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Az ilyea jelek világosan beszélnek. De 
azért senki se siratja náluk £ hangosabban a 
nagy megboldogultat Az 6 zokogásuk, keserves 
kitörésük és felhőket  hasogató monológjuk mel-
lett eltörpül azoknak csöndes gyásza,~ akiknek 
talán szintén szivükhöz volt egy kicsit nőve az 
alkotmány. Mit is mondhatnának, ami fájdalmas 
erőben vetekedhetnék az ő szavukkal! A költő, 
a ki valamikor azt locsogta, hogy van gyász, 
amelynél a némaság mondja a legtöbbet, fan-
taszta volt és nem politikus. Itt a némaság — 
vallomás. S a ki nem sir hangosan, az bűnös-
nek vallotta már magát. A kormány és a sza-
badelvű párt pedig nem akar zokogni, sőt még 
ebben a megrendítő pillanatban is csak valami 
cselekvésre gondol De majdnem tagadni is pró-
bálja, hogy az alkotmány elveszett. Ez pedig 
elsőrangú bizonyíték bűnössége mellett. A han-
gos gyászolókat legalább semmi sem fogja  ezek 
után megrendíteni hitükben, hogy ennek a kor-
mánynak és ennek a többségnek csak azért nem 
halt meg az alkotmány, inert sohasem is élt neki. 
Csak azért tudja mo t is megőrizni hidegvérét 
és az a szürke ember, az a prózai lelkű pénz-
ügyminiszter csak azért képes az általános zo-
kogás. Irözbon egy közönséges rendeletet oieg-
konczipiálni, hogy — január elseje után is adó-
kat végrehajtás utján sehol se szedjenek be. Ez 
a legszürkébb józanság. Ez a számoló gép ér-
zéketlensége. Ez . . . Vagy talán a kiterített 
alkotmány mellett épen csak ez a szürke kis 
rendelet az egyetlen tiszteletteljes hang? 

Zavaros újévi hangulat áramlik el az or-
szágban Már szinte nehéz erre a kis kérdésre 
megfelelni  Pedig olyan egyszerű s olyan bizo-
nyos . . . Dr. 

ségbeesett azért, mert a felesége  kissé szeret mu-
latói ? Hát olyan rossz asszony vagyok én, mi ? 

Csókra csucsoritotta száját s a férfi  megaláz-
kodva sompolygott oda és reátapasztotta lázas ajkát 
a nö ajkára. Csókolta forrón,  szenvedélyesen, szinte 
vad erővel. 

A nő mosolyogva tolta el magától: 
— Már elég, elég. Mind elrontod a frizurámat. 

Most ereszsz el muezus: Menj öltözködni. 
S hirtelen a villamos csengőhöz ugrott s meg-

nyomta a gombját. Arra bejött a szobaleány. 
— Öltöztessen. 
Aztán a férjéhez  fordult: 
— Te is siess, Iván. 
Kezével még egy csókot intett feléje.  Azután 

már a ruhájával törődött. 
A féli  még egy darabig ott állt a szobában, 

küzködve vajon szoljon-e ? De mit mondhatna még 
amit móg el nem mondott, ennek a hiú üresfejű  te* 
remtésnek, akinek csak szép ruhákon s mulatságo-
kon jár az esze ? Ma reggel is könyörögve, csaknem 
térdenállva kérte, hagyják abba ezt a költséges 
életet, melyet ő nem bir tovább. Hiába kérte. 

Haraggal, fenyegetődzéssel  sem ért el semmit. 
A mult héten heves összeütközésük volt Göncz Iván 
válást emlegetett. 

— Hát tessék, — felelt  az asszony hidegen. 
Nagyon jól tudta, hogy ez az ember olyan rab-

szolgája, aki csak csörgeti a lánczot, de széttörni 
nem meri. S ha már nagyon zúgolódik, kissé meg-
czirogatja, megölelgeti a szép asszony, aztán minden 
rendben van megint. Ismeri a szép asszony az ö 
hatalmát. 

A férfi  még ott állt az ajtónál. Tekintetével 
majd hogy föl  nem falta  a szép asszonyt. Még egy-
szer gyönyörködni akart benne. Még egyszer . . . 

| utoljára. 

Isten veled! 
Sz.-udvarhely, jan. 1. 

Magyarország berkei siránkozástól hango-
sak. Meghalt a nagy Pán vagy valaki, aki je-
lentőségben hozzá hasonló. És sirva emlegeti a 
kiválasztottak serege, amely mindenben széthúz, 
Csak a siratásban találkoz k. És siratva emle-
geti sok millió ember, aki talán nem is tudja, 
ki és mi volt a nagy megboldogult De a ber-
keken végigreszket a siránkozás, hogy meshalt 
és immár nincsen. Pedig milyen szép volt, milyen 
drága és érintetlen ! Mégis el kellett hagyni ezt 
az árnyékvilágot, mikor az ősz Szilveszter 
éjszakáján elkongatta az éjfelet.  Az egész nagy 
magyarság összecsengeti puncsos poharát és si-
ratva rebegi a búcsúztatót: „Oh, drága halott, 
isten veled!" 

Mit tegyen ilyenkor a szegény alkotmány ? 
Az ősi reczipéhez tartja magát. Ha száz okos 
ember azt mondja, hogy meghaltál, feküdjél  le 
szépen a sirodba. S az alkotmány szépen lefek-
szik, de mivel csak megadásból szállt le a sirba, 
még mindig elég eleven, hogy a különböző 
siratókra kritikát mondhasson. És mondja, egészen 
a német daluok szavaival: „Siratnak engem, 
akik szerettek s még jobban siratnak, akik 
megöltek!" 

Neki pedig igaza van Idegen ember, aki 
véletlenül tanuja lehetne ennek a nemzeti gyász-
nak és hallaná az aggastyánok, férfiak  és gyer-
mekek szakadatlan sírását, sohasem tudná meg-
érteni, hogy ez az óriási gyászoló közönség rejti 
sokaságában a gyilkosokat is. És meghatva vinné 
meg hirét külső országoknak, hogy az alkotmá-
nyok alkotmányán még található valahol egy 
nemzet, mely pártkülönbség nélkül merül el a 
közös gyászban, mikor alkotmányát baj érte. Ez 

a nemzet nem tud megvigasztalódni abban a 
gondolatban, hogy az alkotmányokat erős akarat-
tal még akkor is életre lehet kelteni, ha erő-
szak tette rá a kezét; nem enyhül meg a tudat-
ban, hogy ő maga is sokszor vissza tudta már 
hódítani, pedig igazi veszedelmek fenyegették 
vállalkozásaiban; nem fojtja  el könyeit az a 
biztosság sem, hogy legalkotmányosabb királya 
egy pillanatig sem érezte a kísértést, amit om-
ladozó alkotmányok talán az uralkodókra gyakorol-
hatnak. Neui. Ez a nemzet még azt sem vizsgálja, 
hogy igazán meghalt-e alkotmánya, hanem Szil-
veszter éjszakáján siratva köszönti az ujeszten-
dőt, mely alkotmányának megveti a siri ágyat. 

De idehaza talán még sem fog  ez a minden 
oldalról kitörő siratás sokakat megtéveszteni. 
Idehaza elég sokáig tartott az alkotmány haldok-
lása s akik ágya körül forgolódtak,  sok titkos 
vagy talán nagyon is világos jelből figyelhették 
meg a könyek őszinteségét Nem is voltak a 
választott ápolók túlságosan óvatosak. Es akárki 
józan ember megláthatta, hogy orvosságok ki-
cserélésével tulerős gesztusokkal igeu sok ápoló 
vált gyanússá. Mintha olykor fojtogatták  volna 
azt a drága beteget akinek a hóua alá karfák 
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nyúlni. Azonfelül  még most, sem eléggé óvatosak 
a siratok s aki hidegen hallgatja őket, most is 
gyanús hangokat hall a zokogásból kitörni. Az 
ilyen óvatlan tónust nehéz volna félreérteni  s 
vajmi hamar megjön az Ítélet, hogy ezek a 
gyászoló urak az egyik alkotmány temetéséről 
minden megbánás nélkül sietnek a másikhoz, 
hogy azt is megöljék. Ha ugyanis ujeszteudőre 
már uj alkotmányt kapnának az elsiratott he-
lyébe. Az sem volna nekik szentebb és nagy 
fájdalmuknál  is erősebb maradna gyülőlségük, 
mely most vezeti őket. 

A teléj. 
Este hét óra lehetett vagy talán félnyolez  is, 

mikor Göncz István doktor haza jött. Nagyon fáradt-
nak és kedvetlennek látszott. Nem szólt egy szót 
sem, csak felakasztotta  a téli kabátját, kalapját a 
fogasra  az előszobában, aztán egyenesen a szobájába 
indult, ahol a betegeit szokta fogadni.  Csak az aj-
tóból szólt vissza: 

— Keresett valaki ? 
— Nem senki, — felelte  a szobaleány, aki 

beeresztette. 
— A nagyságos asszony öltözködik? 
— A fodrászné  éppen most jött a nagyságához. 
— Jó. 
Avval bement a doktor a szobájába. 
Félóra múlva a nagyságos asszony csöngetett. 
— Haza jött az ur ? — kérdezte a belépő szo-

baleánytól. 
— Igenis, már félórája. 
— Jó, — szólt őnagysága s intett a leánynak, 

ho«y mehet. Később majd csöngetek, ha öltöztetni 
kell. 

A fodrásznénak  még sokáig volt dolga odabent, 
ö nagyságának igén dús és makranezos haja volt, 
melyet nehezen lehetett formába  szedni. Azonfelül 
bajos yolt ő nagysága szeszélyei szerint is eligazodni. 
Most is háromszor bontatta le újra a haját s mindig 
máskép fésül  tette. 

Közbe egy-egy ideges szó is kipattant ő nagy-
sága ajkáról: 

— Ugyan az isten áldja meg, ne csináljon ilyen 
maskarát a fejemből. 

Végre kilencz óra után elkészült a fodrászné 
a nagy munkával, ő nagysága kijelentette, hogy a fiizurája  most már tűrhető. 

— Elragadó,. — biztosította a fodrászné. 
S a nagyságos úrra hivatkozott, aki épen most 

lépett be. 
A doktor szórakozottan bólintott: 
— Hogyne, hogyne I 
Aztán állva maradt, egy szék támlájára támasz-

kodva s megvárta mig a fodrászné  eltávozott, csak 
akkor szólalt meg: 

— Hát mégis el akarsz menni abba a bálba ? 
A szép asszony vissza sem fordult  a tükörtől, 

melyben nézegette magát onnan felelt  hátra az urá-
nak, csípősen, hegyesen: 

— Furcsa kérdés. Látod. 
— Látom, — szólt a férfi  komor, tompa han-

gon. — Hát nem értetted meg, amit mondtam, hogy 
ezt az életet nem lehet nekünk tovább folytatni  ? 

