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Szemlélődés. 
Sz.-udvarhely, nov. 25. 

Miuket, udvarhelymegyeieket, ha az inkou-
zekveuczía vádjával magunkat illetni nem akar-
juk és az elfogulatlan  biráló szeművegén vizs-
gáljuk a dolgokat, kétszeresen érdekel az a 
szenvedélyes háború, mely az obstrukczió körül 
megindult és amelyben a vesztes csakis a nem-
zet lehet. E megye közönsége ugyanis, ha em-
lékezetünk nem csal, cz év tavaszán tartott 
közgyűléséből — miután a mult év folyamán 
az obstrukczió tovább folytatását  a nemzet ér-
dekében káihozatosnak kimondta — a kormány-
elnököt a parlament munkaképességének helyre 
állításáért feliratilag  üdvözölte. 

A majdnem két év óta tartó obstrukczió 
uemcsak megbénította a magyar közélet mun-
kásságát, de a maga érdekes és sokszor igazán 
drámai fordulatával  le is foglalta  minden figyel-
mét és érdeklődését A politikusok aggódó türe-
lemmel várták, hogy mikor fog  egyszer elkövet-
kezni a kétségbeejtően bonyolult helyzetből való 
kibontakozás pillanata? Mi, a közönség, pedig 
kétség és remény, bizalom és féltő  aggodalom 
között hánykódva, lestük, hogy miként fog  el-
dőlni az a harcz, a mely már annyi és oly nagy 
áldozatába került e nemzetnek és amely oly sok 
tehetség érvényesülése elől zárta be az títat. 

Ha képmutatás nélkül, higgadtan figyeljük 
meg az obstrukczió természetrajzát, igen különös 
eredményre jukadunk ki. Az obstrukczió Báuffy 
ellen előbb volt meg, s csak azután tudták meg, 
hogy vau ischli klauzula Széli Kálmán ellen 
fogadalmak  révén el volt határozva az obstruk-
czió, csak azután jött meg rá az alkalom az 
ujonczkérdéssel, s amidőn azt visszavonták, öt-
letszerűiig csapott át az obstrukczió, amely ilyen 

formán  elveszítette a talajt maga alól, a ma-
gyar vezényleti nyelvbe. És mindig képviselői 
és pártérdekek indították meg az akcziót, soha 
sem a dologi ok. Bánfiy  ellen a választások 
eredménye és módja ingerelte őket boszura, Széli 
ellen a választók hangulata, mely erősen kor-
mánypártivá lett a paktumos időszak alatt. 

Ennek a menkő obstrukczióuak köszönheti 
az ország, hogy Széli Kálmán megbukott, hol-
ott ma sincs magyar vezényleti nyelv, s az ob-
strukczió az oka annak is, hogy az ob3trukcziót oly 
mélyen elitélő Apponyi gróf,  ki már-már a ka-
binetben érvényesítette volna nagy tudását, a 
szabadelvű pártból kivált, s most ő is kényte-
len-kelletlen Lengyel Zoltánék szekerét kényte-
len tolni. 

Két évig tartott rövid pihenővel az ob-
strukczió. Mint mondók, Széli alatt az ujonezju-
talékért tört ki, s ötletszerüleg kezdte követ lni 
a magyar vezényleti szót. Határozottan ötletsze-
rüleg. Pedig micsoda tusák, minő hadjáratok, 
mily mészárlás, üldözés, hazátlan számkivetés, 
börtön és akasztófa,  mi minden rémség tölti 
meg a magyar históriát mindazért, amit ez az 
egy: a magyar nemzeti nyelv joga kifejez!  S 
mit tenger áldozat, nemzeti nagyságban ragyogó 
hősök, iszonyú szenvedés és elnyomás ki nem 
tudott vivni — ki hitte, hogy ezt a kisebbség 
obstrukeziója kard csapás nélkül megfogja  sze-
rezni ? Volt férfi,  aki hitte hogy az igy lehet-
séges? A kérdésre a dolgok állása megadja a 
feleletet.  Az obstrukczió azonban nem számolt 
semmivel, rohant előre feltartózthatatlanul  a 
maga utján, arra biztatva a hatóságokat, hogy 
tiltsák meg az exlexben az önkéntes adófizetés 
elfogadását,  de a biztatók közül talán öt sem 
volt, ki fel  ne vette volna exlex-napidiját, amelyet 

természetesen csak törvénytelenül befizetett  adó-
ból volt képes az ország fizetni.  "Végzetes dolog 
volt ez. Ha a közönség nem gondolkozó részé-
vel sikerül elhitetni, hogy ez a vállalkozás 
csakugyan hazafias  cselekfdet,  hogy a nemzet 
üdvét csak ugy lehet előmozditani, ha a köz-
kormányzatot megakasztjuk, a törvényhozás gé-
pezetét megbontjuk és lehetetlenné teszük, —J 

akkor a köztudatba olyan romboló érzést oltot-
tunk be, amelynek kártékony továbbmunkálását 
megakasztani többé nem áll módunkban. 

A társadalom munkás és rendes része 
óhajtva óhajtotta, hogy ettől az alkotmányos 
anarkiától megmentessék, a parlamentből bár a 
technikai obstrukczió kizárassék, mely sehogysem 
egyeztethető össze a magyar parlament méltósá-
gával, de a nemzet érdekeivel sem. A házsza-
bályok revíziójának szükségét még maguk a hig-
gadt és tekintélyes ellenzéki férfiak  is belátták; 
belátták, hogy a kéviselőház egy részében olyan 
áramlatok kaptak lábra, melyek kihasználják azt 
az alkalmat, hogy kautélák a visszaélések ellen 
a házszabályokban nincsenek; s a visszaélések 
rendszeresítve lettek A revíziót maga Apponyi 
épp ugy helyeselte, mint Tisza István, csak 
hogy annak idejére nézve voltak közöttük elté-
rések. Amig Tisza azt már most óhajtotta ke-
resztülvinni, addig Apponyiék, csak a parlamenti 
jog reformjának  letárgyalása utánra kívánták 
hagyni. Lehet, hogy az csak taktikai fogás  volt 
részükről, hogy mivel a kormányelnök nem kí-
vánja kérésüket akczeptálni, akkor felelősség  ér-
zés nélkül léphessenek újra az obstrukczió ve-
szélyes ösvényére. 

Tisza István látva, hogy a parlament meg-
ért a reformra,  s attól maguk az ellenzéki 
irányadó férfiak  sem idegenkednek, a házsza-

A jellem. 
Ha gondos tekintettel nézünk magunk körül; 

ha önkénytelenül vagy az akarat megfeszített  erejé-
vel vizsgálódunk abban a világban, a hova sorsuok 
rendelt; ha megfigyeljük  a közelüokban élő embere-
ket az ö egyéni sajátságaikkal, gyarlóságuk és 
erényeikkel: akkor csakhamat rájövünk arra sz 
eredményre, hogy mig tanult, eszes, képzett és kelle-
mes embereket találunk az átlag között, addig 
jellemeket a legritkább esetben. 

Pedig a jellem se emberfölötti  tulajdonság; ez 
is csak a gyarlóságokra hajlandó, sokszor tévedő, 
megingó embtrek erénye s hogy mindegyre ritkáb-
ban találkozuak vele, az éppen ugy lehet egyesek 
hibája, mint a koré, a melynek erkölcsi élete ugy 
át van már itatva iszapos posványnyal, hogy leg-
könnyebben a bün hajt belőle virágot. 

Tökéletességet a bűnben fogantatott  embertől 
nem kívánhatunk. Gyengeségeink sok apró makulája 
között élünk bölcsőtől a sirig. Szépséghiba van 
minden lélek arczán, de a nagy foltokat  ott meg-
tűrni az egész embernek nem szabad. Férfi  és nő 
itt egy elbírálás alá esik, mert jellem is egyféle  van, 
éppen ugy, mint becsület. A jellem csak a miaz-
mákkal megfertőzött  korunkban vált erénynyé, egyéb-
ként pedig kötelesség volna. És mert sokkal ritkább 
a klasszikus lélek, mint a klasszikus arcz, érdemes, 
hogy ennek okaival foglalkozzunk. 

Kétségtelen, hogy jellemmel birni, a tökéletese-
dés egy bizonyos fokát  jelenti. De mig e lépcsőzet 
legelső fokán  is meg tudunk állani, sok önismeretre, 
a jó és a rossz között futó  határvonal megkülönböz-
tető képességére van szükségünk. Ezenkívül: a jó 
és nemes rajongó s-zeretetére; a vagyra, hogy nevel-
jük, műveljük, csiszoljuk magunkat a szellemi és az 
erkölcsi tökéletesség felé;  — ambiczióra, hogy ki-
váljunk a mindennapi emberek zöméből, a kik üres 
lelki tartalommal, üres szívvel drága kövek helyett 
piszkos kavic.-csal terhelik azt, a minek bennük leg-
értékesebbnek kellene lenni: belső világukat. 

M ndeonek, a mi a föld  fölött,  az ég alatt van, 
ha hasznát — bárha csak gyönyörködtető hasznát 
is — akarjuk venni, szüksége van az emberi kezek 
gondos munkájára. S ba gondot ad egy virágos kert-
nek az ápolísa, gondot kell, hogy adjon az a 
kertészkedés i«, a melylvel lelkünkből irtjuk a gyo-
mot. Ez a munka sokkal fontosabb  amannál, vagy 
legalább is előbbre való B eredményében hason-
líthatatlanul gazdagabb. 

Maga az élet gondoskodik arról mindennapi 
tanulságaiban, hogy megszeressük a kiváló jelleme-
ket. S a kik sok önismerettel, a tökéletesedés utáni 
olthatatlan vágygyal egy bizonyos fokú  emelkedett 
lelkivilággal járják az élet utait, sokszor kénytele-
nek lehunyni szemeiket, mig odaáll tekintetük elé 
egy egy meg nem müveit, elhanyagolt, nemes virág-
tól terméketlen lélek, a melynek morális meddősége 
képtelen arra, hogy megértse — csak elméletileg is 
— mi az a jellem ? 

— Vannak olyanok is — és túlsúlyban talán 
— a kik tudatlanul vétkeznek önmaguk ellen, a kik-
ben jó a talaj, de hiányzik hozzá az értelmi képes-
Bég, a melylyel megmunkálják azt az erendendő 
rossztól; a kikben Dincsen filozófiai  tudás, a mely-
nek erkölcsi fegyelmezettségüket  köszönhetnék; a kik-
ben a jó elsenyved az emberi gyarlóságok sok 
bogáncsa közt tt. 

Ezek azok, a kik nem tudják, nem ismerik azt 
a mértéket, a melylyel a cselekedeteik mérik őket, 
a kik a jót és a rosszat egyaránt csak ösztönből 
cselekszik. 

