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Karácsonykor. 
Székelyudvarhely, decz. 24 

Eljutottunk a szeretet ünnepéhez, szép Ka-
rácsony napjához, amely minden idők legpoéti-
kusabb, legkedvesebb ünnepe. Ennek az ünnepi 
dátumnak sok külsősége, ragyogó czerimoniáléja 
és hagyományokon nyugvó sok bájos szokása 
bizonyos melegséggel árasztja el a sziveket. 

Karácsony estéje a maga ezer fényben  ki-
gyúló fájával,  bizalmas, szeretetteljes családi 
milieujéval, a karácsonyi éjféli  mise, a maga 
miszticziímusával, karácsony napjának ujjongó 
énekei oly esztétikusan széppé, ethikailag meg-
indítóvá teszik ezt az ünnepet, hogy a karácsony 
felekezet  és társadalom-külömbség nélkül az em-
beriség ünnepévé vált. 

A társadalom együttélése, az emberiség 
közös élete egy legfőbb  erkölcsi törvénynek, a 
szeretetnek fundamentumán  épült. Ez az erkölcsi 
törvény a támasza, talpköve az emberi boldo-
gulásnak, a haladásnak, sőt magának az erköl-
csi világrendnek is. 

Az ember, aki maga is a földhöz  van kötve, 
a meg nem fogható  eszmei, erkölcsi erőket és 
azoknak tételeit szereti valami fix  ponthoz kötni, 
így keletkezett a karácsony ünnepi dátuma, vagy 
legalább is igy támadt annak ethikai lényege. 
A karácsony tehát a szeretet ünnepe. 

Az ilyen ünnepek, amelyek eszmei tartal-
mukkal az ember erkölcsi életének bizonyos 
perifériáira  terjednek ki, az eszmélő, gondolkodó 
embert természetesen elmélkedésre késztik. Az 
ember keresi az összhangot az ünnepek eszmei 
vonatkozása és a saját erkölcsi élete közt. 

Ma, karácsony napján kissé megriad a lé-
lek annak a zűrzavaros ellentétnek, annak a nagy 

Simén Zsiga. 
— Irta Szabó Kálmán.  — 

I 
Alispán választás volt. Parádésruhás megyei 

hajdúk szaladgáltak a régi megyeház előtt, melynek 
homlokzatáról nagy nemzetszinü zászló csüngött alá 
a vármegye czimerével. A czigánybanda a kapu előtt 
tüzes magyar nótákat játszott a választó székelyek-
nek, kik egyenkint mentek a szavazó urnához. Az 
atyafiak  kérdőn tekintettek egymásra s halkan kér-
dezték : 

— Vájjon ki lesz? 
— Nem tudom, — felelt  az egyik. — Majd 

eljön Simén uram s megmondja ő. 
— Ahajtég jön e 1 — kiált fól  örömmel. 
E pillanatban fordult  be vadász szekerével, 

mely előtt négy fekete  paripa büszkén lépdelt, 
Simén Zsiga. Utána hosszú szekérsor, azon jöttek a 
parajdi választók. A megyeház körül egyszerre más 
lett az élet A czigány, Simén uram nó'ájába kezdett: 
Fiatfalvi  halas-tóba . . . . 

Simén uram megállítja a lovakat s kiugrik a 
szekérből. Egy fiatal  ember hozzászökik: 

— Zsiga bátyám, ki lesz az alispán? 
— A kit a főispán  akar. 
— Hiszen a főispán  akarata mindig az, a mi 

Zsiga bátyámé. 
— Már azt honnan tudod ? — kérdezte nevetve, 

majd hozzátette; — No, akkor megmondom, ki lesz. 

Felelős szerkesztő : B e c s e k Aladár. 

disszonáncziának a szemléletére, amely ez ünnep 
eszmei, erkölcsi tétele és emberiség élete közt van. 

