve nem is létező, de 
létező esetében is az elévülés miatt már nem is üldözhető 
bűncselekmény elkövetésével vádolta, mely őt 
valódisága esetében a közmegvetésnék kitenné, mindezeknél 
fogva  a királyi itélő tábla vádlott bűnösségét kimondandónak 
találta. A büntetés megállapításánál különös nyomadékkal biró 
enyhitő körülményképen az vétetett tekintetbe, hogy vádlott a 
fölöttes  hatóságának utasítása folytán  — bár téves értelmezés-
sel — zélte kötelességét teljesíteni, miért a btkv. 92. §. alkal-
mazásával a szabadságvesztés büntetés átváltoztatása indokolt-
nak és a rendelkező részben meghatározott fő-  és mellékpénz-
büntetés megfelelőnek  találtatott. A magánvádló részére meg-

ítélt, valamint a bűnügyi költségekre vonatkozó rendelkezés a 
2265—1880 I. M E. számú eljárási szabályrendelet 5. és 107. 
§§ ain alapszik. Az Ítéletnek lapban való közlése azért nem 
volt elrendelhető, mert magánvádló aziránti kívánságát sem 
panaszában, sem a tárgyalás folyamán,  — hanem csakis folyó 
év november 27-én benyújtott fellebbezésében  fejezte  ki (Btkv. 
277. §) 

Maros-Vásárhelytt, 1890. évi deczember hó 28-án. Ter -
n o v s z k y Béla s. k.( elnök, aláírás olvashatlan s. k. előadó. 

Hogy jelen másolat az eredetivel megegyező, igazolom. 
S i p a n Andor, III. jegyzői irodakezelő. 

B. 1858—1900. Másolat. 

Ő Felsége a Király nevében! 
A magyar királyi Curia rágalmazással vádolt Sebesi Ákos 

ellen a sz-udvarhelyi kir. járásbíróság előtt folyamatba  tett s 
ugyanott 1899. évi november 20-án 266—1898. sz. alatt, a ma-
rosvásárhelyi kir. itélő tábla által pedig Gyertyánffy  Gábor 
magánvádló felebbezésére  1899. évi deczember 28-án 2797. sz. 
a. elintézett bűnügyet, mindkét peres félnek  fellebbezése  foly-
tán 1900. évi márczius hó 7-ik napján tartott nyilvános ülésé-
ben vizsgálat alá vévén, következő 

Végzést hozott: 
Az 1897. évi 34. t.-cz. 4. §-ának második bekezdése sze-

rint a jelen ügyre nézve alkalmazást nyerő 1883. VI t. cz 7. 
§-ában meghatározott kivételes esetek egyike sem forogván 
fenn:  a másodairóság ítélete ellen közbevetett fellebbezések 
visszautasittatnak. 

Kelt Budapesten, 1900. évi márczius hó 7-én. C z o r d a 
Bódog s. k., S z é k á c s Ferencz s. k. 

B. 266-1898. 

Végzés. 
Ezen Ill-ad birósági végzés felekkel  közöltetik. 
Sz.-Udvarhelytt, 1900. márczius hó 19-én. 

A kir. jbiróságtól. 
L á z á r , kir. aljbiró. 

„Homorúd." A legjobb szénsavas vasas gyógyfürdő 
— Erdélyben = = = = = 

Föévada tart junius hó 14-töl szeptember hó 2-ig. 

E fürdő  Udvarhelymegyében a sz.-udvarhelyi vasútállomástól 16 klmtr. távolban, havasi 
kristálytiszta patak összeszakadásánál, egy fenyves  erdőktől dúsan körülvett szélmentes szép 
völgyben fekszik. 

Van 5 szénsavas vasas ivó gyógyforrása,  melynek vize sáppadtság, vérszegénység s ezen 
alapuló idegbetegségek eseteiben, valamint a légző és emésztő szervek hurutjainál biztos hatású 
kellemes ital, van 2 női és 2 férfi  tágas, hideg uszodája és egy gőzfűtéssel  berendezett több sza-
kaszu kényelmes meleg szénsavas vasas fürdője. 

E fürdők  jeles gyógyhatásuak köszvény, idegzsába, ideggyengeség ellen, de különösen specziális 
gyógyhatásuak női alhasi bántalmaknál, u. m. petefészek,  méh hüvely és hólyag megbetegedéseknél. 

Mint magaslati gyógyhely — kellemes, egyenletes hőmérsékü, fenyőillattal  vegyült pormen-
tes levegőjével — versenyez bármely honi fürdővel. 

Légkura gyanánt tüdővész, tüdő, mell, hashártya megbetegedések, rekedtség, hörghurut, 
sápkor, nehéz lélegzés eseteiben biztos gyógyhatású. 

Van állandó újonnan választott fürdő-orvos,  most engedélyezett szabályszerűen felszerelt 
gyógytár, postahivatal. 

Távírda 4 klmtr. távolságban Szt.-Oláhfaluban. 
A lakszobák ára szolid. 
Főbérlő és vendéglős Gáspár Sándor, kinek jóhirü, szolid konyhája ismeretes, ő gondosko-

dik naponta kétszer pontos bérkocsi összeköttetéséről a sz.-udvarhelyi vasúti állomással. 
Mindennemű megkeresésre és prospektussal készséggel szolgál és előjegyzéseket a szobák 

berletére szívességből teljesít Udvarhelymegye (Udvarhelyi járás) főszolgabirája  Dr. Demeter Lőrincz 
ur, ki egyúttal fürdőbiztos  is. . . „ . 

G á s p á r S á n d o r , bérlő. Szekely-Udvarhely. 

>1. kir>. i i l l f i m v & f s t i t a k . 
l y á r i m e n e t r e n d . 

Érvényes 1000. május l>étől. 

V.-v. Gy.-v. 8z.-v. V.-v, 
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300 — ind.  Székely-Udvarhely érk.  A i»9 
3i« Bikafalva  140 
329 Bögöz 12? 
354 N.-Galambfalva  iw 
4 U Bethfalva  1241 
421 Székeiy-keresztur 1232 
438 Ujszékely 1203 
454 érk.  Héjjasfalva  ind.  1148 
1025 Brassó 
504 ind.  Héjjasfalva 
532 Segesvár 

K.-Kapus 
N.-Szeben 
K.-Kapus 
Kocsárd 

M.-Vásárhely 
Kocsárd 

Kolozsvár 
Nagy-Várad 
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