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A városok. 
Székelyudvaihely, nov. 18. 

A magyar városok hivatalos embereit és 
lakosait a belügyi kormány adatgyűjtő rendel-
kezései tartják reménykedő izgalomban. Azt 
következtetik a miniszterelnök kijelentéseiből, 
ho gy a városok dolgának törvényhozási rendezése 
megindult. Remélik azt is, hogy ez alkalommal 
a törvényhozás teljesen különállóan íogja föl-
karolni a városok ügyét Vége szakad annak az 
állapotnak, a melyben a törvények hol mint 
törvényhatóságokkal, hol mint községekkel bán-
nak velük. Most ugy áll a dolog, hogy rész-
ben a vármegyei, részben pedig a községi tör-
vényből kell összeszedni a városokat illető köz-
igazgatási szabályokat. Törvényeink legnagyobb 
része a rurális jellegű vidékeket tartja szem 
előtt s nagyon kevéssé engedi érvényesülni a 
huszonhat magyar város specziális igényeit és 
szükségleteit. 

A közelmúlt idők legel fogultabb dicsérője 
sem állithatná, hogy városainkat a törvényhozás 
és kormányzás különös támogatásban részesítette 
volna. Sem közjogilag, sem társadalmilag, sem 
gazdaságilag nem kaptak olyan erősítéseket, a 
melyek öntudatos városfejlesztő politika cselek-
ményeiül volnának tekinthetők. A vármegye ma 
is előkelőbb dolog, mint a város. Anglia a maga 
busz első városát valóságos törvényhatóságokká, 
fejüket lordmajorokká emelte. Átengedett nekik 
egy csomó állami jövedelmet, adott és ad köz-
vetetlen pénzbeli támogatást. Nálunk még mindig 
az ellenkező állapot van meg. A városokat 
rengetegül megterheltük az állami igazgatás 
dolgaival, fogyasztási adóbeli és italmérési jö-
vedelmüket pedig az állampénztár részére foglal-
tuk le. 

l)e nem volt nagyobbb gondunk a városi 
közszellem fejlesztésére sem. A városok egykori 
értékes polgársága nem áll közéletünkben ott, a 
hol állania lehetne. Kiváló közéleti erőink leg-
nagyobb részben elvonultak a városi élettől s 
más téren kerestek érvényesülést. Sok városuuk-
ban valóságos abszentizmust látunk a hatóságban 
és a tanácskozásban. Fönnakadást, ha tanácsost 
kell választani, ha kiválóbb erőkre van szükség. 

Mind a mellett a modern magyar fejlődés 
legörvendetesebb jelenségeit a városokban lá juk. 
Ki ne gyön i őrködnék abban a hatalmas haladás-
ban, a melyet egy néhány városunk mutat föl, 
nem is szólva fővárosuukról. Ki ne érezné, hogy 
művelődésünk e hatalmas empóriumait erősíte-
nünk, gyarapitanunk kell s meg kell könnyite-
nünk azt is, hogy a szépen fejlődő városok 
polgárai anyagi túlterhelés nélkül kaphassák 
meg a városi törvényhatóság közjogi fényét. 
Ez megilleti már több városunkat, a mely most 
vármegyei főnhatóság alatt áll. Valamennyi 
városunkat megilleti a törvényhozás különös 
gondozása. 

Több százados fölfj^-st és politikai gyakorla-
tot kell megtörnie az uj városi tö: vénynek 
Klasszikus tanunk rá Deák Ferencz, a ki az 
1839—40-iki országgyűlésről szóló követi 
jeleutésében megkipó szavakat mond a városok 
dolgáról. Megemlíti a többi között, h tgy 
törvéuyeiuk a királyi városokat kiváltságok által 
a nép sorából kiemelték s elszakasztották érde-
keiket a nép érdekétől. A nemesi rend soha 
nem volt hajlandó a városokat polgári tekintet-
ben magához fölemelni, sőt gyakran ellenséges 
indulattal használta ellenük hatalmát és polgári 
felsőbbségét. így állanak — úgymond a jelen-
tés — városaink még most is elszigetelve 

A nyugalmas rév. 
Irta: Köbor  Tamás. 

Az operában, Faust első felvonása után, a folyo-
són összeütköztem Peval Gyulával. Tiz esztendeje nem 
láttam; ö se eDgem. Nagyon megörültem a nem várt 
viszontlátásnak, mint mindig, valahányszor a véletlen 
összehoz emberekkel, kiket magam sohasem keres-
nék fel. 

És érdeklődtem viselt dolgai iránt, amint hát 
illik és Érdeklődni a jó bsrát iránt a mult és a jö-
vendő viszont nem látás közé eső tiz perez alatt. 

— Nem voltál Pesten ? — Kérdeztem. 
— Dehogy nem. Ki se mozdulok innen. A hiva-

tal is ideköt, meg a családom is. 
— Családod van ? Derék. Gyakran jársz az 

operába ? 
— Én? Soha ! — szólt oly hangon, mintha api-

gyilkosság vadját hárítaná el magától. 
— Szabadjegyet kaptim, különben most sem 

volnék itt. 
Erre a kijelentésre kezdett érdekelni Peval. 

Végig néztem rajta s egyszerre világosan láttam őt 
magam előtt, amilyen 10 esztendővel ezelőtt volt. 
Peval Gyula! Hogy igy megfeledkezhettem róla! A 
baok lfgelegánsabb hivatalnoka volt. Az inge fehér-
sége fájt a szemnek, ruházata válogatott finomsága 
lesújtotta a legönérzetesebb individualitást is. 

S csodálatos, Peval Gyula most is az ő gyűrött 
ingében, a keféléstől zsíros fekete kabátjában, rán-
ezos disznóbőr czipőjében és torzonborz szakállával 
emlékeztet hajdani elegáncziájára. Hogy is mondjam 
csak? Az elegáncziát ellepte a patina, mintha tiz 

esztendővel ezelőtt megszűnt volna ruhát váltani s 
utolsó toilettjét megfogta volna az érczeknek ez a 
nemes roz-dája. 

Önérzetes hivatkozási a szabadjegyre, úgyszól-
ván egész biográfiáját foglalja magában. Peval Gyula 
pzelőtt gavallér volt, most a szabadjegygyei henczeg. 
Ő a takarékosság parvenöje. E; az ember nem vál-
tozott meg, csak zálogba tette előbbi természetét, 
melynek most a zálogezéduláját hordja magánál. 

Az operában ha Faustot adják, az ember válo-
gathat a helyekben. Az én Peval barátom mellém 
telepedett s áradozó beszédességgel kezdte nekem 
ecsetelni az ő nagy takarékosságát. A böbeszédüség 
melylyel önmagát méltatta, mintha jubiláris beszédet 
mondana saját maga felől, teljesen visszaidézte az ő 
régi mivoltát. No, hisz ez az ember egy csöppet sem 
változott, csak a kabátja kopott meg. Ennek az em-
bernek nem is volt soha becsapni való természete, 
hanem mindenkoron olyan lelkületet visilt, amilyen 
illett a kabátjához. Amikor czilindert hordott, akkor 
gránátos termetűnek érezte magát. Amikor frakkot 
öltött, rugalmas volt a lépése és tele volt a tárczája, 
meg a szive. És — ejnye Pevel barátomnak regénye 
is volt a kabátjához — hogy erre csak a Faust má-
sodik felvonása alatt gondoltam! 

A regénye most ott tánezol a balletkarban, 
kaczér jókedvvel, ujjai közé fogva rokolyáját, lágyan 
hajló testtel s üdén, fiatalosan mosolyogva Tömött, 
szőkehaja kiviláglik a keringő sokaságából, ú?y mint 
tiz esztendővel ezelőtt. Követem a látcsövemmel, 
most sem festi magát s tán legöregebbje lévén a 
táncíkarnak. a legfiatalabbnak látszik. Ni, a Scháttér 
Gizi a menyasszony, ahogy társai kajá' ul nevezték 
s tán most is nevezik. Egy dob utczai hordár lánya, 
hetedmagával laktak egy dohos udvari szobában, sötét 
szegénységben. Annak idején 10 forintot kapott ha-
vonként, ezzel fizette a házbért. A huga varrólány, 

közöttünk és a nép között, érdekben és érzések-
ben tőlünk és a néptől különválva. A városokat 
alapított és lakó idegen elemeket a nemzet nem 
olvasztotta magába. És e hibás rendszer czél-
szerü javítására századok óta semmit sem tett 
a törvényhozás. A kormányhatalom önkényes 
függésben tartja a városokat. Századok óta 
semmi sem történt, a mi városainkban egy ön-
álló, független polgári rend kifejlődését eszközölte 
volna. 

A Deák ostorozta fölfogás, ha törvény-
hozásunk és kormányzásunk ujabb viselkedését 
tekintjük, mostanig alig változott. Az uj városi 
törvénynek kell századok mulasztását pótolni s 
tovább építeni abban az irányban, a melyben 
városaink fejlődése, saját erejéből, a ránehezedő 
kedvezőtlen viszonyok ellenére is előre tudott 
törni. Most már nem idegen test nemzetünkben 
a városok lakossága, mint a Deák idejében, 
hanem ellenkezőleg, a leghatalmasabb tényezője 
a magyarosodásnak és a nemzeti kulturának. 
Gyarapodnak a városok belső szellemi erői s 
mind több lesz azoknak a kiváló férfiainknak 
száma, a kik a városi közéletben szereztek 
érdemeket a nemzeti munka terén, képesek és 
hivatottak a városi közügyeket vezetni. Ez erő-
kön fölépülhet a városok erőteljesebb anyagi 
gyarapodása is. 

A városi háztartás ma a leggyöngébb oldala 
városaink közéletének. Rengeteg adókat nyom-
nak lakosaik vállaira. Vagyonuk kezelése hiá-
nyos, hasznot hajtó üzemeik, mint a világítás, 
csatornázás, vízvezeték, vagy egyáltalán nincse-
nek, vagy drágán és tiszta vállalati haszon nél-
kül dolgoznak. Hitelük drága. Élelmezési 
intézményeik nem képesek kielégíteni lakosságuk 
szocziális szükségleteit. 

az öcscse tanoncz, a többi neveletlen iskolás 
gyerek, akik legiölebb most keresnek valamit. 
Krumpliból és kenyérbJl táplálkozott, de rózsák fa-
kadtak arczáin s formás, elomló termetét mindig ele-
gáns, finom ruha fogta körül. Az utczán járva, uri 
kisasszony volt, olyan mint a büszke vizi liliom, aki 
mocsár vizéből táplálji büszke fehér szirmait. 

Hogy miből tellett az előkelő ruhára, azt nem 
tudom s nem is tudja seuki. De Schaffer Gizit tár-
sai gunyji emelte miuden gyanú fölé. Becsületes, 
megközelíthetetlen leány volt. A színpadon tánczolva, 
mosolygó elfogulatlansággal tűrte a feléje szegzett 
látcsövek frivol tolakodását, de ha az utczán egy to-
lakodó tekintet fúródott kalapja elé, arczát elön-
tötte a vér. 

Lopva néztem a szomszédomat. Peval Gyula 
arczán az általános figyelmen kivül más hatást nem 
látszott. Ő a tánezot látta, a lágy halk keringőritmust 
hallgatta, mely nem reszonált siket lelkében. Sőt ezt 
a lelki siketséget is takarékossági érdemei közé so-
rolta, mert maga kezdett róla beszélni. 