A szép asszony remek gömbölyű vállait vono-
gatta : 

— Lárifáii.  Régóta hallom már ezt a nótát. 
Tavaly is így volt: nem lehet tovább folytatni.  Az-
tán mégis csak folytattuk  és mégis csak megvagyunk. 

Keserves fohász  szállt el a férfi  ajkáról: 
— Ha tudnád, mibe került! 
A nő megvetően legyintett a kezével: 
— Mibe ? Mibe ? Az a te dolgod. Ha az em-

bernek niocs annyi jövedelme, hogy fgy  asszonyt 
eltarthasson, hát ne házasodjék meg. 

— Igaz, igaz, — szólt a férfi  lecsüggesztve a 
fejét;  — de Dagyon szerettelek és azt hittem -. . . 

— Jó, jó, — szakította félbe  az asszony kissé 
szelídebben, — hisz én is szeretlek. De most menj, 
öltözködjél már te is. Itt az ideje. 

A férfi  közelebb lépett: 5 3 2 0 $ 
Olyan szívszaggató volt ez a hang, hogy a nő 

megiordult: 
— De édes Iván, hogy lehet valaki olyan kéfc-
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Belföld. 
Hz.-udvarhely, jan. 1. 

Ujóv a vármegyénél. Az uj év alkalmából ősi 
szokáshoz hiven a vármegye tisztviselői kara testü-
letileg kereste föl  a megye fő-  és alispánját, hogy 
nekik szerencsekivánataikat kifejezze,  s munkájuk-
hoz az ők támogatásukat kikérje. Az év első nap-
ján délelőtt tiz óra után a vármegyei és a hozzájuk 
csatlakozott városi és kir. postai tisztviselők Dr. 
Damokos  alispán vezetése mellett testületileg jelen-
tek meg Hollaki  főispán  hivatalos helyyiségében. A 
megjelentek érzelmeit Ádám  Albert I-ső aljegyző, 
tiszteletbeli főjegyző  tolmácsolva a közszeretetben álló 
főispán  személye iránt, megemlékezett a magyar király-
ról és kérte a főispánt,  hogy alattvalói hódolatukat a 
legmagasabb helyre juttatni kegyeskedjék. Hollaki 
meleg szavakkal köszönte meg a szerencsekivánato-
kat és az egybegyűlteknek az évforduló  alkalmából 
boldogságot és kitartást kivánt. Innen az egybegyűlt 
tisztviselőkar Damokos  alispánhoz ment, ahol szintén 
Ádám  Albert tb. főjegyző  tartott üdvözlő beszédet, 
melyre Damokos alispán meghatottan válaszolt. A 
délelőtt folyamán  még tisztelgett HoUaki  főispánnál 
a pénzügyigazgatóság Boediger  h. pénzügyigazgató 
vezetése mellett, a főreáliskola  tanári kara élén dr. 
Solymossy  Lajos kir. igazgatóval, a kir. ügyészség 
Diemár Károly és a kir. erdőhivatal Fás  Gyula 
erdőmester vezetése mellett. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, jan. 1. 

Tisza gróf  miniszterelnök nagyfontosságú 
beszédének hatása alatt ülte meg Magyarország 
karácsonyi ünnepét s a szeretetnek és a csalá-
diasságnak e nyugalmas napjai alatt bizonyára 
minden jó hazafi  elmélkedett politikai helyzetünk 
és e beszéd józan, okos intelmei fölött.  Mert a 
politika nem számtan ugyan, de azért helyesen 
csak a kétszerkettő szabályai szerint művelhető 
s ha valahol, itt áll a bölcs figyelmeztetés: 
„quidquid agis, prudenter agas et respice finem  " 
A miniszterelnök erre hivta fel  nemzetünket az 
ünnep küszöbén s a nagy többség bizonyára 
követte is az okos tanácsot. 

Semmiféle  kérdést nem lehet, sikerhez vinni 
olyan taktikával, mely minden folyó  ügyet meg-
akaszt, minden állami életműködést feltartóztat 

Már reggel óta elhatározta, hogy ennek a le-
hetetlen életmódnak végét szakítja. Ha minden intő 
szó hiába való, el fog  válni a feleségétől. 

Most elérkezett ez a perez Göncz Iván doktor 
szótlan kiment, az előszobában fölvette  téli kabátját, 
kalapját. A búcsúzás fölösleges. 

Az előszoba ajtajából azonban mégis visszafor-
dult. Még egyszer bemegy a feleségéhez,  szólt neki: 

— Etel, valamit akarok még mondani. 
Hangja reszketett. Nagyon sápadt volt és alig 

birt a lábán állni. 
A szobaleány látta, hogy valami családi jelenet 

készül s kifelé  indult 
— Maradjon parancsolta az asszonya. 
Az urához még félvállról  oda szól: 
— Nincs időnk komédiázni, Iván. Mit akarsz 

avval a téli kabáttal, kalappal? 
Göncz Iván arczán fájdalmas  vonaglás futott 

át s lesütötte szemét. Aztán hidegen, szinte gúnyo-
san felelt  ő is ; 

— Nincs bálikeztyüm. Egészen elfelejtetttm. 
Azért megyek. 

— Most? 
— Hát persze hogy most. 

Már zárva lesz minden bolt. 
— Ahova én megyek, ott nyitva lesz. 
— Hát siess, - unszolta az asszony. — Pál 
— Pál 
Egy pillanatig habozott Gönczi Iván, ne csó-

kolja-e meg feleségét  még egyszer, utoljára? Jobb 
elmenni amúgy. 

Mikor az emeletről lement a lépcsőn, ugy érezte 
mintha lábai roskadoznának. 

Gyöngeség, gondolta magában, igazán megfog-
hatatlan gyöngeség. Hiszen örölnie kellene, hogy et 
tői az asszonytól megszabadul. Ettől, aki tönkretette 
egész életét, aki miatt adósságok terbe alatt nyög 
s aki miatt maholnap oda vesz a becsülete is. 

Megváltoztatni ezt a hiu asszonyt, az képtelen 
törekvés, ez már másforma  nem lesz. Ha meg akarja 
még magát menteni a végső elsülyedéstől, ott kell 
hagynia ezt az asszonyt. 

Mondani ám könnyű; de megtenni, megteuni! 
Valami szörnyű halálos zsibbadás szállt Göncz dok-
tornak testére, lelkére. Ugy érezte, mintha ezzel az 
elválással mindennek vége volna, ami ebben az élet-
ben még kedves és kívánatos lehet. Mintha most 

és minden leskelődő ellenséget reánk uszit. Mert 
ha ily módon mi kezdjük alulról az erőszakot 
és alkotmányunk alapjának rongálását, ezzel 
csak magunkra bátorítjuk azokat, akik folyton 
az alkalmat keresik, hogy ily irányban fölujit-
sák akcziójukat. 
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A miniszterelnök azonban — ugy látszik 
süket füleknek  prédikált, amikor karácsony előtt 
azt a hathatós kérelmet intézte az obstrukezió-
hoz, hogy hagyják abba az áldatlan és czélta-
lan küzdelmet. Az ünnepek elmultak, a képvi-
selőház megint összeült és még mindig obstru-
álnak. Hiába appellált a miniszterelnök a lelki-
ismeretre és hiába adta tudtul a haiczolóknak, 
hogy abban a pillanatbau, melyben az obstruk-
cziót normális harczként kezelik, megkondult a 
magyar alkotmány lélelharangja; hiába való 
volt az az alázatos kérelem, hogy érezzenek kö-
nyörületet a póttartalékosok éhező asszonyai és 
siró gyermekei iránt: a póttartalékosokat idő-
közben behívták 

Az intézkedés nemcsak a családapákat, ha-
nem másokat is fájdalmasan  érintett, de mindez 
nem férkőzött  Szederkényi és Ugrón urak szi-
véhez. A képviselőház mai ülését is obstruk-
cziós beszédekkel pocsékolták el, s a kormány-
nak már végkép le kellett mondania arról, hogy 
az ujoneztörvényt újév előtt megkapja 

De van ennél még rosszabb is. Az abnor-
mális helyzetet, melyet másfél  tuczat csökönyös 
fejű  obstrukezionista sodorta az országot, élén-
ken megvilágítja Nyiry Sándor honvédelmi mi-
niszternek egy minapi nyilatkozata. Ebből kitet-
szik, hogy tévedés azt hinni, miszerint a pót-
tartalékot csak arra a négy hétie hivták be, 
mely alatt előbb utóbb ugyanis fegyverben  kel-
lene állania. Ha a január 4-ére kitűzött soro-
zási terminust nem lehet betartani, amihez 
egyáltalán nincs kilátás, akkor a behívott 
póttartalékosokat az a a keserű sors éri, hogy 
május végéig benu kell maradniok, mert, amint 
Nyiry miniszter is mondotta, az újólag megkez-
dendő sorozási előmuukála'ok, a besorozottak 
szétosztása s a közös hadsereghez és a honvéd-
séghez és azután a. bevouultak első kiképzése 
annyi időt fog  igénybe venni, hogy addig a pót-
tartalékot sem lehet hazabocsájtani 

Körülbelül negyvenezer ember, fiatal,  muu-
kaképes ember tehát öt hónapon' keresztül csa-

már csak hietlen zord pusztaság volna az egész to-
vábbi élet. Mintha enélkül az asszony nélkül élni 
sem lehetne tovább. 

Támolyogva ment ki az utczára. Nem tudja 
hová, csak ment. Járkált össze-vissza, czél nélkül, 
ész nélkül. Metsző hideg szél fujt  s átjárta az em-
bernek a bőrét a vastag téli kabát alatt is. 

Göncz Iván didergett. Bement egy kávéházba, 
hogy kissé fölmelegedjék.  Czigányok muzsikáltak ott 
s egy asztalnál duhaj fiatal  emberek mulattak. Az 
egyik, aki már nagyon elázott, keservesen ordított: 

— Megölöm azt az asszonyt. 
Göncz Iván rámeresztette szemét s hideg bor-

zongás futott  át hátán. Ugy rémlett neki, mintha az 
ő torkából is az a hang törne föl  s mintha együtt 
akarna kiáltani az orditozóval: 

— Megölöm azt az asszonyt! 
Rémülve húzódott odább egy távolabb eső asz-

talhoz. Gépiesen, szinte öntudatlan megitta a theá-
ját, melyet rendelt s lapot vett a kezébe. Olvasni 
akart. 