Már pedig hogyan várhassunk jellemet ott, a 
hol a szük szellemi korlátok annak még a meg-
ismeréséig se juthattak el, holott a jellem nevelése 
nagy munka ? 

Arra, hogy fölismerjük:  szolgálatunkra áll min-
den, de legfőképpen  a mások ajkán elhangzott 
szivak. 

Mert a jellemes embar — legyen az férfi  vagy 
nő — sohase vádol igazságtalanul mást. Tudja jól, 
hogy senki se dobhat meg sárral másokat, a nélkül, 
hogy be ne sározná azzal a maga kezét is. Barátait 
megvédelmezi, sót talál védelmet az ismeretlenek 
számára is, mert tisztában van azzal, hogy alig van 
ember a földön,  a kit homlokon vagy szivén ne 
dobott volna az irigység, há'átlanság vagy a rága-
lom. És tudja, hogy egy életen keresztül ettől ő 
maga se marad ment. 

Sajnos, társadalmi életünk ezen a ponton a leg-



bályok átdolgozására egy huszonegyes bizottság 
kiküldését hozta javaslatba. 

És itt hibázta el az ellenzék a dolgot A 
bizottság kiküldésébe egy általán nem volt haj-
landó belemenni, holott ott alkalma lett volna 
a revíziót olyképpen megcsinálni, hogy az, az 
igényeket mindkét oldalon kielégíthette volna. 
Hisz a revíziónak nem volt czélja az obstruk-
czió kizárása, de igenis határozott czélja volt a 
technikai obstrukczió letörlése. De nem. Az el-
lenzék brusque módon megtagadott minden kö-
zeledést arra nézve, mely az országot a holt 
ponton átsegíthette volna. 

A kormányt tehát azon alternatíva elé ál-
lította, hogy vagy az erőszak ellen az erőszak 
fegyverével  él, vagy pediglen összedugott kézzel 
kénytelen továbbra is nézni egy néhány honatya 
okvetetlenkedését, kik létüket csakis a technikai 
obstrukcziónak köszönhetik. így született meg 
aztán a Dániel-féle  határozati javaslat, melyet a 
többség a pártgyülésen egyhangulak tett ma-
gáévá. 

A többség joga parlamentáris országban 
olyan jog, melyet akczeptálni a kisebbségben 
maradottaknak kötelessége, hogy pediglen a 
többség olyan valamint kivánt volna a házsza-
bályrevizióval, amely Magyarország lételét ve-
szélyeztetné, gondolatnak is abszurdum. Abszur-
dum, hogy az a háromszáz és egynehány honatya 
mind hazaáruló volna, s az ellenzéknek kellene 
megmenteni az országot e hazaárulóktól, noha, 
mint előrebocsátottuk a revízió szükségét az el-
lenzék tekintélyes emberei is elismerik. 

Egyébiránt, mi részünkről ugy fogjuk  fel  a 
dolgot, hogy téved az ellenzék akkor, amidőn 
azt állítja, hogy a Daniel-féle  határozat volt 
czélja a többség akcziójának. Azonban azon a 
pénteki nevezetes ülésen, amidőn a technikai 
obstrukczió bejelentetett, a kedélyek már a 
végsőkig felvoltak  izgatva, s hogy hogy nem 
történt a többséget heve elragadva, a határozati 
javaslatot megszavazta. Nem kívánjuk menteni 
a többségnek ezt az eljárását, mert ezt a par-
lamenti elv ellenére cselekedte, amint cselekedte 
kétéves háborújában az ellenzék az obstrukeziót. 
Az erőszak sem innen, sem onnan ha jön, nem 
akczeptálható. De az alternátiva már megérett, 
— s mint Perczel Dezső nyiltlevelében mondja — 
a közül kellett választani, hogy vagy a házsza-

betegebb. A rossz nyelvek nyila senkit se kiméi, s 
hogy leginkább azokat találja, a kik egy homlokkal 
magasabbak a többinél ez egészen természetes. De 
éppen itt lehet felismerni  a jellemet, a mely Ítéleteit 
nem arról alkotja meg, a mit mások mosdatlan száj 
jal beszélnek, hanem a saját igazságos meggyőző-
déséből. 

Egy megfigyelő  — mikor éppen e kóros tü-
netről beszélgetve, a nők feddhetlen  hírneve került 
szóba — azt mondta nekem. 

— Feddhetlen hírnév ? És van még a ki hisz 
ebben ? Kérem, nevezzen meg nekem bárkit a vezető 
társaságból, s én két hét alatt — még ha most nem 
is ismerném — kiderítem az „on dit" boszorkány-
konyhájából, hogy nincsen feddhetlen  hírneve . . . 

S ez igy van, fájdalom.  Majd minden ember 
tud valamit másról, de azt csak igen kevesen, hogy 
róluk is beszelnek. A hiba pedig igen gyakran nem 
abban van, a kit meghurczolnak, hanem azokban, a 
kik hamis látszaton, hamis híreken indulva hisznek 
benne, s hirdetik felette  az igét. 

De az a szerencse, hogy ez esetben legtöbbször 
a sarat dobáló kezek lesznek piszkosok csak . . . 

Igaz barátságra csak a jellemes ember képes. 
Barátai mellett kitart szerencsében, szerencsétlenség-
ben, tud áldozatokat hozni, bárha ő maga erre nem 
számit soha s a másért hozott áldozatokat számon 
soha se tartja. Számításból, érdekből nem cselekszik 
és tud önzetlen lenni, kitartó maradni akkor is, ha 
minden tettét félreismerik. 

bályok szószerinti betartásával a parlamenti 
anarchia megörökítését teszik lehetővé, vagy a 
külső formák  megsértésével megmentik az ország 
legfőbb  kincsének, alkotmányának lényegét. Szó-
val a többség a javaslatot a külső formák  meg-
sértésével megszavazta. A többség tehát egyszer 
szintén arra lagadtatta magát, melyet az ellen-
zék iparszerüleg üz. Elismerjük ez hiba volt, 
annyival inkább az, mivel a megszavazott ja-
vaslat szigorúság tekintetében tul megy a czélou. 
íme ezt eredményezte az ellenzék érthetetlen 
csökönyössége, amelylyel egész hidegen elzárkó-
zott egy olyan revízió elől, melyet minden rész-
ről megnyugvással lehetett volna fogadni. 

Ha az ellenzék e revízióban nem nyugszik 
meg, s azt megakarja dönteni, ugy véljük, Tisza 
Istvánnak uem állhat érdekében az elől elzái-
kózni, sőt a hangulatoknak teljes megnyugtatása 
végett a pártjával kötelessége egy koáliczióba 
beállania. Hisz a jelenlegi, kényszerű közbeeső 
stádium, melyet nem a többség erőszakolt a par-
lamentre, hanem a semmi áron tárgyalni nem 
akaró ellenzék kényszeritett a többségre. 

Politikusainknak e válságos napokban nem 
szabad arra gondolniok, hogy miként lehetne a 
válságot még súlyosabbá tenni, lnnem ellenke-
zőleg, a válságnak sima, további sérelmek fel-
halmozása nélkül való elintézésére kell töreked-
niük. A simább elintézésnek pedig első alapfel-
tétele az, hogy a parlament a saját testén ejtett 
sérelmet valamely elfogadható  módon expiálja. 
Vagyis az ellenzék találja meg a módot arra, 
hogy a 2 l-es bizottság most utólagosan kikül-
dessék, Tisza István pedig vonja vissza az erő-
szakos módon megszavazott határozati javaslatot. 
Az ellenzék a kiküldendő bizottságban elfoglalja 
tanácskozó és szavazóhe'yét, közösen módosítják 
a házszabályokat a szólás szabadság föltétlen 
megóvásával, azonban a teknikai obstrukczió ki-
zárásával, oly teljességgel, hogy ha tetszik, akár 
mindjárt belefoghatnak  az obstrukezióba, kivéve 
a buta technikát. 

Ezzel munkára képessé teszik a parlamentet 
és fejlődés  képessé az országot! 

Minden egyéb csak a rabulisztika; tény-
hamisitás minden rekrimináczió és hiábavaló 
minden erőlködés. r . 

Kis és nagy dolgokban egyaránt ott van 
gondolkodásának bélyege s a reá bizott vagy keiére 
já'szott titkot — élő vagy halott ember múltjára 
vonatkozzék — fel  nem adja. Még akkor se, ba az 
a titok győző fegyvere  lehetne, a mikor másokért 
száll sikra . . . Mert az igazi nagy jellem önmagát 
megvédeni csak ritkán áll ki. Elleneit meg tudja 
alázni pusztán a tekintetével s azzal a fölénynyel,  a 
mely ott van többi nagy varázsa között. 

Ez a varázs a lélek fenséges  nyugalmában rej-
lik. A szívnek nagy tisztaságában, az átható, nyilt 
tekintetben, a mely dédelgeti, simogatja a jóságot 
és korholja, feddi  a hibát. A mely tud felemelni  és 
tud megalázni, a mely előtt megretten a gyarlóság 
és megnyugszik a jó . . . 

S ez a jellem felette  áll minden adott talentum-
nak, mert saját akaratunkból meg'eremtett erény, 
tehát kinek-kinek érdeme. Értéke megbecsülhetetlen, 
ugy is mint tulajdon, ugy is mint példa, mert 
világossága sok sötétségen átragyog. Nagyobb minden 
másnál, mert benne öjszpontosu'nak a többi kiváltsá-
gok, s nélküle nem tud igazán érvényesülni még a 
lángész se. 

A jellem a becsület kristályosodása. Sokszor 
talán kereszt, de mindenkor megváltó ereje van. 
Szentség a barátság oltárán és örök Nap a szerelem 
egén. A sártekéu járó Tisztaság, Isten lelkének 
földön  felejtett  része. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, nov. 25. 

A Ház zugó, viharzó lármájában, a vég-
letekig feszitett  szenvedélyek végső fölrobbanása 
előtt, a mikor már az ellenzéki harag minden 
viharmadara ott röpködött a levegőben, Tisza 
Istvánnak volt bátorsága odavágni az ellenzéknek: 

— Amit Önök csináltak, az vásári komé-
dia! És azt akarom most már, hogy ennek a 
komédiának vége legyen ! 

És amint köztudomásúvá vált immár az 
egész országban, vége is lett a komédiának. 

Hát ezt a komédiát nem lehetett türui to-
vább ! Ezt a játékot be kellett szüntetni végre. 
A t e c h n i k a i obstrukeziót permanensen mű-
ködő intézménynek józan észszel nem hagyhatta 
meg a szabadelvüpárt tovább egy perezre sem ! 