— Ez a Schaffer Gizi most is olyan, mint volt. 
— Csak a térde valamivel gömbölyűbb, mint 

menyasszonykorábin, — jegyeztem meg én. 
Peval Gyula nem reagált erre, csak helyben-

hagyta. 
— Csakugyan, a térde gömbölyűbb. Be jól em-

lékszel rá! 
Majd megint kezdett henczegni. 
— Igazában, én semmi szükségét nem érzem 

a sz'nházi szórakozásnak. Ha most elhívnának innen, 
minden sajnálkozás nélkül hagynám itt az előadást. 
Hidd el, a boldogsághoz csak megelégedés kell és 
egy nyugalmas rév, a családi élet. Éu csak a csa-
ládi életnek élek, legnagyobb örömem, ha hazame-
gyek feleségem és gyermekeim közé. A nőm köt, varr, 



A vidéki városok olyan nagy tért foglalnak 
el közéletünkben, a maguk iparával, kereskedelmé-
vel, oktatási és művelődési intézményeivel, hogy 
minden olyan törvényhozási intézkedés, a mely 
városaink helyzetét emelni, javítani fogja, rövid 
idő alatt érezhető hatással lesz a nemzet egyete-
mes haladására. B - p . 

BELFÖLD. 
— A helyzet. — 

Budapest, 1904. nov. 18. 

A szabadelvű párt, soha nem várt hévvel megy 
a csatába. Ki hitte volna, hogy ez a koloszszus, mely-
ről ellenfelei azt híresztelték, hogy 30 esztendős kor-
mányzatban eleroyedt, hogy cselekvőképességének 
java részét elveszítette, ilyen harczi erővel rendel-
kezzék ? Ez a párt megtalálta alkalmas vezérét. A 
többség vezetése egyenesen mintaszerű. E mellett az 
egész hatalmas tábor meg van győződve, hogy igaz 
ügyet szolgál; minden egyes tagját meggyőződésének 
ereje tüzeli. Ezekben az okokban rejlik a magyará-
zata annak, hogy a képviselőház nyílt üléseiben ez 
a tábor olyan imponáló erővel lép fel. 

Ez az ellenzék? Kapkod, zene-bonákat csiná', 
énekli a Kossuth-nótát, fühöz-fához nyul segítségért. 
Megyőződésnek ereje ezt a hirtelen „szolidárissá" 
lett tábort nem igen hevíti. Ilyen körülmények közt 
a revízió keresztül vitele nem lehet kétes. Tisza 
István gróf taktikája immár világos. A miniszterelnök 
a mai házszabályok értelmében a rendelkezésre álló 
összes eszközöket igyekszik felhasználni, hogy egy-
előre még ezen az alapon vigye dűlőre a maga ügyét. 
Mert a párhuzamos ülések tartása a kormányelnök 
éá a többség felfogása szerint a házszabályoknak 
megfelel. A mi legfeljebb olyképen lehet vitás, hogy 
jobb- és baloldal a házszabályokat eltérően magya-
rázza. 

A helyzet már most ugy alakult, hogy Tisza 
grófnak sikerült erős szabadelvű pártot szervezni a 
házszabályok revíziójának keresztülvitelére, de sike-
rült egyben egy táborba terelnie az ellenzéki párto-
kat is, a kormány akciójának minden áron való meg 
akasztására. S a két tábor mint hadviselő felek, ádáz 
ellenség gyanánt állanak szemben a nyers erőnek ép 
erőszaknak készségével jobbról is, balról is. 

Az ellenzék bizakodva, vigan hirdeti, hogy Tisza 
gróf bukott embernek tekinthető, mert ebből a bo 
nyadalmból ő (az ellenzék) ki nem ereszti épen. A 
szabadelvűek között viszont az a remény s az a bi-
zalom és az a hit, hogy Tisza gróf megfogja valósí-
tani tervét és teljes sikerre viszi akcióját. A két 
szélsőség között áll egy csoportja a politikusoknak, a 

mely bevallja őszintén, hogy nem lát tisztán és nem 
tud tiszta ítéletet formálni, a mig Tisza tervét egé-
szen meg nem ismeri. 

Az ellenzéki bizakodók igyen okoskodnak: 
— Tisza István megbukott, mert tervét csak 

erőszakkal tudja keresztülvinni. Az erőszakos ház-
szabállyal meg nem mehet semmire, mert azt az 
ellenzék el nem ismeri, Apponyi is ellene szegül s 
kivezetteti magát a teremből. 

A kormánypártiak meg igy szólnak: 
— A korona végtelenül kegyes Tisza iránt s a 

szabadelvű párt tömörebb, mint valaha volt. Keresz-
tül fogjuk vinni a házszabálymódositást, nem is eiö 
szakos módon, de ugy !élve és visszaélve a házsza-
bály formaságaival, réseivel és hézagaival, a hogy az 
ellenzék él és visszaél vele. S a megszavazott ház-
szabályt alkalmazni fogjuk mindenekre egyaránt. 
Apponyit ha vét a házszabály ellen, nem fogják ki-
vezettetni, hanem nem fogják a házba beereszteni, 
ha egyszer kitiltják. S hasonlóképpen kint rekesztik 
akár az egész ellenzéket is, ha muszáj és másképp 
nem lehet. Végül iS létre fog jönni valami alkalmas 
kompromiss?ium . . . • • 

így forrnak az érzések s tusakodnak a kombi-
nácziók és a fölvetések, remény és kétség között. 

Az kétségtelen, hogy a kormányelnök crescendo 
fog ha'adni. Fokozatosan fogja alkalmazni, ha szük-
ség lesz rá az erős rendszabályokat. Ha pedig ebből 
a harczból néhány férfiú félre is áll, ez az ütközet 
kimenetelét nem befolyásolhatja. A nagy szabadelvű 
táborban olyan politikus nincs, a ki a házszabályok 
szigorításának szükségéről ne volna meggyőződve. 
Olyanok lehetnek — nyiltan megmondjuk, hogy van-
nak is — a kik a kormányelnök taktikájával talán 
nem mindenben értenek egyet. 

De a többség számszerűleg oly hatalmas, hogy 
egynéhány tagjának félrevonu'ása egyáltalában nem 
is lesz észre vehető. Erkölcsileg pedig a helyzet ugy 
ugy fog alakulni, hogy a félrevonulok a nagy politika 
alapelvei tekintetében továbbra is hívei maradnak 
annak az alapnak, a melyen a szabadelvű párt egy-
sége felépült. 

Találóan jellemzi a helyzetet Tisza grófnak az 
a mondása, a mit egy, a. taktika kérdésében aggodal-
maskodónak mondott: 

— A ki óhajtja a s iozélt (a házszabályok reví-
zióját), annak akarnia kell az eszközöket is. 

Politikai jegyzetek. 
•; Budapest, nov. 18. 

1" • (• ". njs r. . • "í - • 
Tisza István bejelentette a képviselőház 

ülésén, hogy a honvédség tüzérséget kap. Utánna 
felhangzott a mámoros parlamentben az elragad-
tatás tomboló zaja. Eddig van. 

Honvéd tüzérség hv. . Az utolsó ágyuja 

én pedig a gyerekekkel foglalkozom, vagy újságot 
olvasok. Ó, a családi élet, a családi élet mindent 
pótol. 

— Akkor neked igen jó feleséged lehet! 
— Nincs párja, hidd el, hogy nincs párja. Sze-

gény leány volt, szerelemből vettem el. De egy mil-
liót ér. Takarékos és igénytelen, a ruháit maga 
varrja s nem is kell neki több, legfölebb kettő egy 
esztendőben. S ugy tudja rendban tartani, a házat, 
hogy fizetésem egy harmada megmarad 0 tanított 
engem a valódi hasznos életre. Ha rágondolok, hogy 
mire jutottam volna Sch&ft'er Gizivel, akkor szinte 
szégyellem magamat. 

S ezzel folyt a henczegés az ő nyárs polgári 
voltával, úgy, a hogy hajdanában henczegett ídealis-
taságával. A hivatalban, meg onnan elment Peval 
barátom egyébről sem beszélt, mint az ő viszonyáról 
Schaffer Gizivel. Hogy miből állt ez a uagy szerelem, 
azt ma sem tudom. De tény, hogy mindennap meg-
várta őt a próbánál s hazakísérte. A szép leány hall-
gatagon ment mellette. Hogy szerette-e az elegáns 
fiút: Miért ne? Szerette szerelem nélkül, mint a 
szegény leányok, azt aki feleségül akarja venni. Ám 
Peval barátom nem tudott eleget beszélni róla, ho-
gyan szereti őt viszont. S mindenképen tudott sze-
relmének valami ideális tiszta színezetet adni. Se-
gítségére volt ebben, hogy szülei semmit sem akartak 
tudni arról, hogy egy ballerinát vegyen el, ő pedig 
kész volt szülei akaratával is szembe szállani. Min-
den szaván látszott, hogy kéjeleg az önzetlen szere-
lem gondolatában, imponált önmagának elfogulatlan-
ságával, melylyel szerelmese állásán tulteszi magát 
s nem riasztja őt viszsza a hordár após és a varró-
leány sógornőm se. 

Majd egy utölsó kiBérletet tett, hogy szüleit 
megbékélje: rábírta Schaffér Gizit, hogy hagyja ott 
a balletet. Isten tudja, milyen nehezére eshetett a 
leánynak az az áldozat s miből fizette ezentúl, három 
esztendőn keresztül a házbért. De megtette és finom 
arczán ezalatt az idő alatt is játszott a finom mosoly 
és megjelenése ezentúl is elegáns volt. Nos és aztán 

ötvenhat évvel ezelőtt némult el valahol a dél-
vidéken. Azóta inese volt. Történelem, ábránd, 
álomlátás. 

Jó magyar tüzérek most lóra ülnek ismét. 
Magyar tisztek szavára feldübörögnek az agyuk, 
íme jön, ime útban van, ime lesz már a ma-
gyar hadsereg 

Nem volt eddig? Nem volt teljes a ma-
magyar honvédség? Nem volt nemzeti hadsere-
günk ? Hát imé teljessé lesz. A tüzérség tetőzi 
be azt a nekünk oly drága épületet, amelynek 
magyar honvédség a neve. Hadsereg, kész, tel-
jes, egész a magyar honvédség. Meg van az 
utja, a módja, a mutatója, a kezdete a magyar 
hadseregnek. 

A jövőnek utján ismét tettünk egy lépést. 
Csak várjunk, csak bízzunk, majd jönnek a 
többi, nagy döntő diadalok is. Ha közben guny-
nyal és szidalommal esik nekünk a rikoltozó 
együgyűség, nézzünk el a feje felett. Megjön-
nek azok a perczek, melyek az édes elégtétel 
csendes örömét hozzák. 

v 
Harmincz év óta vágyakozik és káromko-

dik érte a becsületes epedés és a haszontleső 
politikai számítás. A becsületes epedés örven-
dezzen most, a haszontleső, gyanúsítgató számí-
tás hallgasson szégyenkezve. 