Szeretet! . . . Milyen égostromló hazug-
ságnak tetszik ez a szó most. Mintha Janus 
arczu volna, mely torzsmosolylyal mered felénk, 
mig viszont vad keserűséggel bámul azokra a 
sivár jelenetekre, amelyek ma tagadásai minden 
szeretetnek, testvériségnek. 

Messze innen, a távol keleten egymás vé-
rét ontják a népek milliói. Szörnyű karácsonyt 
ülnek A fa,  amelyre a szeretet ajándékait ag-
gatják, a halál, a pusztulás fája.  Fény lobog 
fel  a mandzsúriai karácsonyi éjszakáu is, de 
öldöklő ágyuk lobbanása az. Gyűlölködés és 
pusztulás. Ez a mandzsúriai karácsony. És vájjon 
hány és hány család siratja ma fentartóját,  hány 
és hány parányi gyermek szülőjét, aki még egy 
évvel ezelőtt gyönge feuyőágak  közt gyújtogatta 
a szeretet ragyogó mécseit, mig most ez örök 
éjszaka végtelenbe vesző utján tűnt el örökre ? 
Hát ez volna a szeretet ? Hát ez a szeretet 
ünnepe ? 

De ne menjünk ilyen messzire. Itt, közvet-
len kozelünKben, a mi nagy családunkban, ebben 
a maroknyi magyar nemzetben is, idehaza hogy 
pusztit, rombol — a szeretet. Táborokra törve, 
ellenséges csapatokba sorakozva, hogy pusztítják 
egymást, hogy zúzzák, rombolják szét a köztünk 
való élet hídjait, amelynek a faji  szeretet pillé-
rein épültek. 

A vad, gyűlölködő politikai harezok sivár 
zaja riasztja fel  a karácsonyi pásztordalokat. 
Egymásnak rontanak a nemzet legjobbjai, a na-
gyok és kicsinyek, marják, marczangolják egy-
mást, mintha nem egyazon hazának fiai  vólnának, 
mintha nem közös anyának neveznék azt az ál-
dott földet,  amelynek szent neve : Magyarország. 

Hirdetések a legolcsóbban számíttatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megjelenhetenként egyszer, 6 oldalon vasárnap 

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

Sötét bizonytalanságban borul a nemzetre 
karácsony éjszakája. És örökzöld fáján  nem 
gyúlnak mécsek ; a szeretet mécsei. 

Oly rideg, sivár ez a karácsony, a nemzet 
karácsonya. Hazugság, hogy van, hazugság, hogy 
csakugyan karácsony. Ez a gyűlölködés ünnepe, 
a testvérek harczá-é, amelynél nem volt és nem 
lesz borzasztóbb soha a világon. A testverek 
harczából ered az első bűntény a világon, ez 
bontótta meg első izben az erkölcsi világrendet. 

Szomorú karácsonyt értünk meg. Bár el-
múlna, mint rossz álom, hogy ne térjen soha 
vissza többé, bár emléke is elveszne emlékeze-
tünkből és ez a szent, magasztos ünnep vissza-
nyerné a maga igazi tartalmát, a maga valódi, 
Istentől való ethikai lényegét: a szeretetet. 

Ma a családi tűzhelyek körül kigyúl a 
szeretet fája,  ringassuk el lelkünket e mécsek 
fényözönében,  hogy e káprázatban ne lássuk meg 
a rideg, sötét valóságot. Talán igy megtarthat-
juk még lelkünknek hitét, szivünknek lappangó 
szeretetét, amely ma már csak szép hazugság-
nak látszik. Ne engedjük szivünkbe surrani azt 
a sok árnyat, amely körülöttünk lappang és el-
nyelni készül a szeretet örök fényforrását.  Em-
berek ! Próbáljuk meg szeretni egy-
mást! 

BELFÖLD. 
— Az országházból. — 

Budapest, decz. 23. 