Egy darabig olvasott, de nem tudta, hogy mit. 
Aztán letette a lapot s csak tompán bele bámult a 
sürü füstbe,  melylyel a kávéház tele volt. 

Most kezdett gondolkozui. Hová megy? Vala-
hová csak mennie kell. Idáig még nem gondoskodott 
lakásról. 

Hamarjában nem jutott eszébe más, mint az a 
kis hotel garoí, ahol rgyidőben negyedéves medikus 
korábau lakott. Ma éjjelre oda megy hálni. Később 
aztán . . . isten tudja, mi lesz később? 

Számítgatja, mennyi pénze van ? Van tizennyolez 
forintja  s még néhány huszfilléres  a nadrágzsebében. 
HolDap beadhatja a zálogházba az arany óráját a 
lánczczal. Arra talán kap vagy negyven-ötvenforintot. 
Ami a lakásán van, azt ott hagyja mind a feleségé-
nek, egy darab bútort sem hozat el. Adja el Etel 
vagy csináljon vele, amit akar. Holnap még annak 
a pénznek a felét  is elküldi neki, amit a zálogház-
bap kap. 

De mi az a pár forint  annak az asszonynak, 
aki pazarláshoz szokott? Borzadva gondolt rá Göncz 
Iván, honDau fogja  venni az az asszony fényűzéséhez 
a pénzt ? Ma még tiszta és becsületes. De holnap ? 
De később? 

Már látja lelki szemeivel, hogyan sülyed majd 

ládjától és kenyérkeresetétől megfosztatik,  nem 
másért, csak azért, mert egy maréknyi úgyne-
vezett népképviselő fejébe  vette, hogy a rendes 
sorozást meggátolja. 

Ha ez ellen a nemzet nem lázad fel,  és ha 
nem képes azt a nevetséges kis csoportot elfújni 
a parlamenti működés színpadáról, akkor az a 
sokat dicsért ezeréves magyar alkotmány tény-
leg eljutott közel ahhoz a helyhez, melyet Tisza 
István karácsony előtti beszédében megjelölt. 

* 

Folynak tehát az obstrukeziós záróbeszédek, 
lassan, de — unalmasan. A t. Ház végleg ki 
van merülve és bus letargiával várja a megváltó 
pillanatot, amikor majdan a szóáradat utolsó 
jelenete után a zsilipeket végre leboc^átják. 

Egy-két érdekes epizód azonban az általá-
nos unalom daczára is felvetődik,  ami kissé fel-
vidítja az elpetyhüdt hangulatot. így történt ez 
kedden is, amikor Ugrón Gábor után Nyiry 
Sándor honvédelmi miniszter kért szót. A ra-
bonbán és a katona-politikus mérte össze a fegy-
vert. Hogy az érdekes viadalban ki maradt 
győztes, az az alábbi tudósításból eléggé meg-
ítélhető. 

A honvédelmi miniszter személyes kérdésben 
szólalt fel,  hogy Ugronnak reá vonatkozó meg-
jegyzéseit és vádjait visszautasítsa. Konstatálta 
mindenekelőtt, hogy az ő két legutóbbi kijelen-
tése közt semmiféle  ellentét nincs. Ugronnak 
azt a vádját, hogy tegnapi beszéde színpadias 
volt, határozottan visszautasítja. 

— Ugrón Gábor ur — úgymond a mi-
niszter — teátrálisnak minősítette az én felszó-
lalásomat. Hát én t. Ház, valóban nem tudom, 
hol tanultam volna a teátrális beszéd művésze-
tét. Harmincz évi katonáskodás bizonyára nem 
az a pálya, ahol színjátszásra tanítják a fér-
fiakat. 

— Boulanger harminczöt évig volt katona 
— szól közbe Ugrón — mégis egyike volt a 
legnagyobb pozőrőknek 

— Én valóban nem tudom — riposztiro-
zott a miniszter — hogy köztem és Ugrón Gá-
bor ur közt ki a teátrálisabb ? Ha én valaha 
az életben szükségét érezném annak, hogy szín-
játékszerű beszédet kelljen tanulnom, akkor kü-
lömb mesterhez, mint Ugrón Gáborhoz, aligha 
fordulhatnék.  (Zajos derültség) Mert ő nem ép-

fokról  fokra  alább az a nő, aki neki szerelme, bol-
dogsága, büszkesége volt. Már látja, hogy kerül kéz-
ről-kézre a czifra  rongyai közt, hogy felejti  el las-
sankint szégyenét. 

Göncz Iván eltakarta szemét. Irtózott attól 
amit a jövőben lát 8 mardosta a vád, hogy ő ta-
szítja azt a szerencsétlen asszonyt az erkölcsi rom-
lásba : 

— Ha hitvány lesz, ha czéda lesz, én leszek 
az oka. Minden bűne, minden gyalázata hz én bű-
nöm, az én gyalázatom lesz. 

Azt hitte, meg kell őrülni ettől a gondolattól. 
Az ő felesége  1 Az, akit ő csókolt, akit karjai közt 
riogatott 1 Alig tudta már, hogy mit cselekszik. Mint 
valami zavaros államban ugy tünt fel  neki itt ez a 
sok ember a kávéházban. Amott a túlsó oldalon az 
a szilaj fér  fi,  ki azt ordítozta, hogy megöli az asz-
szonyt, vadul forgatja  a szemét, noha a nyelve már 
elcsöndesedett s a feje  ide oda ingadozik. 

Göccz Ivánnak újra átfutott  agyán az a gon-
dolat : ha ő is megölné a feleségét  ? Jobb, hogy ugy 
vesszen el, mint amúgy. Csak két lövés, egy Ételnek, 
egy magának és vége volna egyszerre mindennek.,: 

Rettenetes lázas gondolatok kavargatták fejé-
ben, mialatt szeme oda tapadt arra az emberre ott 
a túlsó oldalon. Vajon megcselekszi-e az, amit em-
leget ? S vajon mikép ? Késsel ? Revolverrel ? Ugy 
érzi, mintha neki nem volna bátorsága. Nem soha 
sem volna bátorsága, hogy így szemtől szembe lelőjje. 
ő mindig gyáva volt. Ha nem lett volna gyáva, nem 
jutott volna idáig. Ha szembeszállt volna a feleségé-
vel mindjárt eleinte, ha vasmarokkal tartotta volna 
féken,  most nem kellene itt vergődnie, kétségbeeset-
ten, reménytelen, örjöngő gondolatokkal küzködve. 

Sokáig nem vette észre, hogy két piros kala-
pos, lebegd strucztollas hölgyecske egyik szomszéd 
asztaltól kaczérkodva pillangat át feléje.  De amint 
megfordult,  megakadt rajtok a szem°. 

A piros kalaposok nyájasan mosolyogtak, mint 
ha biztatták volna: 

— Ne busoljon. Megvigasztaljuk mi csak üljön 
ide hozzánk. 

Az egyik, a fiatalabbik,  igen csinos volt s arcz-
ban hasonlított valamit a Gönczi Iván feleségéhez. 
A doktor zavaros tekintete rémülten siklott át rajta. 
Abban a lázasan fölcsigázott  lelki állapotban össze-
zavarodott agyában minden gondolat. Ugy rémlett 



pen az érvek igazságával ragadja magával hall-
gatóit, hanem színpadi hevével és szónoklatainak 
szilaj tüzességével. Én a magaui részéről sajná-
lom, hogy ő e ritka képességekkel rendelkezik, 
mert ezek teszik lehetővé a számára, hogy a 
közvélemény egyrészét félrevezesse.  (Élénk he-
lyeslés és tetszés jobbról) 

Ugrón erre a talpraesett csipkedésre nem 
tudott felelni.  Meghúzódott egyik sarokban s 
onnét lövelt szemeiből haragos villámokat a mi-
niszter felé. 

* 

A képviselőház egyébként szerdán tartotta 
a mult esztendőben utolsó ülését, amelyen el-
határozták, hogy január 4-ikéig nem üléseznek. 
Január 4-én kezdik meg újból a tanácskozást 
és folytatják  az egyhangú, unalmas — záró-
beszédeket. 

* 

A jövő év a közgazdasági kérdések éve 
lesz. Természetesen ott, ahol normális parla-
menti viszonyok mellett, minden törvényhozás 
ós más hivatott tényező a nemzet anyagi fejlő-
dését és haladását helyezi első sorba, vagy leg-
alább is nem rendeli alá minden kicsinyes és 
mellékes érdeknek, melyeket rendesen a közér-
dekkel kapcsolatos hangzatos szólamok alá szok-
tak rejtegetni. 

A mi törvényhozási hátralékaink legjelen-
tékenyebb része is ily közgazdasági természetű 
s kapcsolatban áll a nemzetközi feladatokkal, 
melyek az államok közt lejáróban levő keres-
kedelmi szerződé ek megújítására vonatkoznak. 
Most miuden állam ezzel a na?y föladattal  fog-
lalkozik s mig mi mindig csak közjogi kérdések 
fölött  veszekedünk, mások az igazi vitális kér-
désekre fordítják  legfőbb  figyelmük  és erejüket. 
Mindenütt a nemzetközi kereskedelmi szerződé-
sek vannak napirenden s ha mi tovább is fe-
cséreljük az időt s kimaradunk ez általános euró-
pai munkából, keservesen megérezzük a fran-
czia példabeszéd igazságát: „mindenütt a távol-
levők húzzák a rövidet." 

Most vaunak folyama  ban az olasz keres-
kedelmi szerződésekre vonatkozó tárgyalások, és 
bár a megegyezésről is kerültek már hirek for-
galomba, — az illetékes kormányférfiak  kijelen-
tése szerint végleges megállapodás még eddig 
nem jött létre. A tárgyalásokról sincsenek tel-

neki, mintha a saját feleségét  látná ott. Kis hija 
volt, I ogy föl  nem kiáltott. 

— - Etel! 
Aztán hirtelen összeszedte magát elrohant a 

kávéházból. 
Most újra kint volt az utczán. Újra kezdte a 

czéltalan barlangolást össze-vissza, majd sietve, csak-
nem futva,  mintha belsejében forrongó  tüz hajtaná, 
majd csüggeten botorkálva, el elakadva. De mindig 
az az egy gondolat zúgott fejében,  majd tompán, 
majd őrült szilajon : 

— Meghalni,! meghalni ! 
Elmúlni, nem látni többé semmit, nem érezni 

többé semmit. Ez volua a legjobb. Nem küzködni. 
Hiszen úgyis minden küzdés hasztalan. Érzi, hogy 
nem bir enélkül az asszony nélküi megélni. Holnap 
újra visszacsúszik lábaihoz s folytatni  fogja  ezt az 
életet, melynek nem lehet más vége, mint a teljes 
elzülléa, a szemétdomb, az ébenhallás vagy a börtön. 