A komoly, nemes és okos hazafiasságnak 
pedig legyen ünnepe. — Legyen ünnepe: hozzá 
méltó, csendes, komoly, csak a szivekben zajos. 
A szabadelvüpart a nemzet számára aratott 
győzelmet. Mert ennek a pártnak minden győ-
zelme a nemzeté. Más pártok hadd folytassák 
tusáikat: parlamenti diadalokért, kerületekért, 
az ellenfél legyőzetéseért, hangosau gyanúsít-
gatva, becsmérelve, a szabadelvüpárt menjen 
előre a maga utján — a nemzettel a nemzetért. 

* 

Nemzeti politikánk egét e pillanatban 
sürü fellegek borítják. Odafent a törvényhozó 
testület felett fenyegetően czikáznak a villámok 
és minden perezben várják a vihar kitöré-ét. 
Szemben áll egymással életerőtől és tettvágytól 
duzzadó vezér alatt a szabadelvüpárt, a képviselő-
ház nagy többsége és az ellenzék, melynek min-
den árnyalata egyesült, hogy a harezot meg-
vívja. 

Maga a nemzet közömbösen, de nem min-
den aggodalom nélkül nézi a harezra kész fele-
ket és az ország népe jórészt nem képes meg-
érteni, hogy mi körül és miért akar ez a köl-
csönösen elkeseredett irtó nagy tusa kitörni? 

egyszere csak megszakadt, közöttük a viszony, Peval 
Gyula megbékült a szüleivel, elvette szerelemből azt 
a lányt, akit szülei az ő számára választottak. Scbáffer 
Gizi pedig mosolyogva ment vissza a színházhoz, 
ahol továbbra is menyasszonynak csúfolták. 

Nem tudom miért, de ez a leány, akinek szi-
vén rút megcsalatása nem rjtett sebet, aki békén és 
mosolyogva állította helyre életében o status quo-t 
megmaradván változatlanul annak, szegénynek, be-
csületesnek és elegánsnak: tisztelettel töltött el. An-
nál szánalmasabbnak láttam azt az ellomposodott 
embert aki most is henczeg, érzeleg, keczérkodik 
önmagával és komédiázik másoknak. Szerettem volna 
szabadulni tőle, de mint annak idején a regényével, 
ú?y tolakodott most a valóságával. Minden áron 
illusztrálni akarta az ő- szóval festet idilljét: meg-
akarta mutatni az ő csudálatos feleségét és a nyuga-
lom révét, ahogy otthonát nevezte. 

Másnap értem jött s elvitt a lakására. 
Egy zöldfa-utezai régi ház második emelétére 

vezetett. Meghúzta a zsinóros csöngetyű rézkörtéjét; 
egy piszkos cselédleány nyitotta ki az ajtót. Az elő-
szobában olcsó, feslő, megfoltozott pekrócz volt fel 
teritve. Letettük kabátjainkat, kalapunkat s benyi-
tottunk. Barna jutte-függönyök tűntek a szemembe 
legelébb, majd egy puszta fal, melyen apró tükör 
lógott. A padló fehérre volt sikálva, a ripsz székek 
a kopott abrosszal leborított asztal körül kinos geo-
metriai pontossággal voltak felállítva. Minden egyes 
bútordarab korhadt volt a használtságtól s szinte 
kiáltott róla a tisztaság. Bántó, rideg, lelketlen tisz-
taság, melytől megfagy minden érzés. Peval le akart 
ültetni de a világért sem mertem a geometriai fél-
kört megrontani, féltem, hogy az asszony valahonnan 
előront és összeszid. 

Az asszony különben nem jelentkezett; künn 
volt a konyhában. 

Peval barátom ragyogó arczczal a bámulat 
hangján magyarázta, hogy a felesége igen barátságos 
vendégei irányában, de a mig a dolgát el nem vé-
eezte. az istennek sem mutatkozik. Közben megmu-

tatta epyik gverekét. Egy bamba, hihetetlenül csön-
des ötéves tiut, aki lekuporodott a földre s apró 
öklét a szájába tömte. 

Végre megnyílt az ajtó s megjelent sz asszony. 
A hideg futott végig a hátamon. Könyörtelenül 

összeszorított ajakkal kívánt jónapot s szeme pillan-
tása egyszerre ráterjed az egész szobára. Észre is 
vett valamit, mert szónélkül kiment, egy törlőroogy-
gyal tért vissza s megtörülte az ablak fáját. Ez az 
asszony folyton a porra vadászik, mániákus tiszta-
sági dühben szenved. 

Amellett ő maga hihetetlenül lompos és píszkös, 
elbízott alakján csak úgy lógtak a ruhadarabok s 
ahogy száját kinyitotta, a tisztátalan fogak sárgán-
feketén villogtak ki belőle. Keze fel volt törve a sok 
sikálástól, a haja pedig kóczos. Beszédé lu-ta és ki-
mért, még a szavakkal is takarékoskodik. Amit mond, 
a házra és pénzre vonatkozik. 

. Peval barátom pedig az ablakban egy székre 
ülve, diadalmas tekiotettel nézett rám. 

Mikor az asszony szó nélkül távozott, meg-
szólalt : 

— Ez az én nyugalmas révem, ilyen az én 
boldogságom. A feleségem szeret, ahogy asszony csak 
szerethet. Aztán ugyebár, nem is látszik meg a ta-
karékosság, mely a háztartásban uralkodik ? 

Némán bólintottam igent és sietve ajánlottam 
magamat. Emlékembe idéztem az üde, az illatos, 
szép és elegáns ballerina képét s beleképzeltem abba 
a lakásba. 

Milyen egész más színezete volna! 
S elgondolom, hogy az én Peval barátom akkor 

a régi dandy volna, aki mindennap a borbélynál fé-
sülteti magát, Bécsben mosat s aligha volna szegé-
nyebb, mint most, mert bhzen Gizi tud elegáns lenni 
az ő becsületes szegénységében is. 

Azután átláttam, hogy az az üde teremtés 
csakugyan nem lehetett ez embernek a felesége, mert 
a férfi nem azt a lányt veszi el, akit szeret, hanem 
azt, a kit érdemel. 

(Utáanyumi* tilos.) 



47. szám. Udvarhelyi Híradó. (3) 1904. november 20. 
Ha közelebbről vizsgáljuk a nemzet han-

gulatát, azt tapasztaljuk, hogy' a nemzetet nem 
érdekli a parlamenti háborúskodás és hogy a 
nemzet zöme inkább foglalkozik a nemzetgazda-
sági, társadalom tudományi, közművelődési, ipari 
kereskedelmi és más országos jelentőségű kér-
désekkel. 

De bár ez a meguyugtató jelenség meg-
figyelhető, mégis kétségtelen, hogy az évek óta 
nem szünetelő ádáz politikai tusák, az egyre 
megujuló parlamenti zavarok sok egészséges 
nemzeti erőt megbénítanak és nem kis mérték-
ben csonkítják oly üdvös, áldásos mozgalmak 
hatását, melyeknek tevékenysége s tevékenysé-
gük teljes sikere általános nagy nemzeti érdek. 

* 

A koczka el van vetve. Mivel a szabad-
elvüpárti többség s annak vezére meggyőződtek 
arról, hogy az ellenzék bár nem meri tagadni 
a házszabálymódositás szükséges voltát, nemcsak 
hogy nem működik közre annak elkészítésében, 
hanem egyenest meg nem engedett fegyverek-
kel lehetetlenné igyekszik azt tenni, Dániel 
Gábor, mint ismeretes, a Ház keddi ülésén 
határozati javaslatot nyújtott be, amelynek ré-
vén a többség előbb-utóbb abba a helyzetbe 
jut, hogy akaratát érvényesítse. Ez inditvány 
elfogadása lehetetlenné fogja tenni a parlamen-
tarizmus lejáratását, csuffátételét s azt, hogy a 
kisebbség, sőt gyakran a kisebbség kisebbsége 
megakaszthasson minden eredményes, érdemle-
ges parlamenti munkát s az országot egy er-
kölcsileg s anyagilag végzetes anarchia örvé-
nyébe sodorja. 

* 

Most már aztán baj van Köpeczen. 
Hisz tetszik tudni, hogy Apponyi Albert 

ma a legnagyobb szónok. Nem csak itthon a 
magyar hazában, de külföldön, angol és franczia 
nyelven is szónoklataival páratlan hódításokat 
tett. 

De arra a hatásra alig volt elkészülve, 
melyet szerdáu parlamenti uagy beszédével ara-
tott. ö maga is megijedt ettől a váratlan — 
és valljuk be, egyáltalán uem kellemes — 
sikertől. 

Mikor ugyanis a király és a nemzet ha-
talmi jogkörének egyensúlyáról beszélt, a tűzbe 
borult ellenzékiek hirtelen óriási zajt csaptak. 
Es ebben • a zajban, mint a fütty, oly élesen 
süvített végig a Házban Apponyi szónoki sike-
rének meglepetésszerű hatása. 

— Ja j fogjatok meg, mert mindjárt re-
publikánus leszek! — kiáltotta Ugrón Gábor. 

— Császári csínnyel szembeu én is antidi-
nasztikus leszek! Bömbölte Polonyi. 

— Akkor jöhet a golyó és akasztófa, én 
is ott leszek! - toldotta meg a sikert Papp 
Zoltán. 

Szegény jó Apponyi Albert erre igazán 
nem volt elkészülve. 

De őszintén szólva, ezt Apponyi nem is 
érdemelte meg. 

* 

Igazán változtatni kellene az alkotmányos 
renden! A képviselőházban van egy hatalmas, 
erős, egységes nagy szabadelvüpárt és tizenhá-
rom ellenzéki párttöredék. Ezek közül a legna-
gyobb ellenzék a Kossuth-párt maga is nyiltan 
vallja, hogy nem kormányképes, nem is akar az 
lenni, nem törekszik a gyakorlati politikában 
érvényesülni, csak eszményeket, elveket hirdet 
a bizonytalan távol jövő s?ámára, mint pap a 
szószékről, tanitó az iskolában. 

És a kormányképtelen ellenzék még s min-
dig a kormány fejét kívánja. Bánffy után Széli, 
Széli után Héderváry, nust pedig Tisza István 
fcjét. 

De ha ezt is megkapná, akkor se laknék 
jól, mert nyomban Tisza utódjának a fejét kö-
vetelné. Ő felsége a király bárkit is nevezne ki 
miniszterelnökké, mihelyt miniszterelnök lenne, 
az elfajult személyi harcz kalózai csak élőről 
kezdenék a komédiát. 

Legjobb volna tehát az ellenzékre bizni: 
válasszák ők a szabadelvüpárt sorából a kor-
mányt, fogadom, hogy az ellenzék szégyennel 
vonulna vissza, s visszaadná a királynak a 
mandátumot 

Avagy jelentkezzék az ország padjairól az 
a magyar, a l i az ország kormányzását hajlandó 
Lengyel Zoltán, Gabányi Miklós, Kubik Béla, 
Papp Zoltán kezére bizni. 

Az egyenes adók reformja. 
Irta: Matlekovits  Sándor. 

Budapest, nov. 18. 

A közvélemény régóta követeli egyenes adóink 
reformját; mindenik pénzügyminiszterünk óhajtja a 
reformot és még sem tudjuk a reformot törvéoybc 
önteni. Ily körülmények közt nagy okok lehetnek 
azok, melyek az állandó halasztás mellett harczol-
nak, 8 melyek a reformot lehetetlenné teszik. 