A Ház legutóbbi rövid ülése utan filötte  érde-
kes volt a jobboldali folyosó.  A kormánypárti képvi-
selők még vagy mái- félóra  hosszat a folyosón  maradtak 
és három Dagy csoport képződött, melyek mindegyike 
egy-egy Andrásayt fogott  körül: Andrássy Gyula, 
Andrássy Tivadar és Andrássy Sándor grófot.  A kor-

— Ugyan ki ? — fagatták  minden oldalról. 
— Az Ugrón Zsuzsika bátyja. 
Egyszerre szárnyra kelt az ellentáborban is a 

bir, hogy Simén Zsiga az Ugrón Zzuzsika bátyja 
mellett szavaz és oda fog  szavazni minden egyes 
választó, a kik ugy követik Simén uramat tűzön, 
vizén keresztül, mint nyáj a kolompost. Az összes 
önjelölteknek elment a kedvük a harezot Simén 
pártjával fölvenni  a Ugrón Tamás egyhangúlag al-
ispán lett. Simén épen akkor fordult  ki a megye-
ház kapuján, mikor eléje toppant az uj alispán. 

— Köszönöm, bátyám, — szólt Ugrón Tamás, 
— hogy megválasztattál. 

Semmi köszönet, amice, ezt megérdemelted. 
De ha haza mentél, mondd meg Zsuzsikának, hogy 
mi választottunk meg. Érted, mii — s ezt a szót 
különösen hangsúlyozta. 

— Meg fogom  mondani, bátyám 
Simén Zsiga pedig, mint a ki dolgát jól végezte, 

megindult a főispánnal  a Botos-utczán lefelé. 
Alakja kiegyenesedett, bár jóval túljárt az ötven 
éven s haja is őszülni kezdett, de apró, kis szürke 
szemében élénken fellobbant  a tüz, ha egy-egy 
csinosabb asszony ment el mellette. 

Megyei dolgokról beszéltek, mikor hirtelen meg-
állott s megszólalt Simén: 

— Meguntam ezt a legényéletet; olyan, mint 
a kivert kutyáé, mely csak szemeten élősködik : meg 
fogok  házasodni. 

— Megházasodol ? — kérdezte kaczagva a fő-

ispán. — No, ez jó tréfa.  Látom, Zsiga, hogy öreg-
szel, mert kezdesz szentimentális lenni. 

Simén Zsiga elkomolyodott, sarkonfordult  s 
szó nélkül otthagyta a főispánt.  Semmivel sem lehe-
tett volna jobban megbántani, mert ó egészen 
komolyan vette, a mit mondott. Ugy érezte, hogy a 
főispin  szava szivén találta és ez a sziv vérezni 
kezdett. Rideg, magányos legényéletében sokszor 
megfordult  Ugrón Sándor, öreg barátja házánál, a 
kis Zsuzsikának vitt babát, ezukrot s mikor már 
nagyobb lett, küldött apró lovakat, melyeket Lengyel-
országból hozatott. Zsuzsika pedig sz ölébe ült a 
össze-vissza csókolta s megköszönte az ajándékot: 

— Köszönöm, Zsiga bácsi, a mit küldött, nagy 
örömet szerzett vele nekem. 

Egyszer aztán már nem ült Zsuzsika a Zsiga 
bícsi ölébe, sőt már nem is csókolta még. 

— No, jere ide, Zsuzsika, — tréfálódzott 
Simén uram a piruló nagy leánynyal — csókolj meg, 
ugy mint régen. — De Zsuzsika nem mozdult s 
helyette az apja felelt: 

— Hagyd el, Zsiga, megnőtt már a leány, már 
nem csókolódzik, — legalább is nem veled. 

Simén uram pedig, mikor hazament, a nagy 
szobában fel  és alájárkálva, elgondolkozott. Csak 
most vette észre, hogy az idő nigyon hamir telt el 
s abból a kis leányból már piruló nagy leány lett. 
Hirtelen vad vágyakozás ragadta meg, hogy ő is 
megismerje az igazi boldogságot, melyet nem ismert 
soha s hogy rideg életét Zsuzsikával tegye napfényes 
boldogsággá. Egészen véletlenül jött erre a gondolatra, 



mánypárti csoportok érdeklődve hallgatták a három 
disszidens szavait. 