Most még eszén van, most még nem követett 
el semmi alávalóságot. Most kell meghalni. Most, most. 

Ha revolver voba a zsebében, talán ebben a 
pillanatban megtenné. De hol vesz most revolvert ? 
Késő éjjel, minden bolt zárva. Eszébe jutott a gyógy-
szertár, ahol ismerős. Ott kaphatna morfiumot. 

Becsöngetett. A gyógyszerész-segéd álmosan, 
boszankodva vánszorgott elő. Az ember ebben a nagy 
városban még éjjel sem alhatik békében. 

— Á, doktor ur ? — szólt aztán savanyu mo-
solygással, mikor megismerte, hogy ki ébresztette 
föl.  Mit méltóztatik parancsolni ? 

Az orvos gyorsan megírta a reczeptet czeruzával: 
— Itt van. De tessék sietni. Nagy beteg 

vár rám. 
A patikárus-segéd nagyon álmos volt, nem is 

igen nézte, mennyi az a morfium,  ámbár ugy lát-
szott neki, mintha igen nagy adag volna, de hát a 
doktornak jobban kell tudni. 

— Méltóztassék, — szólt átadva a kivánt szert. 
— Ajánlom magamat. 

Tizenegy óra felé  járt már, mikor Göncz Iván 
a hotel garniban szobát nyittatott. 

— Parancsol még valamit, doktor ur? — kér-
dezte a pinczér, aki még a régi volt, a Göncz Iván 
nőtlen korából való. 

— Semmit, csak aludni szeretnék, — szólt 
fi  doktor. 

jes bizonyosságu részletek még előttünk. A lé-
nyeg inkább a vámtarifában  van, mely gazdáink 
érdekeinek védelmére lesz hivatva. Ha tehát 
oly vámtételt vihetünk keresztül, mely hazai 
borainknak kellő védelmet biztosit s oly kon-
tingenst állapithatunk meg, mely érdekeinkkel össz-
hangzik, gazdáink kielégítve láthatják jogos kö-
veteléseiket. 

A nő szerepe a társadalomban. 
Sz.-udvarhely, jan. '2. 

A nő szerepe szűkebb körű mint a férfié,  de 
magasztos és minél ernyedetlenebbül tölti be azt a 
helyet, amelyre a természeti kiválasztás elvénél 
fqgva  egyedül hivatott, annál bámultabbá lesz. Mig 
ártalmas külső hatások lényének egységét össze nem 
rombolják, egész életén át a gyöngédségnek, a re-
ális élettől különvált eszményinek a képviselője. Mig 
a férfiúnál  a teremtő erő az uralkodó, a nőnél a 
receptivitás, az elfogadó  erő van túlsúlyban, a kü-
lönlegesség egyes esetei helyett inkább az általános 
felé  hajlik. A férfi  az ellentéteket lerombolni igyek-
szik vagy sokszor ujakat támaszt, a nő lelkének 
szelídségével azokat kiegyenlíti. Jelleme, akarata 
külső hatások által határozódik meg. Az észbeli te-
hetségnek általában korlátoltabb fejlettségét  pótolja 
a kedély gazdagsága. Az általános szellemi czélok 
elérésének nehéz küzdelmében a nőnek alárendeltebb 
szerep jutott. A nö csak addig szép, mig rendelte-
tésének természetszabta határait nem akarja erő-
szakkal átlépni. 

Mondanunk sem kell, hogy a fennebbiek  leg-
kevésbbé sem jelentik a nő társadalmi jelentőségé-
nek megvonását, de sőt ellenkezőleg a férfinál  jó-
tékonyabban foly  be az emberiség ideális czél-
jainak a diadalra juttatására. 

Miként a férfi  szilárd jellemének, kitartó mun-
kásságának a tulnyomi'i szellemi tehetségeinek kell 
tulajdonítani azt, a mi nagyszerű, ugy a nő kedé-
lyességének és gyöngédségének azt, ami a kultú-
ránkban szelíd és emberi. Hiába keresünk oly né-
peknél műveltséget, ahol a nő rabigában sinylik, 
ellenben, ahol a nőben elismerik egyenjogúságát, a 
hol azon helyet foglalja  el, amely neki a természet-
től rendeltetett, ott a vadság mindinkább szelídül s 
a nép kifejtekezve  durvaságából halad a miveltség 
pályáján. Az idézett igazságaak bebizonyítására csak 
Európa és Ázsia népeinek társadalmi viszonyait kell 
egybevetnünk. Nálunk a társadalom fogalmának 

— Igenis, mosolygott bambán a pinczér. 
Nem értette, miért jött ide aludni a doktor ur. 

Igen, ha valami kalandja volna. De így egymagában! 
Azalatt ő nagysága a doktorné szépen felöltö-

zött báli ruhájában s várta az urát, aki oly sokáig 
késik ? Persze az ügyetlen most szaladoz keztyüért. 
Ugyan hol jár annyi ideig? 

Már tíz óra régen elmúlt. 0 nagysága boszan-
kodva forgatta  kezében a legyezőt. Az a gyámolta-
lan ember még sem jön. Mikor fog  az fölöltözni  ? 
Mikor mennek a bálba ? Ók lesznek a legutolsók. . . 

De féltizenegy  is elmúlt, tizenegy óra is elmúlt 
s Göncz Iván még sem jött haza. 

— Ah, eúgem akar boszantani ? — szólt ő 
nagysága, ajkait harapdálva. 

De hiába mesterkedik férjem  uram, ő nagysága 
mégis el fog  menni a bálba Ha éjfélután  megy ak-
kor is elmegy. Ha a férje  nem jön, akkor is. 

Az ám, csakhogy a belépő jegy Ivánnál van; 
meg kell várni azt a haszontalan embert. 

Kinosan teltek a perczek. Már elmúlt éjfél.  A 
szép asszony idegesen járkált föl  alá a szobában. 
Már nem jön Iván, most már bizonyos, hogy rutul 
rászedte a feleségét. 

— Itt hagyott. Milyen gyalázat! Holnap raj-
tam fognak  nevetni a cselédek. 

Haragtól kipirultba szép asszony arcza. Most 
tánczolnak, mulatnak a bálban s neki itt kell kín-
lódnia, itt sétálgatni a szobájában. Majdhogy sírva 
nem fakadt,  amint kárba veszett pompás báli ruhá-
ját nézegette. 

Egy óra lett, aztán kettő, aztán három éjfél 
után s ő még akkor is ott tipegett a báli ruhájában 
Aztán szörnyű elkeseredésében ruhástul mindenestül 
ugy feküdt  az ágyba. 

Reggel felé  végre elnyomta az álom s majd 
dél volt már, mikor valami zajra fölriadt.  A szoba-
leány jött be, anélkül, hogy ö nagysága csöngetett 
volna s kívülről nagy lárma, óbégatás hallatszott. 

— Mi az ? — kérdezte ő nagysága megbot-
ránkozva 

— Jaj, jaj, istenem, — felelt  a szobaleány, — 
szegény nagyságos ur . . . 

— Haza jött ? 
— Megmérgezte magát egy vendégfogadóban. 

Már halva találták. Most jöttek mondani. 

megértése és érvényesítése a férfi  és nő egyenjogo-
sitáfában  domborodott ki és ez nem más, mint a 
keresztén tanoknak az idők szellemén diadallal hó-
dító ereje. Ott a khinai vagy török nő, még mindig 
rab, s mint ilyen a társadalomnak nem lehet ténye-
zője. Ezért a társadalom fogalma  ott fejlettlen;  a nép 
miveltsége ott alárendelt, a nő semmivel sem több 
a természet edényénél; kedélyvilágából legfeljebb  a 
csecsemő gyermekére derengenek felmelegítő  suga-
rak. Ily viszonyok között a nő nem érvényesítheti 
magát. 

A létérti küzdelemben megesik, hogy a nő 
rendeltetése meghatározott köréből, mert talán a 
létfentartás  minden nehézsége nyomja — kilépni 
kényszerül. A mi benne báj és kellem, lassankint a 
köznapiasságba vész; a munka az areznak szelíd vo-
násait idő előtt megredősiti, a nyugodtság helyét a 
megfeszített  agynak nyugtalansága foglalja  el, a 
nőiesség túlfeszített  zárai kipattanak s örökre eltű-
nik a tiszta eszményi. 

A nőnek szeretettől izzó lelke az, ami mindent 
áthat, összes törekvéseinek csak egy főczélja  lehet: 
a szeretet. 

A hü nő érzi a szivébe öröktől fogva  bevésett 
törvényt s a mily arányt ölt a természet ezen meg-
másíthatatlan törvényeinek tiszteletben tartása, olyan 
arányban teszi maga előtt lehetővé azon nagy czél-
nak elérését, amelynek neve: szeretet. A nőnek leg-
főbb  hivatása vonzalmat kelteni és azt megtartani. 
Ezen alapul a családi boldogság; ez minden nemes-
nek feltétele.  Természetesen vannak esetek, midőn 
a nő az élet különböző körülményeitől gátolva, sok-
szor letér a természet által kijelölt útjáról, s akkor 
. . . mi marad belőle egyéb tövisnél, azonban az el-
száradtnak látszó ág miudig rejt magában annyi 
erőt, ameunyi — ha napsugár érinti — uj hajtásra 
elégséges. A különböző társadalmi helyzet eltekintve 
a magasabb igényű nevelésnek nemesítő hatása 
nem változtat a nők szivén; ugyanazon szív dobog 
kebelükben, ugyanazon érzéseket ápolják; nincs a 
földön  lény, amely természetének alapjellemét oly 
kevésbbé változtatná meg, mint éppen a nő. A nő 
szeret, neki szeretnie kell, akadályt nem ismer ott, 
ahol érzéseinek megnyilatkozásáról van szó s ha ez-
zel szemben igen gyakran társadalmi előítéleteket 
is mellőz, mindaddig, míg tisztán az erkölcsi alapon 
álló tisztesség ellen nem vét, nem elitélendő, mert 
csak azon törvényeknek igyekszik érvényt szerezni, 
amelyeket a mindeneknek az alkotója vésett lelkébe. 
De éppen e téren érheti utói egyéni tragikuma. Ő 
szeretni akar és szerettetni kiván; ez az, ami mint 
erkölcsi léuynek szerepköret megszabja s ha itt nem 
találja meg, kétségbeesetten fut  tovább és vagy talál 
rokon keblet, vagy összeroskad ; lehet, hogy testi, 
lehet, hogy erkölcsi halállal végződik szomorú pályája. 