Tényleg soha sem volt kedvezőtlenebb a hely-
zet adóreformra, mint most, a midőn állami költség-
vetésünkben az egyensúly csakis állami adósságokkal 
tartható fenn és a mikor minden bevétel, mely fölött 
rendelkezünk, nélkülözhetetlenül szükséges; tehát 
reform oly irányban, hogy az adóteher összegében 
kisebb legyeu, nem is képzlhető ; sőt még az oly 
reformtól is tartózkodni kell, a mely esetleg csak 
átmentileg is, egy-két éven át, kisebb állami bevé-
tellel járna. 

Ezzel szemben az adófizetők az adóreform tói 
kisebb megadóztatást remélnek, a mit legalább is 
abbin a gondolatban fejeznek ki, hogy az adóteher 
igazságosabban oszoljon el a különböző adózók osz-
tályaira. Az igazságosabb megosztásra nézve padig 
mindegyik adózó abban a véleményb3u van, hogy az 
ő adója van igazságtalanul kiszabva, s az ő adóter-
héből vesz majdan át más adózó egy részt. 

íme ezt a nagy ellentétes irányt, azt, hogy az 
állami adók összeségükben meg ne fogyjanak és az 
adózók mégis könnyebben viseljék az adóterhet, ezt 
a feladatot kell az egyenes adók reformjánál megol-
dani ; szóval majdnem lehetetlenséggel állunk szem-
ben, ha az adóterhek igazságos megosztásától várjuk 
a reform keresztülvitelét. 

Egyenes adóink most 230—250 millió korona 
évi állami bevételt nyújtanak. Ebből esik (az általá-
nos jövedelmi adót az illető törzsadóba rzámitva) 38 
százalék a földadóra, $0 százaiék keresetadóra, 15 5 
százalék házadóra, 11 százalék tőkekamatadóra, 5 
százalék a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
adójára és 0.5 százalék bányaadóra. Alig hiszszttk, 
hogy ez az arány bármely adóreform által — a 
melynek föladata az eddigi 230 millió korona évi 
adóösszegnek biztosítása — meg lenne változtatható, 
vagyis hogy az adóteher a mostani adóosztálybmiieknél, 
azaz az ingatlan tulajdon, a kereset és a tőke kö-
zött az adózásban való részesedés megváltozzék. Mert 
ha a legradikálisabb reformra gondolunk is, azaz, ha 
a földadó és a házadó maradna csak meg jövőre a 
hozadékia alapitott adónak és a tárgyi adóbon kivü) 
csak jövedelmi adó, azaz személyes adó rendszeresit-
tetnék, akkor is a földadó és a földbirtokosok jöve-
delmi adója, valamint a házadó és a házbirtokosok 
jövedelmi adója legalább is oly százalékkal szerepelne, 
ha nem nagyobbal, mint a melylyel a mostani hoza-
déki adók tömkelegében szerepel. Eltolások, a kere-
sők különböző osztályai közt, azaz a földtulajdonos 
és házbirtokosok adójának megkönnyebbítése, más 
osztályok, jelesül az iparosok, kereskedők, tőkések, 
vagy éppen az állandó fizetést élvezők rovására, köz-
gazdasági helyzetünkben egyelőre a lehetetlenséggel 
határosak. 

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
(részvénytársulatok) adója már is oly magas, hogy 
— ha általában tőkeszegény országunkban a tőke 
beszivárgásának és a vállalkozási kedvnek megbéní-
tását nem akarjuk — inkább az adéláb mérséklésére, 
mint ujabb adóterhek átutalására kell goidtlni. E« 
a különben adózási szempontból nagyon kényelmes 
adóalany ujabb terhek átvállalására nem képes. A 
tőkések jobb megadóztatása mindaddig, mig állam 
adósságaink adómentes jövedelmet biztosítanak, leg-
fölebb abban az értelemben lehetséges, hogy az adó-
bevallásnál a jövedelmek megállapítása jobban lesz 
bisztositható; de nagy összegek ezekből az eshető-
ségekből sem várhatók, vagyis az adótehernek egy 
része a tőkésekre sem lesz áthárítható. Maradnának 
a mo.tani kereseti adó alá esők, jelesül az állandó 
fizetést élvezők, a iparosok, a kereskedők és a szel-
lemi munkával foglalkozók (orvosok, ügyvedek, stb.). 
Ezek közül leginkább az ipiroto; és kereskedők azok, 
a kikről sokan azt hiszik, hogy esetleg most kisebb 
adót fizetnek, mint a mennyire rászolgálnának. Ha 
azonban tekinte'b^ veszszük, hogy az utóbbi években 

az adókivetési bizottságok már is oly erős terhekkel 
rót'ák meg az iparost és kereekedőt, hogy ezek a 
kereseti ágak, viszonyainknál fogva, a bizmytelan 
keresetnek legiukább ki vannak téve, nagy kópzelő-
dés kell hozzá, ha azt hiszi valaki, hogy cz a két 
kereseti osztály volna hivatva az adóreformnál az 
igazságos adómegoszlás czéljából mások adóterheiből 
csak valamicskét is átvállalni. 

Az adóreform tehát csak abbin az irányban 
lehotségts, hogy a mostani rendszer kirivó igazság-
talanságait kiküszöbölni, az adórendszert a mostani 
nehézkességéből — a hozadék alapján történő meg-
állapításától — függetleníti; az ujabb gazdasági fej-
lődésnek megfelelően mozgékonyabbá teszi; a kisebb 
gazdasági exisztencziák adóterhét megkönnyíti és az 
erősebbek vállaira áthárítja. Es mindez csak akkor 
lehetséges, ha az adóreform a fósulyt a személyes 
jövedelemre fekteti, és a tárgyi Jidókat lassan-lassan 
adórendszerünkből kiszorítja, illetőleg az állami adók 
sorából áthelyezi a községi és törvényhatósági adók 
kereteibe. 

A személyes jövedelmi adó rendszerében azutáu 
keresztül lesz vihető a kisebb gazdasági egyének 
adómentessége, az adómentes létminimum meghono-
sításával és a nagyobb gazdasági egyének erősebb 
megadóztatása, a progresszív adó berendezésével. A 
pvogressziv-adó mindazáltal föltételezi azt, hogy hala-
dásában egy bizonyos foknál megálljon és hogy ez a 
fok semmi esetre ne legyen a mostani kereseti adó-
nak legmagasabb foka, vagy is a jövedelem 10%-ról, 
mint utolsó fokról szó sem lehet. Az a jövedelmi 
adó, mely nálunk — vagy bárhol a világon — 10°/0-os 
adólábról álmodozik, az a gazdasági élet megrontója. 
Még ha maximumnak 5°/0-ot veszünk is, az már csak 
igen magas, például 100.000 koronán felüli tiszta jö-
vedelmeknél volna alkalmazandó. Egy 2%-nál kez-
dődő és tizedszázalékokkal emelkedő, legfölebb 5°/0-ig 
haladó progresszió felel meg leginkább gazdasági 
viszonyainknak. 

A progresszív jövedelmi adó természetesen min-
denféle foglalkozási ágból eredő jövedelmet s igy 
a földbirtokos tiszta jövedelmét is, egyenlő arányban 
fogja érni; főképp nálunk fog a jövedelmi adó e 
részben igazságos megosztó elvet meghonosítani, a 
hol a nagybirtokosokat, hitbizomínyosokat, a gazdag 
egyházi jövedelmeket nagyságuk arányában az egye-
nes adók progresszív szolgáltatásába fogja vonzani. 

Ha az egyenes adók reformja ebben a keretben 
mozog; ha jövendőbeli adórendszerünk gerincze a 
személyes jövedelmi adó lesz: akkor felszabidulunk 
az ötven év óta ránk nehezedő adórendszer igazság-
talanságaitól és áttérünk az ujabb gazlasági viszo-
nyok által parancsolt és e viszonyokhoz simuló rend-
szerhez. De, hogy ez az eszme az irányadó közvéle-
ményben mikor érik meg, az a mostani kellemetlen 
pénzügyi helyzetünkben előre nem látható s igy az 
adóreform tengeri kígyója még sokszor fog fel-felbuk-
kanni, a nélkül, hogy sokkal közelebb jussunk ma-
gához a reformhoz. 

ÚJDONSÁGOK. 
Sí.-udvarhely, november 20. 

Esküvő. Dr. Imreh Domokos közkórházi igaz-
gató főorvos e hó 17-én tartotta esküvőjét Mezei 
Ibolykával, Dr. Mezei Ödön orvos leányával. 

A ssékelyvasútat  nem államosítják. 
Az állami beruházások sorában va&útak építésére az 
országgyűlés 153 milliót szavazott meg, amelyből a 
székelyvasútak kiépítésére 35 millió fordítandó. Annak 
idején sajnosan jegyeztük meg azon körülményt, 
hogy ez összegből Udvarhelymegyét — melynek ki-
építetlen csonka vasútja van éj a mi van az is a 
megye pánzén épült, — hogy hogyaem kifelejtették, 
és mint kiváló megyei érdeket hangsúlyoztuk, hogy 
ezen segiteni kell, ba másképpen nem, hát a Székely-
vasúti részvények megvásárlása által. Felszólalásunkra 
a központból adták meg a választ, arról értesítvén, 
hogy Udvarhelymegye székelyvasút részvényeiből a 
kormány mintegy 270 ezer korona értékűt igenis 
szándékozik megvásárolni és ez összeget udvarhely-
megyei útak épitéüére fordítja. Azonban ezt me-
gyénk vezető férfiai nem tartották kielégítőnek, 
amit bizonyít az, hogy az októberi törvényhatósági 
közgyűlésre Dániel Gábjr v. b. t. t. és társai indít-
ványt terjesztettek be aziránt, hogy a héjjasfalva— 
székelyudvarhelyi helyi érdekű vasút államosítása 
végett a megye közönsége a kereskedelmi és pénz-
ügyminiszterhez irjon fel. Kifejtette az indítvány, 
hogy a héjjasfalva—székelyudvarhelyi helyi érdekű 