A legnagyobb volt a csoportosulás Andrássy 
Gyula gróf  körül, a ki körülbelül ezt mondotta: 

— Hiba volt az egész akczió kiinduló pontja. 
Hiba volt tehát az ugrai levél is. De helyre lehetett 
volna hozni a hibát, ha Tisza a parlamenti erőszak 
előtt kérdezte volna meg a nemzetet, helyesli e a 
házszabályok mérsékelt módosítását? 

Ebben az esetben egységes maradt volna a 
szabadelvüpárt, ellenben elszakadozott volna az ellen-
zék, melynek soraiban egyes csoportok a házszabály-
revizió mellett foglaltak  volna állást. Meg vagyok 
győződve arról, hogy Tisza vállalkozása így sikeres 
lett volna és békés uton szerzi meg a revíziót. Mrg 
vagyok győződve arról is, folytatta  Andrássy, hogy 
az ellenzék a lex Dániel visszavonása után belemernie 
a házszabály revízióba is, de sem ezt,, sem az indem-
uitást többé Tiszának meg nem adja 

Andrássy Gyula gróf  argume&tálását nagy tü-
relemmel és csöndben hallgatták. Vojnich  István 
báró, a szabadelvű párt alelnöke ezt az ellenvetést 
tette: 

— A miniszterelnök nem sértette meg a jog-
folytonosságot.  A mit 6 tett, azt megtették már 
majdnem minden parlamentben és sehol sem láttak 
beüne alkotmányjogi veszedelmet. A képvis°lőbáz 
belső ügye a házszabály módosítása. Mint szuverén 
törvényhozó tényező, intézkedhetik, enyhítheti és 
szigoríthatja a házszabályokat. Ez az oka, hogy a 
külföld  nem érti meg a mi ellenzékünk álláspontját. 
Ha Tisza gróf  Andrássy intencz:ója szerint jár is el 
és előbb oszlatja föl  a Házat, akkor is ott lenne és 
vele a parlament, a hol most van. Akkor az lett 
volna a kérdés, helyesli-e a nemzet a házszabály 
módosítását? Mivel pedig a többség akkor is a több-
ség lett volna és az ellenzék éppen ugy ellene sze-
gült volna, mint most, a lex Dánielt akkor is meg 
kellett volna csinálni. Ma pedig ugy áll a helyzet, 
hogy a lex Dániel megvan, de még nem alkalmazták. 
A kormány tehát azt kérdezi a nemzettől, helyesli e, 
hogy lex Dánielt alkalmazásba vegyék? 

Ugyancsak kormánypárti oldalról tették a kö-
vetkező nyilatkozatot is: 

— Rosszul ismerik föl  a politikai helyzetet, 
a kik a képviselőház föloszlatását  incideutális dolog-
nak gondolják, tartják. Hogy ez el fog  következni, 
hogy a Ház föloszlatásának  el kell következnie, az 
Tisza kormányprogramjának egyik kiegészítő része 
volt. Még mult év október havában a legelőkelőbb 
helyről azt az informácziót  nyertem, hogy minden 
eszkőz meg lesz adva Tisza István gróf  miniszter-
elnöknek, hogy a parlament  megfelelő  munkaképessé-
gét bietosithassa.  A magyar király legbizalmasabb 