A nö természetének jelleme a szeretet mellett 
az erényesség, amelynek ethikai hatása a férfiura  a 
bámulat s az ezáltal felkeltett  tiszteletnek az érzése. 
Csak az a szeretet és erényesség, amely ezen bá-
mulat és tisztelet lélektani folyamán  szűrődött át, 
képes a tértit és nőt egymáshoz csatolni; ez a sze-
retet képezi a férfi  és nö között fenálló  frigynek  a 
zálogát. Jaj a szegény nőnek, ha legszentebb érzelme 
egy lelketlen csábítónak esik martalékul; szive véré-
vel fizeti  meg azt, hogy mindenét áldozta fel  egy 
férfinak,  aki lelkét rabolta el. És épp e tekintetben 
igazságtalan a társadalom a nővel szembea aszerint, 
hogy leány vagy férjes  asszony-e az, aki az erköl-
csiség hatarait túllépte. A társadalom nem veszi te* 
kíntetbe azt, hogy az esetben, ha egy leány ártatlan 
lelkét tette tönkre egy férfi  csábításának és hitsze-
gésének a mérge, ha egy leány bukik, sohasem ez, 
hanem mindig a férfi  a csabitó, mig ellenben ha egy 
férjes  asszony követi el az erkölcsi ballépést, ha ez 
vét az erkölcsi rend ellen, a legtöbb esetben maga 
ez a nő a bűnös ; az asszony vetette ki a hálót és 
nem a férfi,  mert a legveszedelmesebb Don Jüan 
sem mer közeledni egy asszonyhoz, ha ez őt fel  nem 
bátorítja. 

S mégis mily kegyetlen a társadalom a magá-
ról egy gyenge pillanatban megfeledkezett  hajadon 
növel szemben, addig elnéző a férjes  nő irányában. 
Amazt, mint a fekélyt  kiveti a társadalom a maga 
kebeléből, kigyót-békát kiállt a szegényre, emezt pe-
dig, mert felszarvazott  férje  áll a háta mögött, nem-
csak hogy megtűri, hanem a legtisztességesebb nők 
is kitüntetik barátságukkal, sőt némelyek talán büsz-
kék is arra, hogy vele társaloghatnak. Hol itt a lo-
gika és az igazságszolgáltatás a társadalom részérőlj? 

Ami a barátságot illeti, az oly ritka az embe-
rek között s önzetlenül ezen ritkaságában sem talál-



ható fel;  azért a barátság fogalmát  a való életre 
vonatkoztatva üresnek szoktuk tekinteni a férfiak 
között, ámde a nő birja a barátságnak összes ka 
rakteristikonjait; e fogalom  benne testesül meg, s 
kihez lelke hozzá tapadt, megrendülés nélkül többé 
el nem válik. Az ideális barátság példáit a társada 
lom csak ideálisan gondolkodó, nemesen érző nők 
között lelheti fel.  A barátnők milyensége különben 
sokszor a saját egyéni tulajdonságainak a kritériuma. 
A nőkre is vonatkozik s talán még fokozottabb  mér-
tékben, mint a férfiakra,  az a példabeszéd: „mond 
meg nekem, milyenek a barátnőid és én megmondom, 
hogy ki vagy." 

Egyáltalában ami eszményi, ami nemes ami 
szent van az emberi életben, azt kizárólag a uőnek 
köszönheti a társadalom. 

A költő tollát, a szobrász vésőjét, a festő  ecset-
jét a női nem iránti rajongás ihleti a legtöbb eset-
ben. Nyilvánvaló, hogy a társadalom a maga egé-
szében olyan, amilyen körében a nő megbecsülésének 
a mikéntje. Ott, ahol a nő érzésvilága és gondolko-
dása ethikai alapon nyugszik, ahol a nő csak az 
erkölcsnek az őre és az erkölcstelenségnek legnagyobb 
ostromlója és minden könnyelműségnek a megvetöje, 
ott a társadalom fundamentuma  is szilárd, a családi 
élet tiszta, a közerkölcsiség szeplőtlen, a közjólét 
általános és emelkedőben, az állam hatalmas. Ott 
pedig, ahol az erkölcsi elvek lazulnak, ahol egy-egy 
könnyelmű nő is szerepet vihet, mint egy Phryne 
pl. egy Pompadour, egy Báthory Erzsébet, ott a 
társadalom oszlopai is repedeznek, ott a közviszo-
nyok is hanyatlást mutatnak és az állami életnek 
minden intézményében a korruptio üti fel  f«jét. 
Hogy a család a boldogságnak kútforrása  legyen; 
hogy a közfelfogás  megnemesüljön, a jogrend a ráz-
kodtatások ellen biztosíttassák, az anyagi és szellemi 
élet fellendüljön,  szükség van első sórban lelkes hon-
leányokra, nemesen gondolkodó anyákra és oly nőkre, 
kik csak az erkölcsiség Vesta-tüzét ápolják és az 
erkölcstelenséget megvetik, bárhol és bárkiben je-
lentkezzék az; ezt még a barátnéval szemben sem 
bocsássák meg. 

Helyezze a társadalom a derék jellemes, hiva 
tásuk magaslatán álló nőket magas, igen magas pie-
destálra, hogy a legléhább ficsúr  is kénytelen legyen 
kalapját levéve, tisztelettel és imádásszerü hódolat 
tal és rajongással e piedestal felé  közeledni; más-
részt azonban mondjon maga a társadalom anathé-
mát az oly nőkre, kik könnyelműen vétkeznek az 
erkölcsi rend ellen. A nőnevelés eg) általában egész-
séges elvekből induljon ki. A társadalomnak ily 
egészséges szellemben való regenerácziójára nemzeti 
létünk megizmosodása szempontjából is szüksé-
günk van. Spektátor. 

Szövetkezés. 
Sz -udvarhely, jan. 2. 

Oly világot élüuk, amelyben az én a főté-
nyező; kiki a saját czéljait szolgálja; ahány 
ember, ahány kaszt, annyi érdek, annyi külön-
böző czél. Kevés ember van manapság, aki hely-
zetével, sorsával teljesen megvolna elégedve. 
Mindenki többet akarna a földi  javakból, örö-
mökből s minél kevesebbet a munkából. Ezért 
hangzik aztán a panasz a fönnálló  jogrend, a 
különböző intézmények, a művelődési, gazdasági, 
ipari és kereskedelmi viszonyok mostobasága 
ellen. 

Azonban el kell ismernünk, hogy tényleg 
nem állunk ott, ahol állhatnánk és a hol álla-
nunk kellene ; nem, mert a magyar ősi bűne: 
a széthúzás, a közönyösség és a könnyű élet 
után való erőszakos törekvés átokként neheze-
dik minden intézményünkre. Összetartani a jó-
ban : a haza védelmében és fölvirágoztatásában  ; 
tenni és pedig önzetlenül, nemcsak magunkért, 
hanem a közéit, az emberiség boldogitásáért; 
kevesebbet élvezni és sokkal többet dolgozni: 
aki ezekre megtanítaná a magyart, az lenne e 
honnak második megalapítója. És mivel hazánk 
par excellence mezőgazdasági állam, legnagyobb 
részben földmivelő  és birtokos elemmel bir: 
nagyon természetes, hogy leginkább ennek a 
népnek sorsa érdekli mindazokat, kiket hazánk 
és nemzetünk jövője érdekel. Ez az osztály — 
mondja Roscher, a nagy nemzetgazdász — a 
nemzet fájának  gyökre. A korona virágai, leve-
lei és ágai, sőt maga az egész törzs is elhal-
hat, de ha a gyökérzet egészséges, ezek israét 

megiljodnak. Am hol a gyökör nem sokat ér, 
ott az egész fa  is tönkre megy. 

Ez alapon jött létre a szövetkezés eszméje 
és ezért, a földmivelő  nép megmentéséért léte-
sültek nyugaton már korábban egyelőre a 
hitel, majd az értékesitó és fogyasztási  szö-
vetkezetek. 

Ilyen szövetkezet Magyarországon ma 400-
nál több működik és elismerésre méltó szép 
eredménnyel, azonban e szövetkezetekből ez idő 
szerint városban csak elvétve találhatni egy-
kettőt, 8 azok is küzdenek fennmaradásukért. 
Ha tehát a szövetkezetek intencziójával, bár 
röviden is foglalkozunk,  könynyen konstatálhas-
suk, hogy azok tisztáu a falusi  kisgazdákért jöt-
tek létre, akik községeikben nagyon is ki vol-
tak és vannak szolgáltatva egy-egy élelmes be-
vándorlottnak, aki lelkiismeretien tervszerűséggel 
hálózza be és teszi tönkre a jámbor, egyszerű 
íölmivelő népet. 

Mi e helyen már ismételten utaltunk e 
visszás állapotra, melynek egyetlen orvosszerét 
szövetkezetek létesítésében láttuk. Mo3t azonban 
amidőn azt látjuk, hogy egy ilyen fogyasztisi 
és értékesítő szövetkezet fölállítását  itt Székely-
udvarhelyen is tervbe vette egy jobbára gazda 
közönségből álló szervezet, nem tagadhatjuk el 
aggodalmainkat annak létjogosultságává! szemben. 

Bizonyára nem fognók  fel  helyesen felada-
tunkat, ha nem ismernők el itt mindjárt előre, 
hogy a fogyasztási  szövetkezetek terjeszkedésé-
nek, általában szólva, leghatalmasabb előidézői 
a kereskedelem által elkövetett visszaélések, 
mint példánakokául a kartelek, melyek sajuos né-
mely czikkeknél, mint a husárunál, fölötte  érzé-
kenyen sújtják a közönséget. El kell azonban 
ismerniök magukuak a szövetkezet alapitóinak 
is, hogy városunkban, eltekintve a felemiitett 
hus és egy-két gyarmatáru czikktől, a verseny 
kereskedőink között meglehetősen ki van fejlődve, 
igy tehát azok exisztencziájának tönkremenése 
ha nem is fogja  nyomon követni a szövetkezet 
létrejöttét, de miután városunk tisztviselő város 
lévén, s e szövetkezetbe az alapító gazdaközön-
ség a tisztviselői kart is be óhajtja vonni, min-
denesetre érzékenyen fogja,  legalább egyelőre — 
amig az anomáliák sűrűbben fognak  akörül fel-
merülni — sújtani 

Ha a dolgot érdemében vizsgáljuk már 
most kénytelenek vagyunk konstatálni, hogv e 
fogyasztási  és értékesítő szövetkezet megalapí-
tásánál az érdek összeütközések aligha kikerül-
hetők lesznek. Mert nézzük csak. 