vasútnál a teheráruk szállítása tekintetében fennálló 
magas díjszabás a házi-, mű- és egyéb ipari termé-
keknek ezen vasúton való szállítását igen megdrá-
gítja s emiatt a termékeknek idegen piaezokra való 
szállítása, tekintettel ezen vármegyének amúgy is 
igen hiányos vasúti hálózatára, lehetetlenné van téve 
s igy az iparosok termékeiket idegen piaezokon nem 
érúekesithetik, holott ezen termékek, külöuösen az 
alföldi piaezokon, nagy keresetre találnak. Minthogy 
pedig ezen vasútnak régebben tervezett továbbépítése 
esetén ezen vasút amúgy is államosítva lett volna, 
s minthogy ez idószerint egyelőre nincs kilátás arra, 
hogy ezen vasút tovább építtessék, a fen elősoroltak 
alapján is indokolt, hogy ezen vasút már most álla-
mosittassék. Ilyenformán a részvényekben kamato-
zatlanul heverő csaknem egy millió értékű kötvény 
felszabadul, ami pedig óriási lendületet adna az egész 
megyének b nagy mértékben lenne segitve székelyein-
ken, kik a nehéz megélhetési viszonyok folytán hova-
tovább nagyobb számban veszik kezűkbe a vándor-
botot. Az indítványt a közgyűlés természetesen nagy 
lelkesedéssel tette magáévá, s ilyen értelemben irt 
fel a miniszterhez. A miniszter válasza a napokban 
érkezett le. A kérésnek nem adott helyet. „Az óhajt 
— ugy mond a miniszter — ez időszerint figyelembe 
nem vehetem, mert a szóban forgó vonal az 1904. 
évi XIV. t.-cz. értelmében megváltandó vonalak kö-
zött nem szerepel; az iránt pedig, hogy a törvény-
hozás vasút államosítási, illetve megváltási czélokra 
ujabb hitelt bocsásson rendelkezésemre: az állam 
sokoldalú megterheltetésére tekintettel, előterjesztést 
nem tehetek1*. Hát bizony azt az indítvány megtevé-
sekor is tudtuk, hogy a szóban forgó vasútvonal az 
idézett törvényben nem szerepel, és mivel hogy nem 
szerepel, azért irt fel a megye közönsége a minisz-
terhez, hogy szerepeljen. Csak nem régiben utasította 
el a miniszter azt a másik kérésünket, hogy a Ko-
lozsvár—Marosvásárhely—Székelyudvarhely — Sepsi-
szentgyörgy—bodzafordulói vonalat kiépítse, szintén 
az anyagiak hiányára hivatkozva. Az országnak egyet-
len megyéje sincs, mely a segélyre ugy rá volna szo-
rulva, mint Udvarhelyvármegye. Ipara, kereskedelme 
pang, házi ipara alig van, népe a gyenge és kicsiny 
földön már a betevő falatot sem tudja megkeresni, 
a nép a züllés útjára jütott, kivándorol, megy jobb 
hazát keresni: — ettől a megyétől a segélyt meg-
vonni anyagiak elégtelensége folytán sem lehet. E 
megye népe volt sok évszázadokon keresztül az or-
szág keleti védbástyája, e megye népén — tisztelettel 
legyen mondva — állami tyúkokkal, tojással — bár ez 
is valami—segíteni már nem lehet. Itt csak radikális 
kura adhatja vissza a népet önmagának, s mi azt 
hisszük, hogy a székelyvasúi részvényekbe fektetett 
egy millió felszabadítása, illetve közútakba való be-
ruházása oly czél, mely igen nagy mértékben segí-
tene legalább azon a néposztályon, amely ott munkát 
kapna. E kérdést elejteni a megye közönségének nem 
szabad; újra kell kérni a minisztertől annak keresz-
tül vitelét. A hol milliók találtatnak a hadügy és 
ruthének számára, abban az országban kell módot 
találni arra, hogy a magyarság egy derék, szívós 
törzse, Udvarhelymegye népe valóban megmentessék. 

A központi választmányok újból való meg-
alakítása. A belügyminiszter valamennyi törvény-
hatósághoz rendeletet intézett, mely szerint, tekintet-
tel arra, hogy az 1901. évben újból alakított köz-
ponti választmány megbízatása a folyó év végén le-
jár, hivatkozással az 1874. XXXIII. tcz. 20. §-ának 
utolsó bekezdésére, felhívja czimet, hogy a központi 
választmány újból való megalakítása iránt a jelen-
legi központi választmány megbízatási idejének le-
járta előtt az idézett törvényezikk 18. 19. és 20. 
§-aiban foglalt readelkezések pontos betartása mellett 
intézkedjék és ennek megtörténtét a vonatkozó és a 
választási eljárás módját is feltüntető közgyűlési 
határozat bemutatása mellett a folyó évi deczember 
hó végéig mulhatlanul jelentse be. 

Kirendelés. Az igazságügyminiszter Dr. Török 
Pál ügyvédeta székelyudvarhelyi ügyészség kerületébe 
ügyészségi megbízottul kirendelte. 

Városi közgyűlés. Székelyudvarhely város 
képviselőtestülete 14-én, Szakáts Zoltán polgármester 
elnöklete mellett rendes közgyűlést tartott. A tárgy-
sorozat első pontját a belügyminiszternek az uj város-
háza építése ügyében tett leirata képezte. A város 
képviselőtestülete ugyanis f. év tavaszán tartott egyik 
gyűlésében, a város fejlődésére való tekintettel a 
tanács javaslatára elhatározta, hogy a városházit a 
piaeztéren nem épiti fel, mint az korábban tervezte, 
hanem ezen területet a piaeztérhez csatolja. E 
határozat felebbezés folytán a miniszterhez került, 
ki azt feloldotta, s utasította a várost, hogy a 
városház építését a korábban kijelölt helyen, az el-

fogadott terv szerint mielőbb oldja meg. A tanács, 
bár tisztában volt azzal, hogy a városház hatalmas 
épületének a rendelt helyre leendő felépítésével már 
csirájában elfojtja a városnak a Küküllő jobbpartján 
remélt fejlődését, az ügyet olyan alakban terjesztette 
e közgyűlés elé, hogy a képviselőtestület az építési 
program kidolgozására egy bizottságot küldjön ki, s 
egy ezer és egy ötszáz koronás pályadíjjal uj tervre 
hirdessen pályázatot. Gyertyánffy  Gábor a dijakat 
elégtelennek tartja, s egyelőre ugy véli elég lenne 
csak a vázlatrajzokra kevesobb dijjal hirdetni ki a 
pályázatot. Dr. Solymossy Lajos szükségpsnek tartja, 
hogy a kérdéses hely a p acz számára fenntartassák, 
mivel minden egyes vásár alkalmával nagyon is 
érezhető annak szűk volta. Különösnek tartja, hogy 
egy közgyűlési határozatot egy ember felebbe^ésére 
a miniszter megsemmisít, s a közgyűlésnek nincsen 
elég ereje határozatát megvédenie. Javasolja, hogy a 
minisztert a piaeztér szükséges voltáról világosítsák 
fel. Hasonló értelemben szólal fel Vajda Ferencz is, 
mig Molnár Károly azon nézetének ad kifejezést, 
hogy a miniszter a határozatot nem azért semmisítette 
meg mert az nem tetszett, hadem igenis azéi t, mivel a 
közgyűlés összehívásánál a furma nem lett betartva, 
s igy a Solymossy ioditváuyát pártolja. Dr Nagy 
Samu indítványozza, hogy az ügy teljes előkészítéséig 
az ügyet tárgyalásról vegyék le. A közgyűlés az' 
utóbbi indítványt fogadta jl, kiegészítve D \ Soó 
Rezső azon indítványával, hogy utasittassék a tanács 
szabályos tárgysorozattal összehívandó közgyűlésen, 
a mennyiben cem a piaeztéren kívánja elhe-
lyezni a városházát, tegyen javaslatot a hely iránt. 
A városi állatorvos javadalmazását az eddigi 600 
koronáról 1400 kor fizetésre és 300 kor. lakbére 
felemelve, annak betöltésére pályázatot hirdetnek A 
város gazda 600 kor. fizetését 900 koronára fel-
emelték, mig a többi tisztviselőnek fizetés emelés 
iránt beadott kérését elutasították. Egyben utasi'ot-
ták a tanácsot, hogy a korpótlékok rendszeresítésére 
dolgozzon ki javaslatot. A város költségvetésének 
minden tételét beható mogbirálás alá vették. Az 
egyes léuyegesebb kérdésekre a polgármester nyom-
ban megadta a választ. Igy Dr. Solymossy azon 
indítványát, hogy a tanitói fizetések felemeltessenek, 
azért nem tartja helyesnek, mivel az iskola államosí-
tás előtt áll, amely esetben a meglévő kiadások 
tovább való adását a miniszter követelni fogja Nem 
zárkózik el azonban a fizetéseknek drágasági pótlék 
alakjában való adása elöl., .Gyertyánffy Gábor fel-
szólalására megjagyzi, hogy a város ujabb jövedel-
met azért nem tud produkálni, mivel semmi ujabb 
b-'fektetést anyagiak híján,'nem létesített, már padig' 
len a polgárok zs;bére befektetéseket1 létesíteni, nem 
tartja helyén valónakí' Az uj váron ö̂rvény életbe 
lépésétől várja, hogy a város anyagj ügyei meg-
könnyebbülnek. Vajda Ferencz kérésére szívesen 
hozzájárul, hogy a hitoktatók a rendkívüli kiadások 
terhére, egy Dizonyos tiszteletdíjban részesittessenek. 
Hlatky Miklós azon indítványához, hogy a költség-
vetésből a Cseie eidő fiilerméséből bevételre elő-
irányzóm 700 kor. kihagyassék, hozzájárul. A gyü'és 
a válaszokat tudomásul vette és a költségvetést 
151.592 kor. 12 fi!!, kiadással és 151.813 kor. 76 
fill. bevétellel, s igy 221 kor. 64 fill. fölösleggel, 
némi aprólékos módosítások után, elfogadta. A szol-
gák és rendőrök nyugdija ügyében javaslattételre 
kiküldött biz jelen ést, mely szerint azok részére a 
város 12 ezer koronával nyugdíj alapot létes'tsen, el-
fogadták. Ez összeg 1906 tói kezdődőleg, vagyis 
amikor a tisztviselők nyugdijalapjára megszavazott 
24 ezer kor. kifizettetik, évi 2000 kor. fizetendőbe 
A virilisek névjegyzékét tudomásul vették. A köz-
kórházzal szemben fekvő területek eladását mag-
semmisitő min. hitározatot ujabb gyűlésre kitűzték. 
A? utczák takarítása, világítása, valamint a szemét 
fuvarozást újra a tűzoltó-egyletnek adták ki 8300 
koronáért. A város kezelése alatt lévő alapoknak 
elhelyezését levették napi rendről. Az iskolaszéket 
ujjá alakították. A központi választmányba beválasz-
tattak: Demeter Dénes, Gáljfy  Endre, Gyarmathy 
Ferencz, Hlatky Miklós, Koncz Ármin, Dr. Mezei 
Ödön, Dr. Nagy Simu, Pap Z József, Soó Gá?pár, 
Solymossy Endre, Dr. Solymossy Lajos, id. Solymoisy 
Lijos. A gyámpénztár megvizsgálására Dr. Kovácsy 
Albert és Kovács Domokos küldettek ki. A gyermek 
védelmi telep bizottságba megválasztattak: Szakáts 
Zoltánné, Félegyházi Antalné. Becsek Aladárné, 
özv. Kassay Endréné. Spanyár Pálné, Madarász Véri, 
Tamás Albert, Vajda Ferencz, Becsek Aladár, Gyer-
kes Mihály, Molnár Károly és Kertész Albert. A 
Muzeum-egylet kérésére a város két darab mübsCs-
csel biró ládáját átengedték. A Magyar védő-
egyesületbe annak felszólítására, nem léptek be, 
azonban az erkölcsi támogatást megígérték. A gyűlés 
délután 5 órakor ért véget 

Teaestély. A Jótékony Nőegyesültt, mint je-
leztük, ez évben is megtartja kedélyességéről hires 
teaestélyét. Az estély deczember hó 10-én lesz a 
Budapest-szálló nagytermében. Az estélyen minden 
ételnek és italnak szabott ára lesz. Igy egy adag 
bármiféle hideg sült kenyérrel 60 f. Egy adag tészta 
30 f. Egy adag tea tejjel vagy rummal 30 f. Egy 
adag feketekávé 20 f. Egy adag fagylalt 40 f. Fél 
liter finom asztali bor 60 f. Egy üveg borszéki viz 
24 f. Egy üveg bibarczfalvi viz 20 f. Egy üveg szik-
víz 20 f. Szivarok virágok, gyümölcs, pazsgő, jux-
tárgyab szabott árban. Az ételek és italok jóságáért 

s a pontos kiszolgálásért a rendezőség felelősséget 
vállal. Belépő jegy ára személyenként 1 korona, pá-
holy 4 korona, tanuló-jegy 60 fillér. Felülfizetéseket 
köszönettel fogad és h'rlapilag nyugtáz a rendező 
bizottság. A toaestély kezdődik 7, a táncz 10 órakor. 
Az es'élyc-n Kónya Sándor zenekara játszik. 