Egy esztelen és éretlen gőg játékszerének 
nem lehetett odadobni a parlamentet, az ország 
érdekeit és a fejlődés  garancziáit! Aunak, amit 
Tisza István tett, be kellett következnie. Be 
kellett következnie, bujkálás nélkül, nyiltan, lep-
lezgetés nélkül. Olyan nyiltan, hogy mindenki 
értse és félre  ne magyarázhassa. Hogy kételyek 
ne merüljenek fel  senki lelkében aziránt, hogy 
csak egy frivol  játékot, az alakoskodás játékait 
törték össze, de nem az alkotmányt. 

* 

Budapest szabadelvű polgárai nagyszabású 
gyűlést tartottak vasárnap, állást foglalván  az 
obstrukczió ellen. A gyűlés nevezetes pontja, 
kiemelkedő, demináló része Tisza István gróf 
beszéde, amely azért is rendkívül fontos,  mert 
a pénteki szenzácziós szavazás óta először nyi-
latkozott az eseményekről a miniszterelnök. A 
beszéd óriási hatású volt, sziklaerősen felépített 
logikájú és impozáns az egész gyűlés, a melyet 
a renitenskedők kisszáma sikertelenül akart meg-
zavarni. 

Ennek a renitenski dók csoportjának még a 
kísérlete is jelentéktelen és szánalmas volt. 
Mégis, néhány ellenzéki lap olyan tarka, rikító 
és kiabáló tudósítást közölt róla, mintha csak 
részük lenne abban. Természetes, hogy csak 
valótlanságokkal, koholmányokkal lehet az ese-
ményeket igy színezni, irván soha meg nem tör-
tént nagy rendzavarásról, inzultusról. A rossz-
akarat még nem is csodálatos ez oldalról. A hang 
azonban, a maga visszataszító mivoltában, méltó 
ahoz, ahogyan a mostani események után az 
egész müfelháborodás  és annak uem is ellenzéki 
obstrukeziós krónikája lefolyt. 

* 

Rendkívüli érdeklődést keltett politikai kö-
rökben Perczel Dezső képviselőházi elnöknek 
választóihoz intézett nyilt levele. 

Az érdekes politikai levél elmondja, hogy 
két út állt a többség előtt: Vagy lehetővé te-
szik a parlamenti anarkiát, vagy a formák  meg-
sértésével megvédik a parlamentárizmust. Ő mint 
házelnök egy pillanat alatt mérlegelte a hely-
zetet és úgy találta, okosabb, ha megsérti a 
formát,  de megmenti a lényeget, ha megsérti a 
házszabályok bizonyos szakait, de megtartja a 
parlamentarizmus paragrafusokba  nem foglalható, 
örök érvényű alapelvét, azt, hogy: salus rei 
publicae suprema lex . . . 

Nem a kormány, nem a szabadelvüpárt: a 
nemzet érdekében cselekedett. A mily tiszta lel-
kiismerettel lép választói elé, ép oly nyugodtan 
várja a nemzet ítéletét is. 

* 

Megjelent Andrássy Gyula grófnak,  a sza-
badelvű pártból kilépettek vezetőjének is válasz-
tóihoz intézett levele. 

A nyilt levelet Írójának kiváló és érdekes 
egyéniségén kívül még annak révén várták nagy 
kíváncsisággal, mert az egész kivált csoportnak 
nézetét fejezi  ki. 

A nyilt levél legnevezetesebb része, amely-
ben Andrássy Gyula kijelenti, hogy nem csat-
lakozik a szövetkezett ellenzékhez, mert annak 
eljárásában elitéli, hogy a király személyét be-
vonta a harezba. 

* 

A képviselőház — értesülésem szerint —• 
deczcmber 9-ikén ül ismét össze. Milyen lesz az 
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első ülés: - ez most az a kérdés, mely benne 
bujkál a helyzetről való vitákban, a népgyűlések 
zajában, az igaz és hazug ujságezikkekben 

Az első ülés jelentős és figyelemreméltó 
nyitánya lesz mindenképen a nagy parlamenti 
konczertnek Ez az első ülés megmutatja már, 
merre haladunk: újabb harczok vagy a béke 
felé  Mi lesz hát az első ülésen: lesz-e tombolát, 
padok verése, tintát rtók röpitése; vagy lesz-e 
nyugodt beszéd, érvelés és meggyőzés, hajlandó-
ság a munkára és a haladásra. 

Azt hisszük, hogy a padok verése elmarad. 
Az exaltádok hiába remélik a legrosszabbat. Mi 
lehetetlcnuek tartjuk, hogy a magyar ellenzék 
pofozkodással  akarná magától végleg elforditani 
a sziupatiákat Mi megvagyunk róla győződve, 
hogy a képviselőház első iilése zajos lesz, de 
nem lesz botrányos, pezsgő és mozgalmas lesz, 
de nem lesz viharos 

Az új harczban sem külső, sem belső igaz-
ság nem lenne, sem a siker, sem a dicsőség re-
ménye ennek a harcznak a küzdőit nem biztatná. 
Ki harczo'na hát oktalan, magános, reménytelen 
küzdelmet szélmalmok ellen ? 

A szólás szabadság nincs veszedelemben. 
A többség sziklaerősen áll a helyén és a nemzet 
vele van. Ilyen körülmények között értelmetlen 
és hiábavaló dolog volna folytatni  a parlamenti 
lázadást. 

Aí t hisszük, nem is folytatja  az ellenzék. 
A maga elvi álláspontját fenntartja  — ez el-
végre helyes. A 21-e3 bizottság kiküldésébe pe-
dig belenyugszik — ez helyes és hazafias. 

* 

Most vau csak igazán országgyűlés ! Az 
egész ország országgyűlést játszik. Négyszáznál 
több kerületben egyszerre folyik  a vita, az el-
lenvélemények hangoztatása. Vármegyék, váro-
sok közgyűlései, törvényhatóságok, testületek, 
pártkörök, sőt még egyes hazafiak  is megnyilat-
koznak és ilyenformán  kialakul a nagy közvé-
lemény. 

Érdekes megfigyelni  ennek az országgyű-
léseinek a Rákos mezején lefolyt  nagy nemzeti 
jeleneteknél is imponálóbb országos vélemény-
nyilvánításnak a hullámzását. I t t nem használ 
sem az erőszak, sem a demagógia. A józan ma-
gyar elméket nem lehet megtéveszteni, s e ko-
lompok rázásával egy nyájba terelni. ítél a 
magyar ember a maga eszével. Es ezt aztán 
még a legelkeserettebb ellenzéki hazafi  is res-
pektálni tartozik. Mert végre is csak azt nem 
lehet kívánni, hogy a nemzeti közvélemény or-
szágos megnyilatkozásában se legyen döntő a -
többség. 

* 

Megnyílt az osztrák reichsrath is, az alkot-
mányellenes zenebonák és lármás dologtalanság 
parlamentje, mely hosszú évek óta a szakadat-
lan botrányok, veszekedések tanyája : megnyílt, 
hogy a két uyelvü elemek jól kipörölhessék ma-
gukat és egymás fejére  bonthassák a vizes le-
pedőt Aztán megint fel  fogják  oszlatni és a 
tisztelt reichsrath újra szétmegy, anélkül hogy 
hajszálnyit előre haladt volua a munkálkodásban. 

Már most aztán igazán sürgőssé vált a mi 
képviselőházunk feloszlatása.  Mert két ilyen pár-
huzamos parlament valóban több, mint a meny-
nyit ez a szerencsétlenül magyar és osztrák bi-
rodalom megbír ! 

* 

A kemény tél nagyon koráu beállott. Az 
asszonyok még napernyő alatt szerettek volna 
sétálni egy ideig, és íme hirtelen elő kellett 
venni a téli bundákat. It t a tél, a teljes, ziman-
kós, jeges tél. A vizeken jégtáblák úsznak és 
egy-egy havas jégtáblán fekete  szárnyait ber-
zengetve károg a varjú. 

Ez a korai varjukárogás szomorú híreket 
jelent. Aki megért', összeborzad. A szegénység, 
a nyomorral küzdő munkálatokra valóságos isten-
csapása ez a korán kezdődő nagy tél A fa-ka-
sok lejönnek a hegyekből és a rónák falvainak 
tövében üvöltenek. De ennél még borzasztóbb 
lesz, ha a fá'ó  és éhező nép kezd majd követe-
lőzni a farkasok  haugján 

A kétévi szolgálati idő. 
bzékelyudvarhely, nov. 25. 

A kétévi szolgálati idő behozatalának hivatalos 
köz'udomásra adása hadseregünk fejlődésének  törté 
notében uj korszakot alkot. Ez az uj rendszer első 
pillanatra talán nem is tűnik fel  előttünk olyan fon-
todnak és jelentőségteljesnek, mint a milyen tulaj-
donképpen. Kiki saját álláspontja szerint Ítélvén meg 
a dolgot, csak azt látja meg benne a mi őt magát 
érdekli. A hadköteles örömmel üdvözli ez újítást, ő 
látja annak legtöbb hasznát, mert majd két év el-
telte után ismét visszatérhet polgári foglalkozásához 
és keresetéhez. 

A földmives  még további előnyt is lát benne, 
miután egy évvel előbb nősülhet meg. A szántó-vető 
emberre nézve pedig a nősülés elsőrendű gazdasági 
kérdés. A nemzetgazdász is jó szemmel nézi a le-
szállított kétévi szolgálati időt, mert ezáltal a katona 
rövidebb ideig lesz elvonva attól, hogy alkotó mun-
kaerejét a közgazdaság érdekében érvényesíthesse. A 
népképviselő — pártállása szerint — a véderő erős-
bödését és egyúttal a védkötelezettség terheinek 
könnyítését látja benne, vagy esetleg mindezeket nem 
vévén tudomásul, CRak a nélkülözhetetlenül vele járó 
hadügyi költség uagyobbodása ellen emel szót. A 
katonaság véleménye e tekintetben szétágazik. 

A magasabb és vezető álláshan levő tisztek, — 
kik egészen más szempontból ítélik meg a dolgot' 
mint a csapattisztek — a kétévi szolgálati idő be-
hozataléban oly intézmény rendszeresítését lá'ják, 
melylyel a hadsereg erősbödik, az állam védereje 
jobban kihasználható és az ország had képes lakos-
ságának egyöntetű katonai kiképzése jobban és egyen-
letesebben eszközölhető. 

De a c:apattiszt egyelőre vegyes érzelmekkel 
tekint az újítás elé. Nagyon is jől tudja azt, hogy a 
munkának minden terhe, mely az uj rendszerrel jár, 
az ő vállára nehezedik és hogy ez idő szerint ő még 
nélkülözi azt a segédeszközt, melyre a két évi szol-
gálati idő folytán  oly nagy szüksége van. Ez a se 
gédeszköz a hivatásszerű altiszt, azaz általánosság-
ban beszélve, a hivatásos altisztikar. 