A megyei gazgaközönség ugy tapasztalta, 
hogy a terméuyek Udvarhelymegyében helyen-
ként, igy Székelyudvarhelyen is nem értékesít-
hetők oly árban, ahogyan azt a szövetkezetek 
központja a budapesti „Hangya" jegyzi. Vár-
megyénkben ugyanis a gabonaértékesítésnek 
egyik leggyakoribb módja az, hogy a termelő, 
a szerint, a mint helyzete kényszeríti, a leg-
közelebbi piaczra annyi gabonát szállít be, a 
mennyinek árával a legközelebbi szükségletét 
fedezheti  ; igy jár el mig készletét eladja, tehát 
több esetben vészit el az eladás körül munka-
napot, fizet  városi helypénzt, költsége van némi 
élelemre és italra ; egész évi reményének és 
fáradozásának  gyümölcse igy kerül piaczra, a 
nélkül, hogy a termelő az ő viszonyához mér-
ten számbavehető összeget egyszerre kapná kézbe; 
az árak ingadozók és e miatt a kereskedők 
gyakran tartózkodók s a termelőnek nem ritkán 
kérésre kell fogni,  hogy megvegyék a gaboná-
ját. A másik eléggé elterjedt módja az értéke-
sítésnek az, — amelyet különösen a falvakban 
levő spekuláns idegenek kultiválnak, — hogy 
20—25 korona kamatmentes előleget adnak 
a székely kisgazdának, aki ezen szívességi köl-
csönért lekötelezi magát, hogy gabonáját az il-
lető kereskedőnek adja el és szállítja, amikor a 
kereskedő kívánja; szóval szép csendesen foly  a 
terményuzsora. 

Tehát a fogyasztási  szövetkezetek, amidőn 
azok egyúttal értékesítő szövetkezetek is, azt 
czélozzák, hogy a gazdaközönség abba a hely-
zetbe jusson, hogy gabonáját közösen értékesít-
hesse s ne kelljen több esetben a piaczra köl-
tenie, a termény ne legyen kitéve az esetleges 
árcsökkenésnek, bevárhassák a kedvező árakat 
8 javára essék a nagyobb mennyiségben való 
közös értékesítés által elérhető nagyobb ár. 

És éppen ez az, ami által a szövetkezet 
tagjainak két csoportja: a gazda és a tisztvi-
selő ellentétbe jön. Az egyik, az előbbi, tagja 
lesz a szövetkezetnek, hogy áruit minél maga-
sabb árban értékesítse, az utóbbi a tisztviselők 
egynehánya pedig abban a reményben lesz tagja 
a szövetkezetnek, hogy háztartási czikkeit ol-
csón kapja meg. Vagyis: amig eléri azt, hogy 
a kávé árunál kilónként megtakarít 40—60 
fillért,  a mindennapi kenyér árán ráfizeti  azt, 
mert elvégre is a kávéval takarékosan is bán-
hatik, de a mindennapi kenyér mennyiséget, a 
háztartás főczikkét,  nem apaszthatja. 

Előre bocsátottuk, hogy olyan világot élünk, 
amelyben az én a főtényezó;  kiki a saját czél-
jait szolgálja, s igy a gazdák csoportjának tá-
volról sem akarjuk viszonyaik javítását czélzó 
tömörülését, mint olyant felemlíteni,  amely nem 
jogos; sőt. A gazdasági viszonyok rosszabbodása 
adta meg az impulzust a szövetkezésekre, s ami 
kifogásolni  valónk e dologban lehet, az csak az, 
hogy az értékesítő szövetkezet, mint ilyen tisz-
tára a gazdaközönség érdekét szolgálja, mig a 
fogyasztási  szövetkezetnek, mint előbb kifejtet-
tük, a kisebb községekben van meg a létjogosult-
sága, ahol a nép az élelmes idegennek minden-
ben ki van szolgáltatva. 

Mondjuk azt, hogy az a tervbe vett szö-
vetkezet itt városunkban csakugyau létrejön, s 
ha kereskedőinket nem is féltjük  az egészséges 
versenytől, melyből végtére is — ebben nekünk 
a jövő fog  igazat adui — ők kerülnek ki győz-
tesként, de igenis féltjük  kisiparosainkat, kiknek 
üzletága — mint arra példa van — természe-
tesen szintéu bevonatnék a fogyasztási  szövet-
kezet üzletkörébe. 

Ad vocem kisiparosaink. Csakhogy ide 
jutottunk. Most, amidőn az iparpártolás jelsza-
vát újra megnyergeltük, amidőn lépten-nyomon 
a székelymentés derék gondolata tartja meg-
szállva a kedélyeket, amidőn valójában tudatára 
ébredtünk, hogy kitartott állam vagyunk : akkor, 
mondjuk, a székely kisiparosokra egy ilyeu csa-
pást mérni, határos volna az öngyilkossággal és 
megczáfolása  lenne az eddig ez irányban kifej-
tett akczió őszinteségének. 

Egyén és nemzet csak annyit ér, amennyit 
észszel-kézzel produkálni képes. Es itt a bök-
kenő, mert az eddig elhanyagolt, lenézett ma-
gyar ipar pártolásba vételét csakugyan a nem-
zeti öntudat felébredése  hozta létre. Köztudatba 
ment, hogy az olyan nemzet, amely nem a sa-
ját munkáját fogyasztja,  alsóbb rendű lény. Egy 
haszontalan organizmus a népek társaságában. 
A czivilizácziónak nem alkatrésze. A haladás-
nak nem életszerve. Csak arra jó, hogy eszköz 
legyen a fejlettebbek  kezében. Nem hivatást tölt 
be, hanem csak hézagot. Nem nap, mely suga-
rával hozzájárul a nagy és egyetemes világos-
sághoz, hanem csak bolygó, mely sápadt világát 
mástól nyeri. És most, alig hihető, hogy rátér-
tünk volna, visszaestünk volna oda, ahonnan ke-
véssel ezelőtt kiindultunk: a magyar ipir és 
kereskedelem negligálására, mert az csak egy-
szerű és világos, hogy ha az egyes társadalmi 
tényezők foglalkozás  szerint csoportosulva, szük-
ségletüket házilag állítják elő, ugy az ország 
még hatalmas részét kitevő kisiparos osztálynak 
ássák meg a sirját, adják kezébe a vándorbotot. 

Ismételjük: az értékesítő szövetkezet létre-
hozása gazdaközönségünk határozott érdeke, a 
minthogy közérdek a fogyasztási  szövetkezetek-
nek a kisebb falvakban  való megalakítása, ahol 
az egyetlen idegen szatócs bizonyára nem te-
kinthető a kapitalistikus társadalom incarnált 
képviselőjének, mig itt benn a városban, sőt a 
több üzlettel biró falvakban  is, az ha elmarad, 
nem fog  a közrovására történni, noha elismer* 
jük, hogy azt kialakuló útjában megállítani nem 
birjuk. 

Kereskedőink ebből a versenyből győztesen 
kerülnek ki, csak nem szabad csüggeduiök. Mód-
jukban van nagyon sikeres eszközökkel dolgozni 
a fogyasztási  szövetkezetek ellen. Adjanak épp 
oly jó, sőt mindenesetre jobb és époly olcsó árut 
a közönségnek, s az egészséges versenynek az-
tán valóban meg lesz a haszna. Ne karteliroz-
zák magukat egy árura nézve sem, s igy a szö-
vetkezet, ha nem is létesül, már akkor oly ered-
ményt mutat föl,  melynek hasznát maguk a 
kereskedők is megérzik, amennyiben a ringek ve-



szélyes és kétélű voltát a mészárosok is belátva, 
a húsárát, mely egy pár évvel ezelőtt az állat-
vészek nyomán hallatlan magasra szökött fel, 
most a kedvezőbb években alászállitják. 

Ezzel pedig az alapitők kezéből kicsavar-
ják a Szövetkezet fegyverét  Becsek Aladár. 

Újdonságok. 
Sz.-udvarhely, jan. 3. 

1904. Tegnapelőtt éjjel megszaporodott a neve-
zetes halottak száma. Az ó-esztendő halt meg és 
minthogy egy kerek év alatt annyi minden nevezetes 
dolog történik, ami az emberiség ügyeit előbbre 
viszi, ugy gondoljuk, megérdemli ez a reménység 
ben fogautatott  és emlékekben gazdag halott, hogy 
röviden elparentáljuk. De az az őröm, amit az uj 
esztendő friss  reménységei támasztanak, könnyű szer-
rel csábit el minket a gyásztól, ami úgyis csak szim-
bolikus lehet. Ki látott már szomorú Szilveszter nap-
ját ? Ha egyeseket fogva  is tart ezen a napon valami 
bu : a köztudatban mégis az van, hogy az év utolsó 
napját vigan kell tölteni. Örvendve, jókedvvel, annyi 
lelkesedéssel, amennyivel csak lehet, illik átlépni az 
ujesztendőnek egy másodperczben muló határát. Mert 
amilyen az újév első napja, olyan lesz az egész esz-
tendő is, ezt tartja legalább a babona, ami benne 
van a legjobb nevelésű emberben is, hiába szeretik 
eltitkolni. \ ajjon ez lesz-e az a vig esztendő, amiért 
a Hymnusz költője imádkozott s amit mindnyájan 
Messiásként várunk?! . . . Ki tudja? — A kérdésre 
majd megjön a felelet  s ujabb háromszázhatvanöt 
nap elteltével valamennyien tudni fogjuk.  Egyelőre 
csak reménykedünk és bizunk. Sokan, az igaz, hogy 
egyebet nem tesznek, csak biznak. De ezt azután 
cselekszik rendithetlenül vakhittel és fatalizmussal, 
mint egy keleti ember, aki egy fa  alatt várja nap-
estig a jószerenc^ét. Bizony ebben az ujesztendőben 
az lenné minekünK a legnagyobb szerencsénk, ha 
minél inkább megkevesbednék a fatalizmusra  hajló, 
tétlen természetű honpolgároknak a száma ebben az 
országban. Ha ezt már most tudnók : nagy okunk 
lenne jó előre is ujjongva éltetni az uj esztendőt, a 
minek egyelőre nincsen más érdeme, miothogy tele-
szívhatjuk magunkat belőle reménységgel. Ez is csak 
valami. Hisz a reménytelenséggel kezdődik az egész 
élet haszontalansága. Bizzuuk és reméljünk hát Él-
jen az uj esztendő! 

Eljegyzés. Petrányi  Miklós áll. szakiskolai ta-
nár, tartalékos vadász hadnagy deczember 24-ikén 
eljegyezte Páder  Anikó kisasszonyt Budapesten. 

Kinevezések. A vallás és közoktatásügyi minisz-
ter Barabás Jenő székelyudvarhelyi állami főreális-
kolai tanárt a VIII. fizetési  osztály harmadik 
fokozatába;  a belügyminisztérium vezetésével meg-
bízott miniszterelnök Udvarhelyvármegyében a daró-
czi anyakönyvi kerületbe Jákóbi  Jáno3 birtokost 
anyakönyvi helyettessé nevezte ki. 