Székelyudvarhely város virilistái. A város leg-
több adót fizetői névjegyzékének összeállítására Dr. 
Mezei Ödön elnöklete mellett Soó Gáspár, Solymossy 
Endre képviselőtestületi tagokból álló kiküldött bi-
zottság, a városi adóhivatal által az 1904. évi adó-
alapon egybeállított adófizetők névjegyzékéből, a folyó 
hó 11-én tartott ülésében, a virilisek névsorát a 
következőleg állapította meg: 1. Dr. Horváth Károly 
3159 00 (kétszeres). 2. Ugrón Ákos. 3. Flórián Bog-
dán. 4 Szöllősi Samu. 5. Heitz Vilmos. 6. Embery 
Árpád. 7. Szabó Ferencz mészáros. 8. Dr. Solymossy 
Lijos. 9. Müller Károly. 10. Gyarmathy Ferencz. 
11. Ev. ref. egyházmegye. 12. Dr. Válentsik Ferencz. 
13 Persián János. 14. Teichner Jakab. 15. Ev. ref. 
kollégium. 16. Koncz Ármin. 17. Szabó Albert. 18. 
Haberstumpf Károly. 19. Dr. Lengyel József. 20. 
Fábián József. 21. Kassay F. Ákos. 22. Gyertyánffy 
Gábor. 21. Szenti Bálint. 22. Jánosi Gyula. 25. Dr. 
Göllner Béla. 26. Jung Cseke Lajos. 27. Kassay F. 
Ignácz. 28. Fernengel Gyula. 29. Id. Gergely Fe-
rencz. 30. Dr. Török Albert. 31. Becsek A'adár. 32. 
Balázsi Ignácz. 33. Dr. Simó Balázs. 34. Fekete 
Benjámin. 35. Hein Pál. 36. Pálffy Károly. 37. Dr. 
Bodolla Gábor. 38. Udvarhelymegyei takarékpénztár. 
39. Vánky Kálmán. 40. Pávelka Márton (342-57). 
Póttagok-. 1. Valter Vilmos (338 03). 2. Nóvák Ká-
roly. 3. Lootz Frigyes. 4. Gönczi Lajo3. 5. Id. Galter 
János. 6. Szenkovits János. 7, Sebesi Ákos. 8. Biró 
Áron. 9. Zálogkölcsönintézet. 10. özv. dr. Szabady 
Ferenczné (304.40). — A virilis névsort a 14-én 
tartott képviselőtestületi közgyűlésen mutatták be, 
melyet a közgyűlés észrevétel nélkül tudomásul vett. 

A jövő évi ujonezok. Nyíri Sándor honvédelmi 
miniszter köze'ebbről törvényjavaslatot terjesztett a 
képviselőház elé a közös hadsereg, haditengerészet 
és a magyar honvédség jövő évi ujonczlétszámának 
megállapítása és megajánlása tárgyábin. A törvény-
javaslat csak meghosszabbítása a védorőtörvéoy 
hatályának a a had ereg és haditengerészet ujoncz-
létszámát a monarchia két államára nézve ismét 
103.100 főben állapítja meg, a miből 44 076 esik 
Magyarországra. A honvédség jutaléka pedig 12.500 
ujoncz. 

A Nöegyleti fillérestélyek f hó 23 án kezdőd-
nek. Az első estélj t Dr. Kovácsy Albertné és Félcyy-
házi Mariska rendezik A műsor a következő: özv. 
Groákné Szabó Kata szaval, Lendvay Máriskó és 
Sebesi Aranka duettet énekelnek, Nagy Elemér 
szaval. 

A helybeli tanári kör f. hó 18 án tartotta meg 
alakuló gyü'ését, illetőleg ejtette meg a tisztújítást, 
melynek eredményeként Dr. Solymossy Lajos, Soó 
Gáspár és Gönczi Lijos igazgatók elnöknek, illető-
leg alelnököknek választattak meg; titkár Nosz 
Gusztáv lett; a pénztári teendőket Petrányi Mik-
lósra és végül a jegyzői tisztet Séra Kálmánra bizta 
a kör. 

Gyászos névnap. Szomorú érzések szálltak fe-
lénk az emlékezet szárnyain, mikor tegnap újra meg-
értük Erzsébetnek napját. Örömünnep volt egykor 
minékünk a legjobb, a legnemesebb, legmagyarabb 
királyné névünnepének fordulója, ma keserű gyász-
napja egész nemzetünknek. Ki sejtette volna ezelőtt 
hat évvel és egy pár hónappal, hogy Erzsébet napján 
a templomokban, ünnepélyeken a hálaadó istentisz-
telet helyett a gyászmisék zsolozsmája száll majd az 
ég felé. Hiszen egy nemzet imádkozott naponta az ő 
életéért, ki hitte volna, hogy a magyarok bűneit az 
ő elszólitásával bünteti meg a magyarok Istene?.. 
De az Urnák tetszett óc magához szólítani, s mi 
bánatos szívvel megnyugszunk akaratában. A hogy 
itt, a magyarok között járt királyi alakjával, ugy 
most szellemét érezzük közöttünk, s a hogy hódol-
tunk csodás erényeinek, ugy áldozunk most szent 
emlékezetének. Erzsébet napjának minden évfordulója 
ünnepe lesz a magyarnak, gyászos, de kegyeletes 
üanepe, melyen fájó szivvel, borongó lélekkel róla 
emlékezünk . . . Erzsébet királyné névnapjának év-
fordulóját városunk valamennyi intézete megünnepelte. 
Az Áll. polgári felsőleányiskola szintén áldozott dicső 
királynénk emlékezetére. Az ünnepélynek műsora a 
következő volt: 1. Hymnus. Erkel F.-től, énekelték 
a polg. isk. növendékek. 2. Erzsébet. Farkas Imre 
költeménye. Szavalta Tóth  Veronika IV. o. n. 3. 
Emlékbeszédet Erzsébet királynéról Lendvay Mária 
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polg. isk. tanítónő mondott. 4 Gyászdalt énekelt a 
polg. i?k. növendékek kara. 5. Erzsébet. Lnjos Sán-
dor költeményét szavalta Török  Emmi II. 0. n. 6. 
Erzsébet királyné. Balla Miklós költeményét sza-
valta Lántzky Mária IV. o. n. 

Vármegyénk hölgyei a tüdőbetegekért. A József 
Fóherczeg Szanatórium Egyesület védnöke, József 
főherczeg, meleg hangú fölhívással fordul vármegyénk 
hölgyeihez, hogy segítsék a népszanatoriumok léte-
sítését s evégből a jótékonyczélu sorsjáték sikere ér-
dekében alakuljanak meg Udvarhelymegyében is a 
hölgybizottságok. Értesülésünk szerint az egyesület 
azoknak, akik nemes czélját pártolni sietnek, kiállí-
tott oklevelet kapnak, azonkívül az egyesület ugy 
rójja le háláját, hogy azon hölgyeknek nevét, a kik 
a legkiválóbb tevékenységet fejtik ki, a népszanato-
riumok márványtábláján örökíti meg. Éltesülésünk 
szerint S/.ékelyudvarbelyen a hölgybizottság már 
megalakult s a többi járásokban a felkérés a leg-
közelebbi napokban történik meg. Megjegyezzük, 
hogy a szanatóriumi hölgybizottsági tagság anyagi 
kötelezettséggel nem jár, hanem azzal az erkölcsi 
kötelezettséggel, hogy az egyesü'et emberbaráti ak-
cziója sikert lásson, hogy a tagok a maguk őrálló-
másán lelkes h rczosai legyenek a tuberkulózis elleni 
küzdelemnek. 

Halálozás, özv. Kiméndi Várady  Domokosné 
szül. líptószentmiklósi Óvári Pongrácz Antónia éle-
tének 79-ik évében elhunyt városukban. Temetése 
tegnap történt meg a ref. vallás szertartásával. 

A Kemény Zsigmond társaság közgyűlése. Az 
erdélyi részek második irodalmi társasága, a nagy 
regényiró Kemény Zsigmondról elnevezett társaság 
hosszas pihenés után ugy látszik ismét munkához lát. 
A társaság, mint Marosvásárhelyről irják, szerdán 
tartotta mrg közgyűlését. E'ső cs legfontosabb hatá-
rozata a társaságnak, hogy: megmarad alapszabályai-
ban meghatározott munka és hivatás körében, foly-
tatja a székely népköltési termékek összegyűjtését s 
eredeti programmjához képest szépirodalmi össze-
jöveteleket, felolvasásokat rendez. Döntött a székely 
népmese-pályázat kérdésében, e'fjgadva a biráló bi-
zottság (Benedek Elek, Bedőházy János és Lakatos 
Sámuel) javaslatát s a pályadíjat, 600 koronára 
emelve, 200—200 koronás jutalmakban adta ki a 
három nyertes s erre valóban érdemesnek mu'atkozó 
pályázónak: 1. Kolumbán István székesfővárosi ta-
nítónak, 2. Kcbori János tanárnak és Vajda Ferencz 
székelyudvarhelyi lelkésznek, 3. ősz  János volt kibédi 
áll. ig. tanítónak. Ezután a vagyonról való elszámo-
lás történt meg. Végül tisztújítás következett. El-
nöknek egyhangúlag Koncz József ny. koll. tanár 
választatott meg. 

Értesités. A következő sorok közlésére kérettünk 
föl: A székely udvarhelyi ev. ref. egyházközség jó 
hírnévnek örvendő protestáns estéit november 27 én 
kezdi meg. A rendezők már össze is állították az 
első estély tárgysorozatát. A bizottság mindent meg 
tesz, hogy ezeu estélyek komoly szórakozást nyújt-
sanak városunk közönségének. Az első estély rész-
letes programmja az estély napján fog közzététetni. 
A rendező  bizottság. 

Az iskolaszék újjáalakítása. A város képviselő-
testülete 14 iki gyűlésében a közs. isk. szék tagjaivá 
megválasztotta: Szákáts Zoltán elnök, Dr. Solymossy 
Lajos, Soó Gáspár, Gönczi Lajos, Embery Árpád, 
Molnár Károly, Solymossy Endre, Hlatky Miklós, 
Becsek Aladár, Gyertyánjfy  Gábor, Szabó Domokos 
v. gazda, Szakáts Gyula képv. testületi tagokat. 