A kétévi szolgálati idő intézménye olyannyira 
nem nélkülözheti a minden tekintetben megfelelő  és 
jól használható hivatásos a tisztikart, hogy e két kér-
dés úgyszólván egybe van forrva  annyira, hogy föl-
vetve az egyiket, nem hagyjuk figyelmen  kiv'il a 
másikat. Bátran mondhatjuk tehát, hogy: a kétévi 
szolgálati idő kérdése egyszerűen altiszti kérdés. 

Hogy a dologgal tisztában lehessünk, össze kell 
hasonlítanunk a jelenlegi háromévi és a jö\endó két-
évi szolgálati idő alatt követett és követendő kikép-
zési eljárást. 

Ma a harmadik évet szolgáló katonában oly 
jól kiképzett elem fölött  rendelkezünk, hogy ezek az 
altisztek a hivatásszerű altisztek mellett a kiképzés-
nél mint segfdobtatok  jó eridménynyel használhatók. 
E mellett a rangfokozat  nélküli harmadéves legény-
ség, a belszolgálat ezernyi kötelményei közt, ha nem 
is minden önérdek nélkül, de nagyon hasznos táma-
masza a fiatalabb  katonáknak. 

A két évi szolgálati idő mellett cz már nebe 
zebben fog  menni, mert a kiképzésének első évében 
lévő katonát, még mielőtt az a katonai kiképzés 
minden ágazatán keresztül ment volna, altisztté ki-
nevezni nim látszik czélszerünek és megengedhető-
nek. Ha most ezt, a második szolgálati év kezdetén, 
altisztté léptetik elő — külső megjelenésében mint 
altiszt fog  ugyan szerepelni, de a valóságban még uj 
szolgálati alkazmaztatásának sokágú teendőiben ki-
oktatandó lesz. 

Különösen katonai tehetséggel megáldott egyé-
neket, kik kivételes ügyességük folytán  uj helyze-
tükbe azonnal beletalálják magukat, a hadsereg 
nagymérvű altisztszükséglete mellett nem vehetünk 
itt számításba. A szabály az lesz, hogy az első évfo-
lyambeli ügyes, tehetségesnek bizonyult emberek, a 
második évfolyam  szabadságolása alkalmával a meg-
ürült helyekre altisztekké kineveztetnek és majd csak 
azután, állásukból kifolyó  kötelmeiket illetőleg, gya-
korlatilag képezik ki őket altisztekké. Nem lehet 
kétséges, hogy ez kivihető. A második év végével ez 
a katona mint jól kihasználható és derék altiszt fog 
tartalékba menni és mozgósítás esetén előreláthatólag 
jól be fogja  tölteni helyét. 

De ez még nem elég. 
Ki fogja  az ujonezokat kiképezni ? Az egész 

katonai kiképaztetésnek alapja az ujonczkiképzésbjn 
gyökerezik. Ha már a katonai szolgálati időt meg-
rövidítettük, akkor az egyharmadrésznyivel rövidebb 

idő alatt annál intenzivebben kell dolgoznunk a ki-
képzés tekintetében, hogy végeredményében ugyauazt 
az előbbi fokot  érhessük el. Ennek az intenzivebb 
munkának már az ujonczkiképzésnél kell kezdődnie. 
De hogyan lehetséges az eddiginél felényivel  ragyobb 
létszámú osztagot alaposan kiképezni, ha még ma-
guk az altisztek is kiképzésre szoiulnak? 

Ezen altisztek közül még a legderekabb is csak 
nehezen lesz képes helyét betölteni, mert valamint 
magában véve tudni és valamin tudásukkal annyira 
uralkodni, hogy azt másoknak is taníthassuk, e kettő 
közt a nagy külömbség. 

Ennélfogva  feltétlenül  elodázhatatlan szükség, 
hogy az alosztályok, a szolgálatvezető és számvivő-
altiszten kívül, rendelkezzenek még néhány hivatás-
szerű altiszttel, kik legfőképpen  mint ujonezoktatók 
nyerjenek alkalmaztatást. 

A továbbszolgáló hivatásszerű altisztek számá-
nak szaporítása nélkül a kétévi szolgálati idő intéz-
méuye kivihetetlen. Éppen azért helyes volt, hogy 
ezt a szándékolt ujitást már most köztudomásra hoz-
ták, mert ezzel az alosztályparancsnokok időt nyer-
tek arra, hogy alosztályaik részére oly elemekről 
gondoskodhassanak, kik mint szakaszvezetők és tize-
desek támaszaik legyenek majd abban a nagy mun-
kában, mely a jövőben reájuk vár. 

A hadvezetőségünk részéről az altiszti kérdés 
irányában tanúsított gondoskodó figyelem  eredménye-
ként feltételezhetjük,  hogy lehetőleg sok altiszt fogja 
magát több éven át a tényleges katonai szolgálat-
nak szentelni. 

Az eddig engedményezetteken kivül még mesz 
szemenö javadalmazások várhatók, melyek az altisz-
tek számára a tényleges szolgálatban való megmara-
dást előnyösnek fogják  mutatni. 

Valószínűleg már nemsokára köztudomásúvá 
fogja  tenni a hadvezetőség e kedvezményeket, melyek 
mind az anyagi helyzetjavitásra, mind általában az 
altiszti állás tekintélyének emelésére, végül a tény-
leges szolgálatból való kilépésük esetén, jövőjük 
biztosítására vonatkoznak. 

De ez alatt nem az aggkorra vonatkozó ellátás 
értendő, hanem annak a lehetősége, hogy az altiszt 
bizonyos számú év leforgása  után oly polgári állást 
nyerhet el, melyet más ulon, mint a katonai szolgá-
lat utján meg nem szerezhetett volna. Ehhez termé-
szetesen törvényes intézkedések is kellenek, melyeket 
épp ugy, mint más államokban, — állami érdekből 
— nálunk is létre kell majd hozni. 

Csak akkor várhatunk a kétévi szolgálati idő 
rendszeresítésétől gyümölcsöző eredményt, ha ez az 
altiszti kérdés szerencsés megoldást nyert. 

Volt katona. 

ÚJDONSÁGOK, 
Sz.-udvarhely, november 21. 

t Gróf  Kun István. Egyik legrégitb előkelő er-
délyi főúri  családot: a gróf  Kun  családot sutyos 
csapás érte. Ugyanis osdolai gróf  Kun  István l>3 
éves korában Algyógyon hosszas szenvedés után el-
hunyt. Gróf  Kun  István, mint költő és műfordító 
előkelő szerepet vitt az erdélyi részek irodalmi éle-
tében. Az Erdélyi Irodalmi Társaság munkásságában, 
mint rendes tag, állandóan tevékeny részt vett s az 
Irodalmi Társaság felolvasó  üléseinek műsorán, mint 
egyik legvonzóbb pont sűrűn szerepeltek kitűnő köl-
teményei A nemes főúri  poéta halála mindenfelé 
nagy részvétet kelt. Temetése 24 én délelőtt volt 
Algyógyon, honnan Bögözre hozták hűlt tetemeit a 
családi síi boltba örök pihenőre. 

Az első fillérestély.  Jótékony nőegyesületüak 
f.  hó 23-án, egy minden tekintetben igen jól sike-
rült estélylyel nyitotta meg idei fillérestélyeinek  so-
rozatát. Az estély rendezői: Dr. Kovácsy  Alberné és 
Félegyházi  Mariska igen szép és vonzó műsorral ked-
veskedtek a nagy számban megjelent közönségnek. 
A műsor első és legkimagaslóbb pontját Groh A. 
„A kávétr8Cau cz. komikus duett je képezte Tordai 
Grail Erzsi forditásábin,  melyben Boglya Málit Lernl-
vay Máriskó, Pletyka L;dit pedig Sebest  Aranka sze-
mélyesítette. Szerepüket mindketten nem csak bájos 
egyéniségük, kellemes és szép hangjukkal, de alapos 
tanulmányra és kellő gyakorlottságra való sok ügyes-
séggel, műkedvelőknél szokatlan rutinnal, közvetlen-
séggel és kedves eredetiséggel érvényesítették a kö-
zönség általános tetszése és elismerése mellett. Az 
előadás sikerét kétségbevonhatatlanul igazolja mái 
azon körülmény is, hogy a közönségnek még az a 
része is lelkesen tapsolt és éljenzett, melyről szól e 
satirikus mese. A kíséretet lloediger  Melania már 



megszokott szabatos zongorajátéka szolgáltatta. Az-
tán következett a fülérestélyeknek  már csaknem ál-
landóvá vált, nélkülözhetetlen programmpontja : Nagy 
Elemér humoros szavalata, ki a „Nagyon csinos le-
ány" czimü mono'ogót adta elő az ő ismert s álta-
lánosan kedvelt előadási modorával, állandó derült-
ségben tartva, s szives vállalkozásával, szolgálatkész-
ségével ujabb hálára kötelezve közönségünket. Végül 
Ruduyánszky „Honvágyu-át, a még férfihangerőt  is 
próbára tevő, e nehéz költeményt szavalta el özv. 
Oroák Béláné mély érzéssel, élénk színezéssel, me-
lyet a közönség feszült  figyelemmel,  zajos tapsvihar-
ral jutalmazott. E szép műsort méltóképpen egészí-
tette ki az egyes pontok előtt és után Kónya  Sán-
dor zenekarának művészi játéka, mely az újonnan 
szervezett zenekarnak dicséretre méltó bemutatkozása 
volt. Az estély, mely 51 kor. 55 fillért  jövedelmezett, 
12 óráig tartó kedélyes tánczmulatság fejezte  be, 
melyről mindenki egy jól töltött este kellemes emlé-
keivel távozott. Kívánatos, hogy e szép kezdethez 
méltó legyen a folytatás  s ha a szereplésre hivatot-
tak csekély száma miatt nem is lehet mindig ily 
vonzó műsort összeállítani, már csak a nemes czél 
érdekében is tegyünk meg mindent ez oly kedves múlt-
tal dicsekedő s ugy anyagilag, mint erkölcsileg oly 
nemes hivatást teljesítő estélyek további sikere ér-
dekében. (—d — d.) 

A székelyudvarhelyi takarékpénztár ügye. A 
székelyudvarhelyi takarékpénztár csődbejutási ügyé-
ben tudvalevőleg a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla 
elrendelte a vizsgálatot Ugrón Gábor és társai ellen 
csalárd bukás czimén Ugronék felfolyamodása  alap-
ján az ügy a kir. Curia elé került, hol a felfolyamo-
dást elutasították s igy Dr. Göllner  Béla vizsgáló-
bíró be fogja  vezetni a vizsgálatot az érdekeltek 
ellen. 