Karácsonyi ünnepek. Karácsonykor az ünnep 
rendkívüli fölmelegítő  varázsa alatt az emberek sze-
retete jobban szétárad, mint egyébkor; rokonok, jó-
barátok kedves ajándékokkal lepik meg egymást. 
Fekete karácsonyunk volt, amennyiben hó nem volt, 
azonban a hóval járni szokott hideg megérkezett s 
ha nem is ropogott a hó talpunk alatt, azért az ut-
czák képét elevenné, mozgalmassá tette a száraz, 
csípős hideg. Az áhítatos közönség a templomokat 
is tömegesen látogatta s bárhová is nézett az ember 
mindenütt ünnepi hangulattal találkozott. 

A képviselőtestület kiegészítése. Székelyudvar-
hely város képviselőtestületének választás utján való 
kiegészítése — mely részben a választott tagok fe-
lének kisorsolása, részint pedig a tagok létszámának 
a népesség arányában történt felemelése  folytán  vált 
szükségessé — m. hó 28-ikán, hétfőn  történt meg, 
város szerte élénk érdeklődést keltve. A választas 
két helyiségben tolyt: az I-só kerület polgárai a 
városház nagytermében szavaztak le, hol Damokos 
alispán^ elnökölt, mig bizalmi férfiak  László Albert, 
•Jancsó  János, Farkas  Endre és Benedek  B 'la vol-
ítak; a Il-ik kerületben a szavazó helyiség a Polgári 
kör nagyterme volt, s itt Sándor  Mózes kir. taná-
csos elnökölt, Gálffy  Endre, Bápolti  Károly, Darócei 
Miklós és Holstein  Simon bizalmi férfiak  mellett. A 
szavazás eredményeként az 1904. évi január 1-ével 
kezdődő cyklusra az I  só kerületben,  — hol 152 sza-
yazatot adtak be — a következők választattak meg: 
Jtfndes  tagok:  1. Csillag József  (142 szavazattal.) 2. 
Dr. Kovácsy Albert (140.) 3. Csanády Zalán (131.) 
4. Soó Gáspár (112) 5. Darvai Dániel (110.) 6. 
Solymossy János (77.) 7. Molnár Károly (74) 8. 
Fejes Áron (71.) 9. Orbán Gergely (69.) 10. Fereuczy 
István (69.) 11. ifj.  Balázs Ferencz (67 ) 12 Bartók 
István (65 szavazattal.) Póttagokká  megválasztattak 
az I-ső kerületben: I. Péter József  (109 szavazattal). 
2. Rájk József  (87.) 3. id. Dézsi Antal (58 szava-
z n á l ) A ll-ik  kerületben  a választás eredménye a 

következő: 1. Darnczi Miklós (120 szavazattal.) 2. 
Pap Z József  (114) 3. Dr. Nagy Samu (112.) 4. 
Solymossy Endre (109.) 5. Tan.ás Albert (105 ) 6. 
Dr. Mezei Ödön (103.) 7. Szabó István szombati. 
(103.) 8. Barabás János középső (99.) 9 Szabó Do-
mokos h. városg. (97 ) 10. Nagy János czipész (96.) 
11. Hargita Nándor (80.) 12. Homolay Lajos (44.) 
13. Betegh Pál (27 szavazattal.) Póttagokká  megvá-
lasztattak a Il-ik kerületben: 1. Dávid Gergely (113 
szavazattal.) 2. Fischer Ferencz (114.) 3. Sándor Jó-
zsef  szombati. (105 szavazattal.) 

Kinevezés. A pénzügyminiszter Németh  Albert 
volt megyei és a mult év folyamán  rendelkezési ál-
lományban levő főszámvevőt  — ki kitartó szorgal-
mával csak nem régiben tette a jogi és állomtudo-
mányi szigorlatokat, — uj év első napján a helyi 
pénzügyigazgatósághoz pénzügyi segédtitkárnak ne-
vezte ki számfeletti  minőségbeu, a második fokozat-
ban. Németh Albert ezen kinevezése fényesen  bizonyít 
a szorgalom, a kitartó és becsületes munka illetékes 
heljen való elismerése és méltánylása mellett. 

Erdészeti kinevezések. Tallián  Béla földmive-
lésügyi miniszter Krausz  Ernő kir. erdészt, székely-
udvarhelyi erdőgondnokot, jelenlegi állomáshelyén 
való meghagyással kir. főerdészszé  nevezte ki. Ugyau-
csak a helyi kir. erdőhivatalhoz főerdészszé  nevezte 
ki Kóralevski  Géza erdészt is. 

A jurista piknik a hozzáfűzött  várakozásnak 
megfelelőleg  zajlott le Szilveszter éjszakáján a Buda-
pest-szálló termeiben. Szép és előkelő társaság gyűlt 
össze, hogy együtt, vig mulatozás közben köszöntse 
tel az újévet. A Szilveszter estéje nálunk még ha-
gyományos családi ünnep, s talán ennek lehet be-
tudni azt, hogy a meghívott közönség nem jelent 
meg ott olyan számban, ahogyan azt a rendezőség 
tervezte, ami azonban a hangulatot nem befolyásolta, 
amit bizonyít már az, hogy a társaság a késő reg-
geli órákig maradt együtt. A négyeseket 20 pár 
tánczolta. Kedves kötelességet vélünk teljesíteni, s az 
újév biztató jelenségei közé számítjuk, amidőn fel-
említjük, hogy a mulatságon Mattasich őrnagygyal 
az élén jelenlevő katonatiszti karunk az újévet a 
Hymnusz éneklésével köszöntötte föl,  ami minden-
esetre a jobb idők jele. 

Megnyílt a jégpálya. A Korcsolyaegylet elnök-
sége ez uton hozza köztudomásra, hogy az egyleti 
jégpálya ma vasárnap délelőtt 10 órától a közönség 
rendelkezésére áll. A pálya vízzel való beöntésén 
egész héten szakadatlan dolgoztak, s ha az jelenleg 
nincs is a legjobb állapotban, tekintettel az előre-
haladt időre, azt megnyitni határozta, azzal a re-
ménynyel, hogy az most már egy-két nap alatt tel-
jesen elkészíthető lesz. 

A homoródalmási arányosítások megszüntetése. 
A kir. tábla deczember 15-én tartott ülésében a szé-
kely udvarhelyi kir. törvényszéknek a homoródalmási 
arányosítást elrendelő végzését megsemisitette. H.-Al-
máson is tudvalevőleg éppen olyan arányosítás folyt, 
mint Zetelakán. A birtokosok a zetelaki ügy hatása 
alatt folyamodtak  a kir. törvényszékhez az eljárás 
megszüntetése végett. Kérelmüket a helyi kir. törv-
szék elutasította s mint értesülünk a m.-vásárhelyi 
kir. Ítélő tábla felebbezésük  folytán  a kir. törvény-
szék ítéletét megsemmisítette, az arányositási eljá-
rást megszüntette s az arányositási kérelmet kérel-
mezőknek visszaadni rendelte. A kérelmezőket I)r. 
Sebesi  Arthur székelykereszturi ügyvéd képviselte. 

Alkapitány és városgazda választás. A Sándor 
Dénes nyugdíjba menésével megüresedett városgaz-
dái állást, úgyszintén a Feleky  Pál lemondásával 
üresedésbe jött alkapitányi állást a m. hó 30-ikán 
tartott rendkívüli képviselőtestületi közgyűlésen töl-
tötték be, Ádám  Albert I-ső aljegyző, tb. főjegyző 
elnöklete mellett. A városgazdai állásra egyedül 
Seábó  Domokos volt vámkezelő pályázott, ki a város-
gazdai teendőket már egy év óta végzi nagy buz-
galommal, közmegelégedésre, és akit a közgyűlés 
közfelkiáltással  meg is választott. Az alkapitányi 
állásra tizen pályáztak, u. m.: Kassay  Dezső oki. 
gazdász, Téesi  Ferencz joghallgató, Törők  Mihály (ki 
közben visszalépett), Gönczi Sáudor h. körjegyző 
(Beregm.), Ambrus Ferencz balmazújvárosi s. jegyző, 
Vincze  Gábor valkai (Torontálm.) oki. jegyző, Beczki 
Dezső deltái (Temesm.) s. jegyző, Grumán Béla 
kricsfalvi  körjegyző, Farkas  Sándor Budapestről és 
Baltigh  Elemér s. körjegyző. A kandidáló bizottságba 
a közgyűlés Soó  Gáspár, Gyarmathy  Fereucz, Sán-
dor  Mózes és Szombatfalvy  Lajost küldötte ki; a 
bizottság valamennyi pályázót jelölte. A szavazat-
szedő bizottság elnöke Solymossy  Endre, mig tagjai 
Elatky  Miklós, Papp-Zakor  József,  ifj.  Solymossy 

Lajos és László Albert lettek. A bizottsági tagok 
összesen 42 szavazatot adtak be, melyből 29-et 
Kassay  Dezső, 13-at Técsi  Ferencz kapott, s igy 
Ádám  elnök alkapitánynak Kassay  Dezsőt jelentette 
ki. A két uj városi tisztviselő este a Papp-Zakor-
féle  vendéglőben vacsorát rendezett, melyen a városi 
tisztviselői kar, élén Szakáts  polgármesterrel és szá-
mos képviselőtestületi tag jelent meg. 

Nöegyleti fillérestély.  A Jótékony Nőegylet szer-
dai fillérestélyeit  ez évben is fentartja  és az első 
ilyen estély 6-ikán lesz, melynek rendezését Bod 
Etelka és Roediger  Melanie vállalták el. Az estély 
a következő szép műsorral lesz megtartva : Félegy-
házi Mariska, Nagy  Elemér tanár és X. hölgy egy 
felvonásos  színdarabot adnak elő, Persián Erzsike 
énekel czigányzene kísérettel, Dózsa Sárika szaval. 
Az estélyekre a közönség figyelmét  felhívjuk  és azokat 
meleg pártfogásába  ajánljuk. 

Halálozások. Szomorú karácsony ünnepet ért 
Balázs Imre segesvári rep. pap. Szeretett neje Gyer-
tyánffy  Katinka, életének 42-ik, boldogbázasságának 
ll-ik évében decz. 24-én este jobb létre szenderült. 
Halalát a bánatos férjen  és nagyszámú rokonságon 
kivül négy árva gyermek gyászolja. Temetése kará-. 
csony másodnapján történt meg nagy részvét mellett 
Segesváron. Az egyházi szertartást Vajda  Ferencz 
székelyudvarhelyi pap végezte. 