Elmentek a szinészek. B. Polgár Bála színtár-
sulata ez idényben csütörtökön fejezte be egy hóra 
terjedő előadásai sorozatát. E héten vasárnap Éo, 
te, ő, hétfőn : Drótostót, kedden : Tetemrehívás, szer-
dán : üserey Irma jutalomjátékául Lili és csütörtökön 
bucsu-előadásul Hét Schlézinger volt mű-soron. Ha 
futólagos visszapillantást teszünk a társulat itteni 
működéséről, konstatálhatjuk, hogy a közönség párt-
fogása nem állott arányban a direktor azon anyagi 
áldozatával, melyet az uj szintermékek szinrehoza-
tala körül produkált. A társulat igen jó erőket bir, 
noha primadonna tekintetében a közönség nem volt 
megelégedve, amelyen ha segit az igazgató, ugy jö-
vőre ismét szívesen vedége lesz e város műpártoló 
közönségének. A társulat pénteken reggel utazott 
el Marosvásárhelyre, hol két hónapig marad. 

A „Polgári önképző- ós sególyző-egylet' ren-
des szokásos fi'lérestélyeit holnap,[hétfőn, kezdi meg. 
Az első estély műsora a kövotkező: 1. Nyitány a 
helybeli zenekar által. 2. Megnyitó beszéd, tartja 
Solymossy Endre tanár, egyl. elnök. 3. Zene. 
4. Szavalat, előadja Dózsa Sarolta. 5. Zene. 

6. Pályaválasztás küszöbén, irta és előadja Boldizsár 
Dénes tanitó. 7. Cíimbalom szóló, előadja Nuszbaum 
Hermin 8. Zene Az estélyt Kun Irma, Szabó 
Erzsi, Krischner Jakab és Burghardt Gyula rende-
zik. Belépti dij mint rendesen. 

Népkönyvtári akcziók. A Muzeumok és Könyv 
tárak Országos Tanácsa, Wlassics Gyula elnöklete 
alatt elhatározta, hogy jövőben a népkönyvtári akczió 
egyik alapjául az állami elemi iskolával kapcsolatos 
ifjúsági egyesületeket kívánja tekinteni, mert köteles 
ségének tartja, hogy az ifjúsági egyesületek működésé 
nek előmozdítását szűkebb feladatai sorába is fel-
vegye. Evégből fölkérte a kultuszminisztert, közölje 
vele, hogy az országban elhelyezett ifjúsági egyesüle-
tek hol és milyen módon működnek, mely ifjúsági 
egyesületek rendelkeznek köoyvtárral. Berzeviczy 
miniszter az eddig alakult ifjúsági egyesületekre 
vonatkozó kimutatást megküldötte a Tanácsnak. E 
kimutatás hü képét adja annak, hogy az ifjúsági 
egyesületek országszerte mindjobbau tért foglalnak 
és erős váraivá lesznek a nemzeti népmüvelődésnek. 

A népoktatási törvényjavaslat. Gróf Tisza  István 
miniszterelnök a képviselőház tegnap előtti ülésében 
visszavonta a kormány által beterjesztett összes 
törvényjavaslatokat. Mint félhivatalosan jelentik, a 
javaslatoknak ez a visszavonása csak formai szem-
pontból történt s a kormány előterjesztései a követ-
kező ülésszak ekjén ismét a Ház elé kerülnek. A 
népoktatási törvényjavaslatot változatlanul szándé-
kozik a kormány fentartani s ez a jelentős nemzeti 
reform ilyenképpen remélhetőleg esik csekély hala-
dékot szenved a Hiz elnapolása következtéban. 

Az udvarhelyvármegyei Múzeum-egyesület decz. 
hó 4-én délelőtt 11 órakor a vármegyeúáz kistermé-
ben tartja Sándor Mózes kir. tanácsos, alelnök ve-
zetése mellett rendes közgyűlését. Tárgysorozat: 1. 
Titkári jelentés. 2. Könyvtárnoki jelentés. 3. Pénz-
tárnoki jelentés. 4. Az elnöki, igazgatói és jegyzői 
állások, esetleg a változás által megüresedetté váló 
állások betöltése. 5. Két választmányi tag választása. 
6. Indítványok. 

Városi adótiszt választás. Székelyudvarhely 
város képviselőtestülete Dr. Damokos Andor alispán 
elnöklete mellett 14-én délelőtt tartott ülésében töl-
tötte be a váron adótiszti állást. A választáshoz 
bizalmi férfiakul Kassay Gyula, Dr. Soó Rezső, 
Hargita Nándor és Daróczy Miklós, mig a kandidáló 
bizottságba Sándor Mózes, Dr. Solymossy Lajos, 
Molnár Károly és Dr. Mezei Ödön küldettek ki. A 
bizottság mint egyetlen pályázót, Szabó Gábort 
jelölte, kit a közgyűlés egyhangúlag kiáltott ki v. 
adótisztnek. Az újonnan választott tisztviselő, ki 
eddig is egyike volt a legszorgalmasabb tisztviselők-
nek, az esküt a gyűlés előtt nyomban le is tette. 

Kórcsolya-egyleti tagsági dijak. A Korcsolya-
egylet elnöksége tekintettel arra, hogy ez idén 
kezdődőleg egészen uj és a réginél jóval nagyobb 
pályát, úgyszintén kényelmes pavillont bocsát a 
közönség rendelkezésére, a lényegesen megnagyobbo-
dott kiadások fedezésére az eddigi tagsági dijakat 
mérsékelten felemelte. Igy az eddigi 4 koronás 
személy jegy ára 6 korona, a két tagból álló 6 
koronás családjegy ára 9 korona és a kettőnél magasabb 
számú 8 koronás családjegy ára 12 korona lesz. 
Tekintettel ezen méltányos tagsígi dij emolésére, az 
egylet elnöksége ez uton kéri a közönséget, hogy az 
egyletbe való belépését a Korcsoly a-pavillonb:n ki-
tett könyvbe bejegyezni szíveskedjék. (A régi tago-
kat ily czélból az egyleti szolga megkeresi.) Újítás 
számba megy az egylet azon intézkedése, hogy a 
tagok, a családtagokat sem véve ki, a kibocsátandó 
egyleti jelvény nélkül a pályára nem léphetnek be, 
mi a pálya bekerítetlen volta következtében vált 
szükségessé. A pálya megnyíltát az elnökség plaká-
tok utján hozza a közönség tndomására, azután pedig, 
mint eddig is gyakorlatban volt, a korcsolyázás lehető-
ségét zászlóval fogja jelezni. 

Radó „Firduszi" ja, a világirodalom egyik legnagyobb 
költőjének e mesteri tolmácsolása, mely eddig csak drágább 
kiadásban volt kapható, most — legalább részben — bejutott 
a .Magyar könyvtár* 15 kra'cziros füzetei közé is, s ezzel 
bizonnyal el fogja érni azt a népszerűséget, amelyet minden 
tekintetben meoérdemel. A .Feriduu és fiai" czimli epizód — 
ezt tartalmazza a füzet — egyik legfenségesebb része a keleti 
éposznak és ez olcsó kiadásban az iskola olvasmányai között 
is csakhamar elfoglalja majd az ót megillető helyet Radó An-
tal alapos bevezetéssel is ellátta gyönyörű verseit — Tigkörü 
érdeklődésre tarthat szamot a most megjelent .Magyar Könyv-
tár "-sörozat 39 \ száma is, mely a hun történet legbecsesebb 
forrásmüvéből, az Attilánál követségbe járt Priskos rhetornak 
elbeszéléséből adja a legfontosabb részeket, Szilágyi Sándor 
jeles uj fordításában és magyarázataival. — A sorozatot ki-
egészíti az ujabb franczia irodalom egyik legbájosabb regénye, 
Jeanne Mairet , Á'dozat' -a, mely é. dfkes mesével tiszta, nemes 
irányt egyesit és főkép csa'ádi körben fog tetszést találni. Fáy 
Béla gondos fordításában je'ent meg és a 393—394 számokat 
képezi — A Ma?yar Könyvtir összes számairól teljes jegyié 
ket bárkinek iugyen kü'd a Lampel R (Wodianer F. és Fiai 
részvénytársaság, vagy bármely könyvkereskedés. 

L e g ú j a b b * 
— T á v i r a t i tudósí tás . — 

B u d a p e s t , nov 19. 

A revíziót megszavazták. — A Házat 
elnapolták. 

(Erk. d. e. 9 ó.) A Ház tegnap, pénteken, 
két ülést tartott. A második ülés délután '4 óra-
kor kezdődött. Mindjárt az ülés kezdetén zárt ülést 
kértek, s ezt nyomon követte a nyilt ülés. 

A nyilt ülésben Tisza István gróf miniszter-
elnök kijelentette, hogz a teknikai obstrukczióból a 
konzekvencziát levonta, és úgy találja, hogy a hely-
zet megért a házszabály revízió szükségére. (Nagy 
árma balról.) 

E közben P e r c z e 1 Dezső elnök a Dániel Gábor 
és társai indítványára fölteszi a kérdést. (Az elnök 
szava a nagy lármában alig volt hallható, csak látni 
ehetett, hogy az egész jobb oldal feláll). 

Ekkor Rákosi Viktor névszerinti szavazást kérő 
ivet nyújt fel Perczel elnöknek, de Perczel a névsze-
rinti szavazást azzal tagadta meg, hogy a szavazást 
már elrendelte és a többség az indítványt már el is 
fogadta. 

Most Perczelnek egyik terembiztos egy pe-
csétes levelet nyú j to t t át. 

Erre leírhatatlan kavarodás támadt. Rákosi 
Viktor a leve le t ki a k a r t a kapni az elnök 
kezéből, de a terembiztos ezen szándékában meg-
akadályozta. 

Ugrón Gábor t i n t a t a r t ó t , L o v á s z y 
Márton könyvet h a i t a n a k az e l n ö k i 
emelvényre . Óriási lárma és kavarodás támad 
erre; mialatt elnök elolvastatja a királyi kéziratot, 
melylyel a Ház iilészakát bizonytalan időre elnapolják. 

A lárma erre fokozódik, az elnöki emelvény 
körül dulakodás támad. A képviselők mind a terem 
közepére tódulnak. 

Most az egész j o b b o 1 da1 kivonu1 
a t e r e m b ő l ; utánna az ellenzék nagy izgatott-
ságban távozott a Házból. 

Kilépések a néppártból. 
Gróf Zichy János, M e s z 1 é n y Pál, S z ü 11 ő 

Géza, W i 1 c s e k Frigyes gróf bejelentették a nép-
pártból való kilépésüket, mert nem helyeslik az 
obstrukcziót a revízió ellen. 

Kilépések a szabadelvüpártból. 
(Érk. d. u. 4. ó.) W 1 a s s i c h Gyula és D a-

r á n y i Ignácz volt miniszterek Báró Podmaniczky 
Frigyes pártelnökhöz ma levelet intéztek, bejelentve 
a parlament ülésének tegnapi eseményei miatt, elveik 
fentartásával, a Szabadelvüpártból kilépnek. 

Az ellenzéki pártok egyesülése. 
A képviselőház tegnapi ülése után az ellenzéki 

pártok a Hungáriába gyűltek össze. 
Kossuth Ferencz kijelentette, hogy a mai 

nap szerencsésnek mondható, mert ledöntötte azokat 
a válaszfalakat, melyek az ellenzéki pártokat egy-
mástól elválasztotta. 

Apponyi Albert gróf felszólította az ellen-
zéket, hogy mentsék meg egyesült erővel a koroná-
nak legszebb fénnyét, legszentebb csillagát az elho-
mályosító osztrák árnyékkal szemben. 

Az ellenzék akcziója. 
Az összes ellenzéki pártoknak tegnap este meg-

alakult koalicziója ma délelőtti ülésében szűkebb 
v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g o t v á l a s z t o t t , 
melynek Kossuth Ferencz az elnöke. 