Kegyes adomány. A következő sorok közlésére 
kérettünk föl.  özv. Farczády  K. Lijosné urnő bol-
dogult fia,  Lajos emlékére a többek között az ev. 
ref.  kollégium czéljaira is egyezer koronás kegyes 
alapítványt tett. A nemes alapítványt, melyért az 
intézet elöljárósága is meleghangú köszönő iratot 
intézett az alapító úrnőhöz, az erdélyi ev. ref.  Egy-
házkerület Igazgatótanácsa a következő szép levélben 
köszönte meg : Nagyságos Asszony ! Székely udvarhelyi 
kollégiumunk elöljáróságának bejelentéséből őrömmel 
vettük tudomásul, hogy Nagyságod 1000 kor. alapít-
ványt tett le nevezett kollégiumunkhoz, néhai felejt-
hetetlen kedves fia,  Farczády K. Lajos emlékezetére. 
A megrendült  anyai sziv, mély  bánatára  édes  enyhü-
lést  nyújtó,  eme kegyes cselekedet:  a benső  hitnek  és 
anyaszentegyházunk  szeretetének  fényes  bizonyítéka, 
melyért hálás köszönetet mondani részünkről is ked-
ves kötelességünknek ismertük. Fogadja Nagyságod 
szívesen őszinte elismerésünk és köszönetünk eme 
tiszteletteljes kifejezést,  melylyel vagyunk Nagyságos 
Asszonyunknak Kolozsvárt, 1904. november hó 11-én 
atyafiságos  tisztelői Dr. Vályi  Gábor elnök h., Ká-
dár  János titkár. 

Iparkamarai ülés. A marosvásárhelyi keresk. és 
iparkamara tegnap Tauszik  B. Hugó elnöklete mel-
lett teljes ülést tartott. Az ülésen megállapodásra 
jutottak az egységes vásárrendtartási szabályrendelet 
tárgyában, tudomásul vették a honvédelmi miniszter-
nek a jövő évi lábbeli szükséglete tárgyában kelt 
leiratát. 

Tél. A tél már rég nem poézis tárgya s a szű-
zies pelyhek, a ropogó hó, az iramló szán, a kris-
tálytiszta jégvirágok p az ósdi irálytan egyéb téli 
rekvizituroai rég ismeretlenek a városban. A jégvi-
rágok átlátszatlanná teszik a kirakatok üvegtábláit, 
tehát meghiusítja a kirakatok czélját; a hó járhatat-
lanná teszi az utakat, tehát megakesztja a közleke-
dést és a forgalmat,  a város vérkeringését ; a 
szán pedig nem kedélyszerüségböl iramlik, hanem 
mert könnyebb a szegény komfortáblis  lónak. Nem-
különben a tél lokozza a mérsékelt ellátábu embe-
reknek a kiadását s szinte elviselhetetlenné teszi a 
földhöz  ragadt szegénységnek a nyomorúságát. S igy 
a városok tele a poézis teréről átbillent elsőrangú 
társadalmi kérdéssé, melynek miudrn évben való be-
köszöntése komor sejtelmekkel töl'i el a városok 
szegénységét s megnöveszti a humánus intézetek és 
emberek gondjait. Nyáron minden bokor, minden zug 
éji szállást ad, a meztelenség legfölebb  szégyen, de 
nem elviselhetetlen fizikai  állapot s az éhségen is 
könnyebben kifog  a nyomor találékonysága. De a tél 
megcsúfol  minden találékonyságot s vele szemben, 
mint rettenetes vis majorral szemben szinte meddő 
a szegénység minden harcza. Ilyenkor legmeztelenebb 
az ősnyomor, mely a nyárnak boldog szakában min-
denféleképpen  tudja kendőzni magát; ilyenkor moud 
csődöt a szegénység türelmessége s tör ki a kétség-
beesés ; ilyenkor telnek a börtönök bűnösökkel a 
kik azért lettek azok, hogy meleg szobához és in-
gyen élelemhez jussanak s ilyenkor, télen mozdul 

meg a társadalom is. Lehet, hogy humanizmusból, 
lehet hogy önvédelemből, abból az öntudatlan érzés-
ből, hogy a nyomor enyhítésével voltaképp a maga 
bőrét és Vügyonát védelmezi az ember a fölszaporo 
dott betörőktől és a nyomor egyéb kétségbeesettjei-
től. Szóval ilyenkor érlelődik a társadalmi kérdés, 
hogy azután tavasszal valamiképpen kitörjön, mert 
a tavasz gerjedelme, a természet erőinek feszülése 
szokta fölrobbantani  a forradalmakat  s igazgatni ki-
sebb nagyobb hábjrgásokra az embereket. Nyomorú 
ságos megoldása az égető társadalmi kérdéseknek az 
iugyen kenyér és ingyen tej intézméuye, azonban et-
től mi még távol vagyunk és meg keli elégednünk 
a Nőegylet akcziójával, mely lelkes nők fáradozásával 
mindent megtesz a szegények felsegélésére  ; kész ruhát 
oszt ki, pénzzel segélyezi őket, s ha mindenfelé  nem 
tud eleget tenni ugy, ahogyan óhajtaná, az az anyagi 
eszközök hiányában történhetik meg. De mit csinál-
junk a szemérmes szegénységgel, mely nem képts 
beállani az alamizsnáért tolakodók csapatába? S mit 
csináljunk az intelligens szegénységgel, mely fűtet-
len szobában, éhesen küzdi fanatikus  szivósággal a 
legbecsületesebb szegénységnek harczát egy szebb 
jövő reményében, mig végre kimerülten ö szeesik ? 
S a tél most egy hónappal előbb beállt, mint rende-
sen, hogy meggyötörje az élet hajótöröttjeit s hogy 
megtttéze a nyomorúság kinját. A tél, mely mint 
poétikus, bájos, színtiszta hólepel t rül el, de csak 
a mezőkön és a házak tetején. Mert bent a város-
ban és lent az utczákoa a tél nagyon rideg egy 
évszak. 

A Polgári leányiskola Rákóczy-ünnepélye. Az 
Áll. polgári leányiskola, mint jeleztük, Schiller  Irma 
igazgató vezetése mellett, deczember 10 én tartja meg 
munkavásárral összekötött Rákóczy ünnepélyét. Az 
ünnepély délelőtt 10 órakor kezdődik és műsora a 
következő : 1. Hymnus Erk°I F. éneklik a polg. isk. 
növendékek. 2. Rákóczy. Sánia K.-tcl. Szavalja Bar-
tos T. IV. o. n. 3. Zrínyi Hona búcsúja. Jánosi G.-
től Szavalja Lendvay  Irma II. o. n. 4. Előhang. 
Endrődi S. tói. Szavalja Lengyel  G. III. o. n. 5. 
Üonepi beszéd. Mondja Schiller  Irma igazgató. 6. 
Kurucz dalok Káldy Gy.-íól a) Piros bársony süve-
gem, b) Bákórzy, Bercsényi . . . . c) Csinom Pa'kó. 
Éneklik a polg isk. növendékek; zongorán kiséri 
Lányi I. IV. o. n. 7. A kölesdi harezou. Népballada. 
Szavalja Kovács  Irma I. o. n. 8. Esztergom megvé-
teléről. Népballada. Szava'ja Tóth  V. IV. o. n. 9. 
Repülj fecském.  Hegedü-sóló. 10. Ócskay Lászlóról 
való ének. Népballada. Szavalja Lányi Irma IV. o. 
n. 11. a) Bakony erdfin  hull a levél . . . b) A tár-
kányi leányok. Zongora kísérettel énekli Demény 
I. IV. o. n. 12. Egy bujdosó fz^gény  legény. Sza-
valja Lántzky  M. IV. o. n. 13. a) Bujdosók éneke... 
b) Satyrikus dal Káldytól. Éneklik a polg. isk. nö-
vendékek ; a sólórészt énekli: Friedriger  G. IV. o. 
n. ; duettet éneklik : Friedriger  G. és Bartos  T. IV. 
o. n., zongorán kiséri Benedek  I. IV. o. n. 14. Buj-
dosó Rákóczy. Szavalja Benedek  I. IV. o. n. 15. 
Rákóczi-nóta. Tárogató-sóló. 16. Mikes. Lévaytól. 
Szavalja Török  E. II. o. n. 17. Rákóczy induló. Szeut-
gálitól, éne'c'i a polg. isk. növendékek, zongorán ki-
sérik : Lányi I. és Benedek  I. IV. o. n. — Az ün-
nepély után, mely 10 órakor kezdődik, nyomban 
megnyílik a munkavásár, amikor mintegy 250 darab 
igen csinos hímzett és festett  női kézi munka kerül 
eladásra. Az ünnepély tiszta jövedelmét a szegény-
tanulók segély könyvtára alapjajavára fodi'ják.  Ér-
dekesnek tartjuk megemlíteni, hogy Fankovich  Gyula 
tanár két művészi kályhaellenzőt festett,  melyeket 
a kiállítás mübocsét kétségkívül nagyban fjgjik 
emelni 

Tüdöszanatórium Udvarhelymegyében. liosen-
baum Pál oláhfalvi  körorvos, mint lapunk nov. 13-iki 
számában megírtuk, igen figyelemreméltó  röpiratot 
adott ki egy Udvarhelymegyében létesítendő tüdősza-
natórium érdekében. A felvetett  eszmét, mint igen 
üdvöst, természetszerűleg örömmel pártoltuk, s ezen 
nézetünknek a kérdéses közlemény keretében érthe.ő 
kifejezést  adtunk. Rosenbaum úr röpiratában a sza-
natóriumot az oléfalusi  állami úttól 2 kilóméter tá-
volságban levő Vargyas-pataka vö'gyében óhajtja el-
helyezni, amely hely kiválólag védve van az északi 
szelek ellen, s a klimatikus gyógyhelyek minden ki 
válóságával rendelkezik. Röpirata végén megjegyzi, 
hogy e völgyben tör elő a „Hargita gyöngye" gyógy 
borvíz, mely az ugyancsak ott közölt összehasonlító 
táblázat szerint bátran felveszi  a versenyt a Nieder-
selters-sel. Személyesen is ismerve e viz kitűnő vol-
tát, fentemiitett  közleményünkben a legnagyobb jóhi-
szeműséggel emiitettük fel,  hogy a szanatórium e 
völgyben való elhelyezésének e forrás  a második, vagy 
éppen az első indoka, s igy a szanatórium felállítá-
sának minden kelléke meg van. E közleményünk, 
mint említettük nov. 13-ikán jelent meg, s igen nagy 
volt a csodálkozásunk, amidőn Rosenbaum orvos úrtól 
14-iki kelettel egy levelet kaptunk, amelyben megkö-
szöni ugyan nekünk a röpirat ismertetését, azonban 
kijelenti, hogy őtet a szanatórium fölvetésekor  — 
czélzábsal a közleményünkben használt azon kifeje-
zésre, hogy a szanatórium felállításánál  a Hargita-