Özv. Ginczkey  Józsefné  született Werner  Her-
miua m. hó 27-ikén hosszas és kínos szenvedés után 
Segesváron életének 64-ik évében elhunyt. A meg-
beldogultban Stolosesco  Miklós főbiztos  neje szül. 
Ginczkey  Irma édesanyját vesztette. A derék uri nő 
holt tetemét itt Székelyudvarhelyen helyezték örök 
nyugalomra nagy részvét mellet. 

Adományok a muzeum számára. A következő 
sorok közlésére kérettünk föl:  Az udvarhelyvárme-
gyei muzeum-egyesület nevében köszönetet mondok 
e helyen Nagy-Solymosi Koncz Frigyes lugosi cs. és 
kir. ezredparancsnok urnák, ki az alapítandó megyei 
muzeum gyűjteményének gyarapítására 56 drb. régi 
ezüstpénzt s 1 drb. régi rézpénzt adományozott. 
Csehély  Adolf,  muzeumi igazgató. 

Ingyenes előadás. A pár év óta városunkban 
rendezett és igen szép sikert elért ingyenes előadá-
sokat, mint jeleztük, a rendező bizottság ez évben 
is folytatja.  Az első ilyen szabad lyczeumi előadás 
ez évben ma vasárnap lesz, a mikor Szemlér  Ferencz 
főgymn.  tanár fog  előadást tartani. 

Boldog újévet. Örömmel ngadom meg az al-
kalmat, hogy igen tisztelt vendégeimnek ez uton 
boldog újévet kívánjak. Szabó Ödön fodrász,  Székely-
udvarhely, Kossuth-utcza 7. szám. 

T á v i r a t o k . 
Bndapeal, jan. ií. 

(Érk. d. u. 4 ó.) 
Újév a politikában. 

Politikai világ tegnapi újévi beszédek felett 
csakhamar napirendre tért. Szenzácziosabb kijelen-
tések nem történtek. 

Tisza  István miniszterelnök újévi beszédében 
összetartásra és az obsrukczióval szemben türelemre 
buzdította a párthíveket. 

A képviselők nagy része a vidékre utazott. 
Tisza  gróf  Gesztre ment, honnan hétfőn  tér vissza 
Budapestre, amikor a képviselőház első ülését tartja 
ez esztendőben. 

Szederkényük  erősen hangoztatják, hogy az 
obsrukeziót folytatják,  de a politikusok véleménye 
szerint azt sokáig ugy sem bírják. 

Elhunyt főispán. 
Barcsay Kálmán Hunyadmegye főispánjának 

halála mély részvétet kelt. Budapestről temetésére 
többen leutaznak. 

Választói mozgalmak. 
A nagykárolyi kerület gróf  Károlyi  Györgyöt 

kikiáltotta képviselőjelöltnek, ki a jelölést elfogadta. 
Programbeszédét holnap mondja el. Ellenjelöltje 
eddig nincs. 

A vármegyei pénztári tisztviselők államosítása. 
A törvényhozás az elmúlt esztendőben hozta 

meg azt a törvényt, mely szerint a vármegyei pénz-
tárak állami kezelésbe vétetnek. E törvény értelmé-
ben szükségessé vált a vármegyei pénztári tisztvi-
selőknek állami tisztviselőkké való kinevezése és a 
hivatalos lap mai száma már több mint négyszáz 
vármegyei tisztviselőnek állami tisztviselővé való 
kinevezését közli. 

Kiadja; Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
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BURGHARDT GYULÁI 
• épület- és iiiűbnlura«'«laloií • 

leli portálokat ím üzleti be 
rendezéseket. Költség-
vetéssel és eredeti raj-
zokkal készséggel szol-
gálok. Elvein : szolid, lelki-
ismeretes kiszolgálás, olcsó árak. 

Teljes tisztelettel 

B u r g l i a r d t Cájula. 
Ugyanott 2 fiu  tanulónak felvétetik 

D E R Z S I A R P A D 
épület- és diszmübádogos 

~ SZÉKELYUDVARHELYTT "" 

Elvállal minden e szakmába vágó 
épület- és diszmíi bádogos-munkákat, 
mint: Toronyfedés,  tetőfedés,  lefohó 
csatornák, fedél  kimászó- és díszabla-
kokat, fürdőkádak  és jég,szekrénye-
ket; raktáron tart: konyliaberende-
zési és háztartási czikkeket. Költség-
jegyzékkel és rajzokkal teljesen dij-

mentesen szolgálok «ag<s»e<ae 
A nagyérdemű közönség pártfogását 
• kérve, vagyok teljes tisztelettel • 

DERZSI ÁRPAD 
bádogos-mester. 

Kitűnő szabás és jó mun-
káért kezesség vállaltatik 

U J 
D i v a t o s 

f írf  i ^ gyermeHr ubáK 
készíttetnek legjutányo-
sabb árakban az őszi és 
téli idényre, dús válasz-
tékú hazai és külföldi 

posztókból 

l l i m m JÁNOS UTÓDA 
férfi-  és női-divat üzletiben. 

Kxa.rw.i'j i.. in >> » 
A Kichter-fele 

Liniment. Ciips. ci m. 
Horgony - Paiii - Expellor 

egy régi kipróbált huziszer, a mely 
már több mint év óta meg-
bízható bedörzsölésülalkalmaztatik 
köszvényncl, csúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 

' bevásárláskor óvatosak le-
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„Bor||«f"  védjegy gyei 
és a„Rickltf"  czogjegyzéssel fogad-
junk el. - 80 Í . , lk.40f.és2k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár:Török 
József  gyógyweréBMél 
Budapesten. 
hlchterF.Alts  tirsi, 

csau . él kir. udvari szállítók. Rudolstadt^^^^ 
Nagysolymosi KonCZ Á r m i n gyógyszertárában j $ 

Székelyudvarhelytt. ' ' i 

petöfi-utcza  10. szám (ezelőtt 5zombatfalVi-utcza) 

E l v á l l a l 
és készit minden-

nemű 
{piilet-VasalásoKat, 

vaskerítés, 
kapu-, tornác-, erkély-
e s ? rácsoHat ^ 
Idom-vasablakokat, 
felülvilágítókat,,  sír-

it öntéseket. 
TUzeló'Kel (sparhet) 

olcsó árak mellett 
a legnagyobb gonddal 

és ízléssel. 

1 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 
Szászvároson több év óta fennálló  és jó hírnévnek 

örvendő 

épület és műlakatos-üzletem 
Székelyudvarhelyre 

helyeztem át. Legfőbb  törekvésem oda irányul, hogy 
tisztelt megrendelőim igényeit mindeD tekintetben a 
jó, tiszta és kifogástalan  munkám által kielégítsem 
és bizalmát megnyerjem. A nagyérdemű közöuség szíves 

pártfogását  kérve, maradtam kiváló tisztelettel 

K e l e m e n L a j o s , 
é p ü l e t - é s m ő l a k a t o s 

E l v á l l a l 
mindennemű e szak-

mába vágó 
kisebb-nagyobb 

* jaVitásoKat + 
úgyszintén kerékpár, 

szivattyú, 
tüzfecskendő  javítását * 
Vidéki  megrendelést 

pontosan tetiesitek. * 

Használt kerékpárokat 
készpénzzel megveszek 

SCHICHT-SZAPPAN 
.Szarvas" vagy , Kulcs" 

j p f f y s . v e l -
A legjobb, legkiadsabb, s igy a legolcsóbb szappan, minden ártalmas keveréktől ment. 

D ^ - M I N D E N Ü T T K A P H A T Ó . H 
A vételnél tessék vigyázni, hogy minden darabon a Schicht-név s a fennt látható 

két védjegy rajta legyen. 

FRANKLIN-társulat kiadása 

M a g y a r R e m e k i r ó k 
a magyar irodalom főművei 

55 kötetben és ennek kiegészítője, a hat testes kötetben 
Teljes Magyar Shafcpere. 

Épp most jelent m(g remzeti iiodalmunk eme korszakos gyűjteményének negyedik sorozata, s így 
most már 20 kötet került ki a magyar remekíróknak eme leggondosabb és legdíszesebb kiadásából, mely-
nek rendkívül nagy elterjedése a nemzet minden ré'egében eddigelé szinte páratlan. 

A most megjelent negyedik sorozatot különösen a Széchenyi-kötet teszi érdekessé. Ezt Berzeviczy 
Albert állította össze a legnagyobb magyar műveiből, s oly bevezetéssel látta el, mely essay-irodalmunk-
han kiváló helyet fog  elfoglalni. 

Nagy figyelmet  fog  kelteni a kurucz-költószet kötete is, melyet Erdélyi Pál szerkesztett nagy 
rátermettséggel. 

Ezenkívül Vörösmarty IV. kötet, Tompa II. kötete és Kisfaludy  Sándor I. kötete jelentek meg a 
soiozaibau. Az ut<bbihoz Heinrich Gusztáv irt nagybecsű bevezetést. 

A már előbb megjelent három sorozatban a következő müvek jelentek meg: 

Arany János mUtlKái I. ÍS II. Kötet. Sajtó alá rendezte Riedl Frigyes. 
CsiKy Gergely SZinmŐVei. Sajtó alá rendezte Vadnay Károly. 
(zticzor Gergely KÖltÖ'i mUttHáL Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Zoltvány Irén 
Garay János tnunljái. Sajtó alá rendezte Ferenczy Zoltán. 
Kazinczy Ferencz tnííVeibÓ'l. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Váczy Jáaoíf-
Kölcsey Ferencz tnunHái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Angyal Dávid. 
Kossuth £a)0S munKáibÓl. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Kossuth Ferencz, 
KeViezHy Gyula Összes Költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Koroda PáL 
Szigligeti Ede SZintniíVei I. Kötet. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Bayer József. 
Tompa jKihály munKái I Kötet. Sajtó alá rendezte Lévay József. 
Vajda János Kisebb Költeményei. Sajtó ala rendezte és bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor. 
Vörösmarty ji/lihály munKái I.II.ésIIL Kötet. Sajtó alá rendezte és bevezet, ellátta Gyulai P. 

A Magyar Remekírók  gyűjteménye tizenegy 5 kötetes sorozatban jelenik meg. A teljes 55 kötete s 
munka ára 220 korona; az ennek kiegészítőjeként megjelent Shakspere összes müvei hat kötetbe köb re 
á> a 30 korona, melyet a Magyar Remekírók vevői 20 korona kedvezményes áron kapják. 

Megrendeléseket elfogad  minden könyvkereskedés és a 

F r a n k l i n - T á r s - u l a t 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda (Budapest IV. Egyetemj-u 4 