politikai tanácsadói Welsersbeimb báró, Beck, majd 
a bivalalos Goluhovszki és Körber megmagyarázták 
az alkotmányos magyar királynak, hogy más politi-
kai kormányprogarmmal, mint a melyet Tisza gróf 
képvisel, neua lehetséges Magyarországon a rendet 
helyreállítani, nem lehet biztosítani a mrjnarkia 
nagyhatalmi állását s nem lehetséges a véderőtör-
vény revízióját s a többi nélkülözhetetlen, katonai 
követelmények életbeléptetését biztosítani, ő fe'sége 
tehát nem most e napokbin, hanem aVkor határozta 
el magát — a többi között a képviselőház felosz 
tatására is, a mikor garanciát nyeit a leendő elnök-
től, Percééitől s a leendő miniszterelnöktől, Tiszától. 
Tiszától hogy a háztzabályreviziót keresztül viszik, 
ő felsége  legbizalmasabb tanácsosai meggyőzték a 
királyt, hogv a magyar parlamenti obstrukeziót m: g-
türnie tovább nem szabad, mert ez — én Istenem, 
már szinte re-telem leirni — a mouarkiai nagyha-
talmi álláfát  megingatja s nagyon kompromitálja. A 
mint ő felsége  maga is arra a meggyőződésre jutott, 
hogy a magyar parlamenti erőszakot tovább megtűrni 
csakugyan a dinasztikus legfőbb  érdek megkoczkáz-
tatása nélkül nem lehet. 

Ezek daczára mi még mindig bízunk a békés 
kibontakozásban. Lehetetlennek tartjuk, hogy a mos-
tani válságos helyzetben továbbra is benne hagyják 
az országot. A decz. 28-iki naptól sokat várunk, s 
hisszük, hogy a béke fehér  galambja még egyszer 
besuhan a parlamentbe, meghozva az országnak a 
legnagyobb kriszkindlit: — a békét. 

Politikai jegyzetek. 
Székeljudvarhelv, decz. 24. 

A képviselőházat elnapolták. Deczember 
28-án újból összeül a Ház, hogy meghallgassa 
az üléseket újból eluapoló királyi kéziratot. 

A miniszterelnök ínég egy kísérletet tesz, 
hogy az indemnitást megnyerve, az ex-lexben 
való választást kikerülje. De ha az ellenzék 
makacssága még ezt az utolsó kísérletet, ezt a 
végső alkalmat is visszautasítja, ugy reá hárul 
a felelőség  az ex-lex állapotért és a kormány 
minden skrupulus nélkül folyamodhatik  a nemzet 
megkérdezéséhez. 

A képviselőház feloszlatása  január első 
napjaiban, mindenesetre Vízkereszt ünnepe előtt 
történik meg. A. király január 4-én, vagy 5-én 
Budapestre jön. Legkésőbb január 5-éu a budai 
várpalota trón termébe vonul az országgyűlés, 

hogy ott gyűlve össze utoljára, meghallgassa a 
király trónbeszédét. 

* 

A politikai hullámok mind szélesebb gyűrű-
ket vetnek. Az obstrukczióval járó menkő nagy-
arányokat öltött politika ma már megszállva 
tartja az egész országot és a legutolsó faluban 
is teljes erővel dühöng. A láz, mely lassan 
kezdődött, egész erejével kitört s ez idő szerint 
mindenkit elfogott. 

Természetes, hogy a mozgalomban S z é k e l y -
u d v a r h e l y v á r o s a is alaposan igyekszik ki-
venni a maga részét, s igy ma már minden 
sarokban a politikai helyzetet vitatják s a jövő 
képeit fejtegetik. 

A polgárság egy része már-már szomjúho-
zott egy kis politikai demonstráczió után, hisz 
olyan rég nem volt része benne, s ennek tulaj-
donítjuk, hogy a legelső alkalmat — (az illető 
férfiak,  kiket mi is egyénileg nagyra becsülünk, 
nem veszik rossz néven \ — nem is olyan 
lényeges alkalmat ragadta meg, hogy felpezsdült 
ellenzéki hevületének megtalálja a legalkalmasabb 
levezető retortáját. 