gyöngye gyógyborviz forrás  első, vagy második ok — 
sem első, sem második ok nem vezérelte, hanem 
egyszerűen csak a lelkesedés és a tárgy szeretete. 
Levelében sajnálatának ad kifejezést,  hogy itt a 
Székelyföldön  mindenben titkos rugót keresnek és 
hogy hálátlan dolog egy ügynek a kezdeményezése. 
Végül megjegyzi, hogy „e sorokat egyelőre csak a 
Szerkesztő urnák szives tájékoztatására irtam . . 
Valóban megleptek e sorok akkor, midőn az ügyet 
részünkről a legnagyobb érdeklődéssel karoltuk fel 
és kiváutuk annak ezután is propagandát csinálni, s 
miután akkor ugy vélekedtünk, hogy Rosenbaum 
urat valaki csakugyan gyanúsítással illette meg, most 
a mi legjobb szándékunkat is félre  kívánja magya-
rázni, noha a kérdéses sorokból az alig lehetséges, 
s kifogástalan  uri emberek véleménye 3zerint, egyál-
talában uem is lehetséges. Tehát minden további 
fé  reértések kizárásáért ugy gondoltuk, helyesen cse-
lekszünk, ha Roseiibaum urat tévedéséről levélben 
fölvilágosítjuk.  Levele kézhezvétele után, ami 15.-én, 
kedden, történt meg, Dyomban levelet irtunk Rosen-
baum urnák s tévedéséről s tiszta intencziónkról fel-
világosítottuk, s argumentumul tiszta száodékuukiól 
körülbelül azt irtuk meg, hogy azon kijelentésünket, 
hogy a szanatórium felállításánál  második, vagy első 
indokul igenis a Hargita-gyöngye gyógyborviz forrása 
szolgál, igazolja az, hogy e viz a Selterst hatásában 
felülmúlja,  s a mig a megyében szanatóriumnak való 
helyet még lehetne találni, de olyan helyet, mely 
tüdőbetegeknek kiválólag alkalmas vizzel rendelkezik 
— uem. Tehát amidőn első, vagy második okról be-
széltünk, helyesen beszéltünk, azt fenntartjuk.  Ezzel 
aztán azt hittük, hogy az ügy teljesen el van intézve, 
8 Rosenbaum orvos urat szándékunk felől  megnyugtat-
tuk. Azonban még levele vételénél is nagyobb volt cso-
dálkozásunk, am'dőn csütörtökön, nov. 17.-én, Rosen-
baum orvos úr ez ügyben személyesen keresett fel 
bennünket, hogy tévedéseért személyesen, de legki-
vált azért kérjen bocsánatot, hogy levelére válaszunk 
meg sem várva, a Sz. U. czimü lap nov. 17-iki 
számában lapunk ellen egy közleményt adott le, s 
azt nyomban be is mutatta. A dolog nagyon kelle-
metlenül érintett, miután mi Rosenbaum úrnak ilyen 
meggyanusitásra nem adtunk okot, s ilyen megtáma-
dást levele nyomán, melyet „ . . . csak a Szerkesztő 
úrnak tájékozására . . irt, nem tételezhettünk föl. 
A kérdéses nyílttéri hangú közleménye a doktor úr-
nak, elmondja, hogy az U. H.-ba ironikus megjfgy-
zés csúszott be, már pediglen ő (Rosenbaum úr) szí-
vesebben eltűr egy tőrszurást, mint egy tőszurást. E 
valóban szellemes megjegyzés után azon nézetének ad 
kifejezést,  hogy itt a Székelyföldön,  úgy látszik, a meg-
győzödéiből kimondott, minden mellékérdek nélküli 
gondolat ritka holló. Végül kijelenti becsületszavára, 
hogy ő pénzt a forrás  tulajdonosoktól a röpirat meg-
írásáért nem kapott stb. Hát mint előre bocsátottuk, 
a doktor úr ilyen fellépése  módfölött  kellemetlenül 
érintett, s miután ő hibáját belátta: a részéről fel-
ajánlott elégtételül azt kívántuk, hogy a sértést, mi-
után uyilváuos helyen követte el, ugyan ott vonja is 
vissza, s az ügyöt mi úgy befejezettnek  tartjuk. A 
dolog ilyetén va'ó elintézésére a doktor úr kezet is 
adott. A kérdéses visszaszívó közlemény helyett azon-
ban a múlt vasárnap, 20-ikán, tehát nem egészen vélet-
len ségből akkor, amidőn lapunk már megjelent, s a 
ránk alaptalanul szórt meggyanusitást nyomban nem 
utasíthattuk vissza, a doktor urúSl levelet kaptunk, 
a melyben sajnálatát fejezi  ki a fölött,  hogy megbe-
szélésünkhöz hiven nem cselekedhetik, azon egyszerű 
indokból, mert megun'a a — szereplést és kér 
bennünket, hogy tekintsük az ügyet elintézettnek, 
egész egyszerűen ne is reflektáljunk  nyilatkozatára, 
s borítsuk a feledés  fátylát  az inczidensre. Tehát 
Rosenbaum doktor úr abban a balga illuzkbin rin-
gatta magát, hogy minket ezzel kielégített s a dolog 
szép csendben, a közönség háta mögött, az ő sértő 
meggyanusitása és személyes megjelenése után be-
fejezést  nyert. Ez körű belül olyan hit, mint annak 
a magyar huszárnak a hite, ki a Küküllő forrására 
rátette a tenyerét és nagyot nevetett, hogy mit fog-
nak otthon szólni az ő falujában,  ha majd egyszer 
nem folyik  a Küküllő? Kérésére mi azonban most 
szívesen megtesszük azt, hogy az ügyre a feledés 
fátyolát  borítsuk, azonban e fátyolt  a doktor úr 
ténykedéséről kellett lehuzzuk, — s az ügyet — el-
járásunk igazolásául, védekezve Rosenbaum doktor 
úr nyilvános meggyanusitásai; ellen — kénytelenek 
voltunk itt megismertetni, a nyájas olvasó Ítéletére 
bizva a doktor úr eljárását, szives elnézést kérve 
hosszadalmasságunkért. 

Iparosok fillérestélye.  A Polgári önképző és 
segé'yző egylet íillérestélyét 2l-én kezdette meg. 
Solymossy  Endre egyl. elnök lendületes megnyitó 
beszéddel nyitotta meg, az iparosainkra nézve oly nagy 
szükséget pótló estélyek sorozatát, melynek kereté-
l en lebilircselően magyarázta e társas (stélyek czél-
ját, lényegét. U ána Dózsa Sárika adott elő egy 
verset distingvált ízléssel, hatásosan. Boldizsár  Dé-
nes ny. tanitó Pályaválasztás kü«z">b?n czimmel egy 
igen tanulságos monológot adott elő, mig Nuszbaum 
Hermin tetszés mellett czimbalmazott. Az estélyen 
Sándorka zenekara működött közre. A holnapi 28-
iki, estélyt Kovács  Paula Puhán  Ágnes, Bcnkö Mi-
hály és Keresztes  János rendezik. Az estélyen Dr. 
Kovácsy  Albert felolvas,  Bartók  Anna és Lórincg 
László szavalnak, mig Angi  András énekel, 
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uton is értesiti az érdeklődő közöuséget, hogy a mai 
estély, közbejött akadály miatt, egyelőre bizonyfalan 
időig elbalasztatott. 

A Nőegylet második fiéllérestélyét,  nov. 30-
ikán, Léstyán  Margit és Madarász  Bea rendezik. A 
műsor ez estén is igen változatos lesz, amenyiben Ko-
vácsy Jenő főgim.  tanár „Az én születésem nspj*" 
czimmel irt, humoreszkjét olvassa fel,  Krizsó  Erzsike 
polg. isk. tanítónő énekel és Burger  Ártbur főgimn. 
tanár a Társadalmi hazugságokról tart előadást. 

Székely iparosok áll. szállítása. A m. kir. hon-
védelmi miniszter a napokban osztotta ki a m. kir. 
honvédség 1905. évi lábbeli szükségletéből azt a részt, 
mi kisiparosoknak van fentartva.  Ebből a bakai cs 
mennyiségből a székely kisiparosok 5700 pár készí-
tésére nyertek megbízást. És pedig Ifj.  Rájk József 
székelyudvarhelyi alkalmi szöv.: 150 pár bakancs; 
a kézdivásárhelyi ipari hitelszövetkezet: 1400 pár 
bakancs, 700 pár könnyű czipőre ; a marosvásárhe-
lyi ipari hitelszövetkezet: 700 pár bakancs és 400 
pár könnyű czipőre; a sepsiszentgyörgyi ipari hitel-
szövetkezet: 400 pár bakancs és 200 pár könnyű 
czipőre; Sípos Sándor és társai altorjai alkalmi szö-
vetkezet : 200 pár bakancs és 100 pár könnyű czi-
pőre ; Kovács Ferencz és társai bereczki alkalmi 
szöv. : 250 pár bakancs és 100 pár könnyű czipőre; 
Kovács Déoes társai kovásznai alkalmi szöv. 200 
pár bakacs és 200 pár könnyű czip3re; Bartha Jó-
zsef  és társai csíkszeredai alkalmi szöv.: 200 pár 
bakancs és 100 plr könnyű czipőre ; Takó Albert és 
társai baróthi alkalmi szöv.: 150 pár bakancsra. 

Lentermelési eladás. Füredi  lentermelési szak-
tanár f.  hó 25-én a tanácsház nagytermében előadást 
tartott a lentermelésről. Érthetően f  jtegette a len-
termelés előnyeit, s előadását a jelenvolt gazdakö-
zönség megéljenezte. 

Az óvodát bezárták. A városban szórványosan 
felépett  vörheny betegülések következtében a városi 
tanács az óvóda bezárását elrendelte. A bezárásra a 
vörheny jóllehet még nem szolgáltatott okot, mivel 
a betegek száma mindössze 8—9, azonban, tekintet-
tel az amúgy is közelgő karácsonyi szünidőre, a ta-
nács jónak látta ha az óvodát tulovatosságból már 
most bezáratja, minden komolyabb bajnak elejét 
veendő. 