A busz tagból álló bizottságban összes ellen-
zéki pártok vezérférfiai résztvesznek és ma dél-
után összeülnek megfoga lmazni a 
nemzethez i n t é z e n d ő m a n i f e s z t u m o t 
és a K i r á l y e lé t e r j e s z t e n d ő f e l i r a t o t , 
melyet ma este valamennyien alá fognak irni. 

Ma délelőtt az egyetemi ifjúság száztagú kül-
döttsége megjelent a Kossuth-párt helyiségében tu-
dakozódni további magatartásuk felől. 

A Házat összehívják. 
Budapesti tudósítónk határozott értesülése sze-

rint a képviselőház ülésszakát legközelebb össze-
hivják. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája 



Remek 6 szem. ká-
vés készlet minden 

színben csak 
95 kr. f. 1.40 

f. 1.90 

Finom tjour 6 sz. 
kávés készlet min-
den színben csak 

f. 2.20 
f. 2 .90 3 .45 

Minden család pénzt 
W~ takarít! 

Remek 6 szem. vá-
szon Damaszt Gar-

nitúra csak 
f 2.10 2.90 3 .40 

f 3 9 0 

Szép mintázott 
vászon törülköző 

6 drb csak 
f 1.25 1.72 1.90 

f 2.10 

3 0 rőfös végr 
esődavászon csak 

f 3.65 
3 0 rőfös végr 

bőrvászon csak 
f 4 95 

3 0 rőfös vég 
lrlandl vászon 

csak f 4.15 
3 0 rőfös vég 
Gyöngyvászon 
csak f. 5 .45 

30 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 5 .60 
3 0 rőfös vég I-a 

rumburgi vászon 
csak f 6 .40 

50  rőfös vég 
bőrvászon csak 

f 8.25 
5 0 rőfös vég 

lrlandl vászon 
csak 9 .45 

5 0 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f 10.40 
3 0 rőfös vég 

jó min. chiffon 
<;sak f 4 ,65 

3 0 rőfös vég 
R. Chifon csak 

f 5 .40 
3 0 rőfös vég 

R. R. Chiffon csak 
f 6.85 

3 0 rőfös végr 
csíkos Kanavász 

csak f 3.25 

3 0 rőfös vég 
csíkos és koczkás 

I-ma kanavász 
csak f 4.55 

3 0 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f 5 . 4 0 

35 rőfös vég 
kanavasz kólön-

legesség 
csak f 6 4 0 

30 rőfös vég 
fehér csikós 

cslnvat ágyhu-
zatra csak f 6.35 

30 rőfös vég 
virágos fehér 

cslnvat ágyhu-
zatra csak f 7 .40 

Remek női Ing 
vászonból, kézi 

hímzéssel 
csak 85 kr. f 1.15 

f 1.55 

Remek női Chiffon 
Ing schwelzl hím-

zéssel 
csak f 1.10 f 1.42 

f 1.74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-

lasztékban 
csak 98 kr. f 1.25 

f 1.56 

Remek női chiffon 
nadrág 

csak 9 0 kr. f 1.18 
f 1.45 

Remek Chiffon 
alsó szoknyák 

hímzéssel 
csak f 1.35 f 1.75 

frt 2.25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szók-

nyák 
csak frt l.fiS f 2.15 

frt 3 22 

Varrás nélküli vá-
szonlepedő 2 mtr 
hosszú és másfél 

mtr széles 
csak 92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászonlepedő 
2 mtr hosszú és 

másfél mtr széles 
csák frt 1.05 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
Budapest, Kerepesi-út 65. 1. em. 

Remek selyem 
Cloth paplan min-
den színben csak 

frt S 05 

Remek Caschmir 
paplan minden 
színben csak 

frt 3.55 

Pénz t ö r l e s z t é s Kölcsönt 
nyújtok budapesti és kül-
földi elsőrangú pénzintéze-
tektől a földbirtok és ingat-
lan "U értékéig I és II. 

helyre 15—60 évigJp.-^fiyLji-ii papoknak, katonatisztek-
terjedő időtartamra /f*IH«ljllli«»l  nek, állami- és magánhi-
vatalnokoknak, kereskedőknek és iparosoknak kezes és kezes 
nélkül 1—15 évig terjedő időre gyorsan és dlseréteu . 

Bank- és magánadósságok konvertálása. 
L - i ^ n s r o S . A . n v c T J 

Budapest, VI., Xagymezö-u. 12. 
A kölcsön nem záloglevelekben, hanem készpénzben 

lesz folyósítva. 
Értékpapírok és részvények a legmagasabb napi árfolyam mel-
lett megvétetnek. Osztálysorsjegyek: '/i  K 12 . - , '/» K 6 — , 

K 3 . - , '/8  K 1.50 (VaJaBzbélyeg) 

Hirdetmény. 
A helybeli Korcsolya-egyesület közhírré 

teszi, hogy a régi korcsolya pavillon anynga a 
hozzá tartozó kerítéssel f. hó 23-án, szerdán 
délelőtt 11 órakor a helyszinéu nyilvános ár-
verésen a legtöbbet Ígérőnek azonnali készpénz-
fizetés mellett el fog adatni. Kikiáltási ár 100 
korona. 

Székelyudvarhely, 1904. nov. 18. 
A z E l n ö k s é g . 

| Dupla villany deleje^j 

Kereszt 

ragy 

Csillag 

1)M R. G,. 88503. 

gyógyít, lelüdit jótállás mellett: köszvény, 
reuma, asthma (nehéz légzés) álmatlanság fül-
zúgás, nehéz hallás, epilepsia (eHkór), ideges-
ség, étvágytalanság, sápkór fogfájás migrén, 
ehetetlenség, Influenza, valamint minden ideg-
betegségnél. Azon beteg, aki 88503 sz. ké-
szülékem által legfeljebb 45 nap alatt m»g 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét. 
Ahol már semmi sem használt, ott kérem az 
én készülékemet megkisérleni, meg vagyok 

győződve, készülékem bizios hatásáról. 

A nagy késaülék ára 6 korona, 
idült betegségeknél alkalmazandó. 

A kis készülék ára 4 korona, 
könnyebb betegségeknél alkalmazandó. 

A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel 
vagy előleges fizetéssel bel- és külföld részére 

Scheffer D. Sándor 
Budapest, T I I I . , Bczerédy-utcza 3. 

Csak 5 korona 
4'/< kiló (körülbelől 50 darab) kevéssé megsüti) 

enyhe, finom 

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

tes megküldése, vagy utánvéttel bü'di: 
S C H E F F E R 13. S Á N D O R 

Budapest, Vili ker., Eezerédy-utcza 3. szám. 

r amerikai gyorsfözö vagy j n ( n / p n 
L & J h á z t a r t á s i mér leg , M & J C I 1 , 
Mesésen olcsó árak mellett küldöm szét tulhalmozott raktáram-
ból világhírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 

tttexiliái ezüst-áruimat 
és pedig: 

ti drb mixikói ezüst asztali kést, 
» » , evővillát, 
» , , evőkanalat, 
- » , kávéskanalat, 
, kiváló desBzertkést, 
, kiváló dessertvillát, 
„ mexikói ezüst levesmeritő kanál, 
, mtxikói ezüst tejmeritő, 
» eleg. szalon asztali gyertyatartót 

46 drb Ö ZT 6 frt 50 krajezár. 
Minden megrendelő ezenkívül jutalomképen egy amerikai gyors-
főző vagy szavatosság meilett gyorsan működő 12l/»  hordké-
pisségü háztartási mérleget kap teljesen díjtalanul. A mexikó 
ezüst egy teljesín fehér fém (belül is), melynek tartósságárt 
23 évi jótállást vállalok. Szétküldés a pénz előleges beküldése 

esetén vagy utánvéttel történik az ruiópai raktárból 

S C H E F F E R JD. S Á N D O R 
Budapest, VIII . , Bezerédj-nlcza 3. sz. 

A leghíresebb kötőgépek 
házi éa ipari czélra 

I. styriai kötö-gépgyár magyar képviselete 
Budapest, VII.. Erzsél>et*körüt 23 . szAui. 
Részletfizetésre is kapható. — Árjegyzék ingyen, bérmentve. 

Varrógépek, kerékpárok rakiílra. 
F O G I , J Ó I Z S E L ^ L A J O S . 

Kiváló szerencse Töröknél! 
F a I i Í I i I I l l M l « i l « l t f l < i m i l kedvez főárudanknak a szerencse. Rövid idő alatt 17 

- ^ • " • • • • M * « • • • • • n , i n i 6 korona nyereménynel többet fizettünk ki nagyra-
becsült vevőinknek, köztük 

a legnagyobb nyereményeket . 
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydüsabb sorsjlUékiihau vegyen részt. A most következő migy. 

kir. szabadalmazott 15. osztálysorsjátékban újból 

1 1 0 . 0 0 0 sorsjegyre 5 5 . 0 0 0 pénznyeremény 
jut és összesen egy hatalmas összeget, 

1 4 millió 4 5 9 . 0 0 0 koronát 
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt. 
A l e g n a g y o b b n y e r e m é n y a l e g s z e r e n c s é s e b b e s e t b e n Továbbá 1 jutalom 600*000? 1 nyeremény 400*000? 
1 á 200*000* 2 á ÍOO OOO, 1 & 90*000* 2 á 
80*000* l á 7 0 * 0 0 0 2 á 60*000 , 1 á 50*000* 
l a 40*000,5 á30*000* 3 á 25*000,8á 30*000* 
8 á 15*000* 36 á 1 0 * 0 0 0 korona ós még sok egyéb; 
összesen 5 5 * 0 0 0 nyeremény és jutalom 1 4 , 4 5 0 * 0 0 0 
korona összegben. 

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: 

7s eredeti sorsjegy írt -,75 kor, ISO; 7* frt 1.5013.-1 7* frt 3,- l  fi,-; 7i frt fi.-112.-. 
A sorsjegyeket utAnvéttel vagy az összeg e l ő z e t e s beküldése ellenében külljük. Hivatalos tervezet 

díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk 

P f f. évi november hó 2 4 - i g 
bizalomuia'. hozzánk küldeni 

Török A. és Társa 
B A N K H Á Z A R D D 4 P G K T . 

H a z á n k l e g n a g y o b b o s z t á l y s o r s j á t é k ü z l e t e . 
föririidáiik oezliU}sorsjAtéti üzletei : 

Központ: Teréz-körút 46/a. I. fiók: M - M l/a, II fiók: Muzeum-körút 11/a. III, fiák: Erzsébet-kőrút ifi/a. 
Rendelőlevél levágandó. 

Kérek részemre 
együtt küldeni, 
Az összeget——korona összegben 
X * 

2 a I 

m 

T ö r ö k A . é s T s a b a n k h á z a B n d n p e s t 
I. o«zt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivata'os tervezette 
utánvételezni kérem I 
postautalvánnyal küldöm > A nem telsző törlendő, 
mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) f 

Kitűnő minöségU ís legmagasabb szilárdságú portland ezementet ajánl olcsó áron a ' 

BRASSÓI PORTIAM) CEMENTGYÁR 
Brassóban S z í W y u i W a r h e l y t t Kapható J { ö $ l e r C 5 G á b o r uraHnál. 