A mult vasárnap este az ellenzéki polgár-
ság Dr. K o v á c s y Albert ügyvédnek, S z a k á t. s 
Zoltán polgármesternek és Dr. P á 1 Ernő 
ügyvédnek fáklyásmenetet  rendezett A közönség 
hangulata ebben a menkő válságos világban 
alig kiismerhető, s a kire ma feszítsd  meget 
kiált, holnap már hozsannával üdvözölheti. Igen 
terrrészetes ez a tétel megforditva  is áll. A 
fáklyásmenetre  a mult héten tartott törvényhat. 
közgyűlése adta az ötletet, s egy kalap alatt 
aztán megtisztelték a polgármestert, ki a 
szabadelvüpártból kilépett és Pál ügyvédet, ki 
a múltkori népgyűlésen javaslatot terjesztett 
elő. Az ünnepelteket üdvözölték, s azok vissza-
válaszoltak, méltatva a helyzetet, s egy pár 
abezug és a fáklyák  elégése után — az eiupczió 
véget ért. Felemiitjük, hogy rendzavarás t»em 
történt, a mi a rendezők érdeme, azonban 
viszont azt a rendezőség tapintatlanságára irjuk 
fel,  hogy a fáklyákat  fiatal  suhanezoknak osztot-
ták ki 

Szóval tehát a politika uralja a helyzetet. 

de minél többet gondolkozott, annál inkább meg-
érlelődött benne az elhatározás. így jutott el aztán 
arra a meggyőződésre, hogy a legényélet olyan mát 
a kivert kutyáé; szemétdombon élősködik, de a 
meleg fészket  nem ismeri. És a főispán  kinevette. 

— Megállj csak, — fenyegetőzött  magában 
Simén Zsiga, a mint elvált a főispántól,  — a ki a 
végén nevet, az nevet legjobbat. 

Befogatott,  hazament. Egész éjszaka ott ült a 
háza előcsarnokában és Zsuzsikáról gondolkozott. 
Maga se tudja, miként történt, de szerelmes lett 
olyan nagyon, hogy szinte megszédült béle. Sohase 
szeretett senkit s az elfojtott  érzés benne most egész 
erővel tört ki. Másnap aztán a parádés négy lovát 
fogták  az uj kocsiba; a lovakon uj hám, szőrük 
ragyogott a napfényben,  a czigáuy kocsis pedig ugy 
kimosakodott, hogy szinte fehér  ember lett belőle, és 
Simén Zsiga kicsinosítva, bdeült a kocsiba. Az egész 
udvar tudta, hogy mi járatban s hova megy, mégis 
nyomatékosan szólt oda a kocsishoz: 

— Ugrón Sándor úrhoz megyüak. 
És mentek ; de nem is mentek, hanem repül-

tek. A négy szüike ostor nélkül szélsebesen vitte a 
könnyű kocsit. A falu  végéig elkísérte vagy tíz ház-
őrző kuvasz, melyek ott siró ugatással állottak meg. 
Azon tul aztán csendesen ment a saját birtokán 
keresztül. Az ut mindkét részén, a mig a szem el-
látott, minden az övé volt. Malmok a Küküllő 
mellett, a mezőkön gazdag termés vagy kétezer hol-
don 8 ő suttogva szólalt meg: 

— Ez mind . . . mind — a Zsuzsikáé lesz. 
Mikor Udvarhely felé  kihajtottak, a szejkei 

tetőn az ostorhegyes hirtelen megsántult. Simén 
Zsiga észrevette a haragosan felkiáltott: 

— Épen jókor, az ebadta! Egyetlen Simén se 
járt sánta lóval, pláne leánykérőbe. Hé, Pista — 
szólt a tanácstalanul álló kocsishoz, — verj a másik 
három labába szeget, hadd sántítson mind a négyre. 

Néhány perez múlva folytatták  az utjukat; az 
ostorhegyes si sántáit, azaz, hogy most már mind a 
négy lábára sántított és ezt nem lehetett észrevenni. 

Mikor aztán Ugrón uramékuél Zsuzsikával 
magára maradt, kezébe vette a leány vékony, bárso-
nyos kezét s ügyetlenül mozgolódott mellette. A leány 
ösztönszerűleg visszavette kezét. Simén Zsiga pedig 
elkezdett beszélni: 

— Zsuzsika, magához jöttem s magáért. Én 
nem tudok c' yan szépen beszélni, mint a fi  italok, 
de a mit érzek, ugy hiszem, ha nem is lehet színes, 
szép szavakba foglalni,  de annál mélyebb. Röviden 
tehát azt kérdezem : akar-e a feleségem  lenni ? 