Szenzácziós ajándék — a magyar olvasóközön-
ségnek. Örömmel jelentjük olvasóinknak, hogy ez év 
karácsonyán az „Ország-Világ" negyedszázados fenn-
állását ÜDnepli. Huszonöt éve immár annak, hogy az 
„Ország-világ" első száma megindult, hogy megkezdje 
diadalmas körútját a magyar olvasóközönség körében. 
Nem akarunk ez alkalommal kitérni arra, hogy milyen 
auspicziumok között indult meg ez az újság és mint 
lön a magyar kultura jelentős faktorává.  Bőségesen 
szól erről az a remek Jubiláris  Almanach,  mely a 
jubileum alkalmából ez év karácsonyán fog  megje-
lenni, és a mely még a karácsonyi ünnepek előtt az 
összes előfizetőknek  külön keresztkötésben ingyen és 
díjmentesen lesz megküldve. A „Jubiláris Almanach" 
nemcsak tartalom, de külső kiállítás tekintetében is 
méltán feltűnést  fog  kelteni. A „Jubiláris Almanach" 
részére a szerkesztőkön, dr. Váradi Antalon és dr. 
Falk Zsigmondon k<vül csaknem az összes jeles írók, 
költők és zeneszerzők adtak kéziratot. Az Alma-
nach kiegészítő része lesz az a bő fejezet,  mely a 
magyar ipar és kereskedelem múltját, jelenét és jö-
vőjét fogja  népszerűen ismertetni. Vezető czikkeket 
irtak ebbe a részbe Matlekovics Sándor és Szterényi 
József.  Többi czikket is legkiválóbb közgazdászaink 
írták. Érdekes és édemes munka lesz ez, mely bizo-
nyára minden olvasó érdeklődésével fog  találkozni. 
Az „Ország-Világ" eltfi<etési  ára: negyedévre 4 kor., 
félévre  8 kor., egé zévre 16 korona, s az elffizetési 
pénzek az .Ország Világ" kiadóhivatal czimére : Bu-
dapest, V., Hold-utcza 7. sz. küldendők. 

TAVIK ATOK. 
Budapest, nov. 26. 
(Érk. d. u. 5 ó.) 

Széli Kálmán nyilt levele megjelent. 
Tegnap a késő esti órákban jelent meg S z é l i 

Kálmán levele, melyet szentgotthárdi választóihoz 
intézett. 

Kijelenti, hogy a november 18-iki esti ülés ese-
ményei kényszerítik ama fájdalmas  elhatározásra, 
hogy mandátumáról lemondjon. 

A házszabályoknak évek előtt történt módosí-
tásain túlmenő gyökeres reformját  elkerülhetetlenül 
szükségesnek tartja és minden erre vezető törvényes 
uton az akcziót támogatni kész lett volna, de a 18-
iki ülésen a törvény tudatos és szándékos megsér-
tése történt, minek következményeit magára nézve 
levonta. 

A technikai obstrukcziot meg kell szüntetni, 
mert az a kisebbség erőszaka, mely által guny tár-

gya lett a parlament; de teljes épségben megtartan-
dónak véli a kisebb ég ellenőrzési jogát. 

Nagyon sajnálja, hogy az ellenzék a kormány 
által ajánlott 21-es bizottság kiküld sét elutasította, 
mert ezzel adta az első lökést a bekövetkezett saj-
nálatos eseményeknek. 

Nyilt levelét azzal végzi, hogy a történtek foly-
tán előállott politikai keretekbe elveivel és jogérze-
teivel beilleszkedni nem tudván, le'kiismeretének 
szavát követi, amikor madátumáról lemond. 

Nagy tüntetés a pesti egyetemen. 
A budapesti egyetemen ma délben több száz 

egyetemi hallgató jelent meg, követelve az egyetem 
főkapujának  kinyitását. 

A rektoi tagadó válaszára az ifjak  óriási lár-
mával az egyetem mellék kapuján berohantak. Az 
egyetem épületében való tüntetés hirére Dagy számú 
lovas és. gyalog rendőrség jelent meg sz egyetem 
épülete előtt. 

A rendőrséget az ifjak  a harmadikemeleti er-
kélyről szénnel dobálták meg, s köztük a rendőrka-
pitányt is eltalálták. 

Erre a gyalogrendőrök bementek az egyetemre 
és Laky rendőrfelügyelő  felszólította  az ifjakat  a 
tüntetés abbanhagyására. 

Az ifjak  erre szidalmazni kezdték a rendőröket 
s egyik ifjú  a rendői-fel  ügyelőt pofonvágta.  Erre a 
rendőrök kardot rántottak és több ifjút  megsebesí-
tettek, köztük hármat igen súlyosan. 

A rektor felszólítására  a rendőrség az egyetem 
épületét elhagyta, s az egyetem előtt sorfalat  áll. 
Ujabb zavargásoktól tartanak. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája. 

1028—1904 végh. 

Árverési hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. bírósági végrehajtó 

közhírré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. járás-
bíróságnak V. 31/8. 1904. poig. számú végzése által 
sz.-udvarhelyi Székelyegyleti első takarékpénztárnak 
kecset-kisfaludi,  Kisfalud:  István, Bak Péter és Pál 
István ellen 270 korona tőke s járulékai iránti ügy-
ben, alpereseknél Kecset-Kisfalud  községben összesen 
1165 koronára becsült következő javai. u. m.: Pál 
Istvánnál két ökör, fehér  szőrüek és szarvuak 7 
évesek, egy kékes szőrű 9 hónapos ökör borjú, ennél 
még 3. 4. 5. tétel alatti ingók és ifj.  Bak Péternél 
két ökör tulok 3 évesek fehér  szörüek, egy vasas 
kerekű hordó szekér, egy kasos vasas kerekű ló 
szekér, egy vas eke vasas taligával együtt, ezen 
ingók Kekset Kisfaludban  rendre alperesek házánál 
1904. deczember hó 23 án délelőtt 9 órakor nyilvános 
árverésen el fognak  adatni, melynél az egyes javak 
vételáron azonnal fizetendők,  esetleg a becsáron alól 
is a többet ígérőknek el fognak  adatni. 

Az árverési feltételek  a bírósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak  mindazok, kik a 
lefoglalt  javak iránt elsőbbségi jogokat érvényesít-
hetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az ár-
verés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek 
is, alulirt végrehajtóhoz nyújtsák be, mert különben 
azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére  fognak  utasíttatni. 

Székely udvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz.-udvarhelyit, 1904 november hó 2l-én. 

Bíró Sándor, kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 511. 1909. vh 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t'-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi 
hogy a sz.-udvarhelyi kir. törvényszéknek 1904. évi 
4388. számú végzése követieztélen Dr. Pap Ferencz 
ügyvéd által képviselt Dömötör Bertalan és t. 
javára, id. OtroMn Radó és t. bardoczi 1. ellen 
476 K. 60 f.  s járü'ékai erejéig 1904. évi szept. hó 
10-én foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le 
foglalt  és 1000 kor. becsült következő ingóságok, 
u. m.: 1 cséplőgép és 1 mozdony nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a H.-Oklándí kir. járásbíróság 
1904. évi V. 279/2 számú végzése folytán  476 kor. 
60 fill.  tőkekövetelés, és eddig összesen 70 kor. 76 
fillér  bíróilag már megállapított .kfltségek  erejéig 
Bardoczon alpereseknél leendő eszközlésére 1904. évi 
deczember hó 7-ik napjának délelőtti 11 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko-

zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintet ingóságok az 1881.évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §§-ai értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, 
el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le és felülfoglaltatták  s azokra kielégítési jo-
got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-cz. 120 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Oklánd, 1904. évi november hó 15. 
Pol lák Ignác/,, 

kir. bir. végrehajtó. 

A homoródi járás föszolgabirájától. 
Szám: 4285-1904. kig. 

pályázati hirdetmény. 
Az ujon alakított Homoród-Városfalvi  kör-

bábai állásra, mely körhöz H.-Városfalva  és H.-
Jánosfalva  községek tartoznak, pályázatot nyitok 
és felhívom  azon okleveles szülésznőket, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  folyamodványukat  hozzám folyó  évi 
deczember hó 15-ig adják be. 

A körbába javadalma: 50 korona évi 
rendes fizetés  és minden egyes szülésnél 2 
korona működési dij. 

Szegényektől dijat nem vehet. 
Homoród-Oklánd, 1904. november hó 9. 

(Szabady T ivadar , 
főszolgabíró 

Hirdetmény. 
A helybeli Korcsolya-egyesület közhírré 

teszi, hogy a régi korcsolya pavillon anyaga a 
hozzá tartozó kerítéssel m a , v a s á r n a p 
délelőtt 11 órakor a helyszínén nyilvános ár-
verésen a legtöbbet Ígérőnek azonnali készpénz-
fizetés  mellett el fog  adatni Kikiáltási ár 100 
korona.Székelyudvarhely, 1904 nov. 27. 

Az E l n ö k s é g . 

A homoródi járás föszolgabirájától. 
Szám: 4285—1904. kig. 

pályázatMiirdetmítty. 
Az ujon alakított Homoród-Szeut-Páli kör-

bábai állásra, mely körhöz H.-Szt.-Pál, H.-Szt.-
Péter és R»csenyéd községek tartoznak, pályáza-
tot nyitok és felhívom  azon okleveles szülész-
nőket, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
szabályszerűen felszerelt  folyamodványukat  hoz-
zám folyó  évi deczember hó 15-ig adják be. 

A körbába javadalma: 80 korona rendes 
évi fizetés  és minden egyes szülésnél 2 korona 
működési dij. 

Szegényektől dijakat nem szedhet. 
Homoród-Oklánd, 1904. november hó 9. 

Nzabady T ivadar , 
főszolgabíró. 

Az 1895. évi cairoi s az 1896. évi londoni 
egészségügyi kiállításokon díszoklevéllel 
aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek 
által kipróbált s nagyobb kórodákban kitűnő 

sikerrel használt külszer: 

a Widder-féle 
Reuma-szesz ésErö-Fluid 
biztos s kiváló gyors hatású a test bárminemű 
csúfos  bántalmai, u. m.: köszvény, csűr, reuma, 

isekiás, astlima stb. elten. 
Hatása némely esetben meglepő, amennyiben 
gyakrabbin idültebb eseteknél is már egyszeri 
bedörzsölésnél a fájdalmat  teljesen megszüntette. 
Fog- és fejfájást  5 perez alatt megszüntet. 

Egy üveg ára használati utasítással 
1 kor., erösebb üveg 3 kor. 4© fill. 

Főraktárak Budapesten: 
Török József  ur gyógyezartárában, Király-u. 12. 

és Andrássy ut 26. 
és dr. Egger A. gyógyszertárában, Váczi-körut 
17. sz. Úgyszintén a főváros  összes s a vidék 
csaknem összes gyógyszertárában, valamint a 

készítő 

Widder Gyula gyógyszerésznél 
S.-A.-Ujhely 41. szám. 

Vidéki megrenelések pontosan teljesíttetnek . 
S0tr Kaphatók: 

Székelyudvarhelyen: Solymossy János, Székely, 
kereszturon Lengyel Samu gyógyszerészeknél-



r^.. amerikai gyorsfözö vagy j n ( n / p n 
L 6 J h á z t a r t á s i mér leg " ' g J C M . 
Mesésen olcsó árak mellett küldöm szét tulhalmozott raktáram-
ból világhírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 

tttexüsói ezüst-áruimat 
és pedig: 

6 drb mexikói ezüst asztali kést, 
» » evövillát, 
, , , evőkanalat, 
„ „ „ kávéskanalat, 
„ kiváló desszertkést, 
, kiváló dessertvillát, 
„ mexikói ezüst levesmeritő kanál, 
, mexikói ezüst tejmeritő, 
„ eleg. szalon asztali gyertyatartót 

46 drb °ZT 6 frt 50 krajezár. 
Minden megrendelő ezenkit ül jutalomképen egy amerikai gyors-
főző  vagy szavatosság meilett gyorsan működő 12'/,  hordké-
pesség ü háztartási mérleget kap teljesen díjtalanul. A mexikó 
ezüst egy teljesen fehér  fém  (belül is), melynek tartósságárt 
25 évi jótállást vállalok. Szétküldés a pénz előleges beküldése 

esetén vagy utánvéttel történik az európai raktárból 

S C H £ F F E R 1>. K Á N D O B 
Budapest , VIII . , Bezerédy-ntexa 3. sz. 

Gazdák figyelmébe! 

Manhattan nélkül. Manhattan porril. 
Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni,  aki 
teheneitől és kecskéitől több és jobbminőségü 
tejet aüar, aki erős igavonó barmokat és tüzes 
lovakat akar, egyszóval aki jövedelmezőbb állat-

tenyésztést akar, az használjon 

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély és 
dúsan megtérül. 100 klg. 50 kor., 50 klg. 26 
kor. Egy 5 kilós próbaküldeményt 5 kor.-ért kül-
dök postán és bérmentve utánvéttel, hogy a 
legkisebb gazda is meggyőződhessen a Manhat-

tan bámulatos hatásáról. 
Központi lőiakiár: Manhattan Electrophor vállakat 

Budapest, VIII., Aggteleki-utcza 15. 

Dupla villany delejes 

Kereszt 

*HT 

. Csillag 

DM R.G.. B8503. 

gyógyít, ielüdit jótállás mellett: köszvény, 
reuma, asthma (nehéz légzés) álmatlanság fül-
zúgás. nehéz hallás, epilepsia (eckór), 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 

győződre, készülékem biztos hatásáról 

A nagy készülék  ára 6 korona, 
idült betegségeknél alkalmazandó. 

A kis késaiilék  ára 4 korona, 
könnyebb betegségeknél alkalmazandó. 

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

Scheffer  D. Sándor 
Budapest , VIII . , Bezerédy-utc/.a 3. 

Pénz törlesztése; Kölcsön! 
nyujto . budapesti és kül-
földi  elsőrangú pénzintéze-
tektől a földbirtok  és ingat-

\an 8/i értékéig I és II. 
helyre 15—60 évig ^luhílfllt  W ^ n a k , katonatisztek-
terjedő időtartamra Jl»W»IJ»H«ll n e k , állami- éB magánhi-
vatalnokoknak, kereskedőknek és iparonoknak kezes és kezes 
nélkül 1—15 évig terjedő időre g y o r s a n é s d i s e r é t e n . 

Bank- és magánadósságok konvertálása. 

I_I .A. nsr G- S-A_:M:TT 
Budapest , VI., Xagyuiezö-ii. 13. 

A kölcsön  nem záloglevelekben,  hanem készpénzben 
lesz  folybsitva. 

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

'U K 3 . - , '/s K 1.50 (Valaszbélyeg) 

Csak 5 korona 
4'/4 kiló (köiülbelől 50 darnb) kevéssé megsérül 

eoyhe, finom 

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

tes megküldése, vagy utánvéttel küldi: 
S C H E F F E R D. S Á N D O R 

Budapest, VIII. ker., Bezerédy-utcza 3. szám. 

Remek 6 szem. ká-
vés készlet minden 

színben csak 
9 5 kr. f.  1.40 

f.  1.90 

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

f.  2.20 
f.  2 .90 3 .45 

Minden család pénzt 
m r 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  v é g 
csodavászon csak 

f  3 .65 

3 0 rőfös  vég 
bőrvászon csak 

f  4 9 5 
3 0 rőfös  v é g 

lrlandl vászon 
csak f  4.15 

3 0 rőfös  vég 
Gyöngyvászon 
csak f.  5 .45 

3 0 rőfös  v é g 
rumburgl vászon 

csak f.  5 .60 
3 0 rőfös  v é g I-a 

rumburgl vászon 
csak f  6 . 4 0 

5 0 rőfös  vég 
bőrvászon csak 

f  8.25 
5 0 rőfös  vég 

lrlandl vászon 
csak 9 .45 

5 0 rőfös  v é g 
rumburgl vászon 

csak f  10.40 
3 0 röfös  v é g 

jó min. chiffon 
Qsak f  4 ,65 

3 0 rőfös  v é g 
R. Chlfon  csak 

f  5 .40 
3 0 rőfös  v é g 

R. R. Chiffon  csak 
f  6 .85 

3 0 rőfös  vég 
csíkos Kanavász 

csak f  3 .25 

3 0 rőfös  vég 
cs ikós és koczkás 

I-ma kanavász 
csak f  4.55 

3 0 rőfös  v é g 
finom  kanavász 

csak f  5 . 4 0 

35 rőfös  v é g 
kanavasz külön-

legesség 
csak f  6 4 0 

80 rőfös  v é g 
fehér  cs íkos 

cslnvat ágyhu-
zatra csak f  6.35 

30 rőfös  v é g 
v irágos fehér 

cs lnvat ágyhu-
zatra csak f  7 . 4 0 

Bemek női Ing 
vászonból, kézi 

hímzéssel 
csak 8 5 kr. f  1.15 

f  1.55 

Remek nőt Chiffon 
Ing schwu'.-í him-

zéssoi 
csak f  1.10 f  1.42 

f  1.74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-

lasztékban 
csak 9 8 kr. fl.2í 

f  156 

Remek női chiffon 
nadrág 

csak 9 0 kr. f  1.18 
f  1.45 

Remek Chiffon 
alsó szoknyák 

bimzéssel 
csak f  1.35 f  1.75 

fi-t  2.25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szók-

nyák 
csak frt  1.65 f  2.15 

frt  3 22 

Varrás nélküli vá-
szonlepedő 2 mtr 
bosszú és másfél 

mtr széles 
csak 92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászonlepedő 
2 mtr hosszú és 

másfél  mtr széles 
csak frt  1.05 

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

Remek se lyem 
Cloth paplan min-
den színben csak 

frt  3 95 

Remek Caschmir 
paplan minden 
színben csak 

frt  s.55 

VilághirU "Hü 
a p m n p n " festészeti  müintézet, 

, . n u i v u n u a kiválóan sikerült 
éle'nagyságu arczképeiről, melyeket elismert 
aűvészek által készíttet. Számos (kir. köz-
jegyző által hitelesített) eüsmerőltvél a világ 

minden tájáról. 
F.lsörangu képek árai : 

Olaj-, aquarell- és pastellfestésben  fénykép 
után 48— 63 cm. nagyságban ára 20 korona 

Legfinomabb  kivitelű B!om-, Platin- és kréta-
rajz ára 5 koroua. 

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életuagyeágu nagy képet készitüuk 
mindenkinek teljesen ingyen, ha ré-
szünkre 3 rendelést szerez, és azokat egyen-

kint \agy egjszerre beküldi. 

„ R e k o r c i " 
festészeti müintezet 

Budapest , 1 I I . , Botteukil ler-u. 46. 

Védjegy: „Horgony". 

A Liniment. Capsisi camp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka 
egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 35 év óta legjobb fájdalom-
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés-
képpen használva. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk  el, a mely a 
„Horgony" védjegygyei és a Richter czég-
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér,  1 kor. 40 f.  és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy-
szertárban kapható. — Főraktár: Tórök 
József  gyógyszerésznél, Budapesten. 

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Prágában, 

Elisabethst rasse 5 neu. 
Mindennapi síétküldés. 

ÍRJ;KG¥ZÍ: IÍ 
minden haDgszerról MvA-
vánatra ÍDgjrn és bér-

mentve küldetik. # # 

Első kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

legjobban! 

E l s ő m a g y a r v i l l a -
m o s e r ő r e b e r e n d e -
z e t t l i a i i g s z e r g y i l r 

S t o w a s s e r Q. 
királyi.' udvari hangszergyáro?, hadsereg-szállitó, 
a Rákóczi-tárogató és a hangfokozó  gerenda feltalálója 

R i D I P E « i T , II . , Lfiiiczli!d-n.  5 . 
A já»Íja Kaját gyárában készült általánosan elismert 

különleges (.peczialitns) {a-, réz-, fúvó  és tonós 
hangszereit, czimbalmokat stb. 
Legnagyobb raktár és gyár. 
1/nMAflíiU  3. 4, 5 , 6 forinttól  feljebb  a legjobb 
7V?g?0Uli felszerelésben. 

JíatigfoHozó gerenda 
sukkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer (biitos 
éiker) ; hegedűbe ja-itással 4 frt. 1/9«iimamiI#41/ legjobb, erős, elpusztiOiatatlan 
7 \ a r l n 0 u l ^ a l ) hangokkal. 2.50, 3, 4,5 forinttól 
teljebb. Különleges arzelhungn hang ersenyharmonl-

ik. kák, saját mintái 
lórssftból  ujezüst bil-
lentyűvel és iskolával 
30 — foriniiól  feljebb 

világhírű legjobb grárt-
mány, Pfi  fo-inttól  feljebb 

Tárogatő 
jtarninniumoK, 
7ai<aU ac>/\V teljes felszerelése  előnyös 
&«Utfl)aiQll  feltetelek  mellett, jutányos ár. 
bún, elismert jó minőség, a hadsereg és a legtöbb 
katonai zenekaroknak szállítója vagyok. 
TAtftf  SCaW ftz  ósszes hargüze eken. kftlönle-
JOVIlaJU^ ges szakszerű pontossággal, ju-
tányos árban eszközöltetnek. 

Kezesség minden egyes 
= = hangszernél 
K i v i f p l  n n g j b a n í a 
l Y I V i l t i k i c s i n y b e n 

I 

Kitűnő minőségű í j legmagasabb szilárdságú portland czemenW ajánl olcsó áron a 

B R A S S Ó I m T U N Ü C E M E N T G Y Á R 
Brassóban 5z€HclyttdVarhelytt Kapható Kösler íj Gábor nrannái. 