Zsuzsika hátrált s a falhoz  támaszkodott. Arcza 
fehér  lett s halkan suttogta: 

— Zsiga bácsi, ön nem is tudja, mit kér. 
Hiszen ez képtelenség, öa az apám lehetne és én 
második atyámnak tekintem, kinek úgyszólván, tér-
dén nőttem föl,  és én szeretem is magát ugy, mint 
az atyámat. Zsiga bácsi, bocsásson meg, de bánt en-
gem, ha még erről beszél. 

Aztán az ijedt kifejezés  eltűnt arczárói s vidá-
man, mosolyogva fordult  Simén uramhoz : 

— Ugy-e bár, azért nem haragszik reám? 
Simén ott állt a leány előtt mint egy szobor, 

mozdulatlan, némán. Ajka idegesen megmozdult, 
mintha szólni akarna, de nem fordult  a nyelve; 
szeme vérben úszott a fejét  szédülten lehajtotta, 
aztán szó nélkül megindult kifelé.  A leány ijedten, 
hallgatagon állt helyén és elkezdett sirni. Simén 
pedig, ahogy elérte a kocsit, felu^ro'.t  s reá kiáltott 
a kocsisra rekedt, elfúló  hangon : 

— Hajts haza! 
A négy szürke délezegen lépkedve hagyta el az 

Ugrón Sándor udvarát, a hova Simén uram vissza 
se tekintett. 

— Hajts sebesebben! — kiáltott ismét Simén. 
Szerette volna, hogy olyan sebesen haladjanak, mint 
az ö gondolatai. Beleroskadt a kocsiba s zavarosan 
tekintett maga elé. Ugy tetszett, hogy nemcsak min-
den reménye, de az egész élete megsemmisült. Fülé-
ben csengett a főispán  kaczagása s a leány ijedt 
szava mikor házasságot emlegetett előtte. Érezte, 
hogy ő már lekésett az igazi boldogságról. Meg-

szégyenülten, lelkében megviselve bámult a levegőbe. 
Hirtelen ismét a kocsisra mordult: 

— Hajts sebesebben, czigány, már egyszer 
mondtam. 

— Nem lehet, uram, — mentegetőzött a kocsis, 
— ennél jobban nem tud futni  v. ló. 

— Ne feleselj,  gazember, — szólt Simén, — 
aztán hirtelen leütötte a bakról a kocsist. 

— Majd meglátod, nyomorult, ugy lesz, a hogy 
én akarom, — kiáltott rekedten Simén a loforduló 
czigányhoz. Simén pedig megragadta a gyeplőt, s 
hajtani kezdte a megvadult lovakat. A cégy állat 
rettentően sebes ügetésben haladt a széles ország-
úton 8 a szekerek ijedten tértek ki előle. Mintha 
agyonzaklatott, megzavart lelkét akarná ezzel a 
széditő irammal lecsendesíteni. A rudasnak hirtelen 
elszakadt a kerülőszija s bevágoiott a hasa alá. A 
ló ijedten felugrott  s ilyenkor a szij még jobban 
verte, ettől aztán megvadult mind a négy. Mikor a> 
baknyatetőre ért Simén Zsiga, azt vette észre, hogy 
nem ugy mennek a lovak a hogy ő akarja. Az ostor-
hegyes is megvadult, s hirtelen az útról lefordult  a 
mezőre, itt aztán a szántásokon keresztül ugy tán-
czolt a kis kocsi, mint szélben a falevél.  Simén nem 
is próbálta megtartani őket. Mozdulatlanul nézte ezt 
a halálos galoppot, mintha tetszenék neki. Aztán egy 
nagy ároknál gyors fordulattal  a kocsi feldőlt  s maga 
alá temette Simén Zsigát is. Egy darabig húzták 
még a földön  a véres, mozdulatlan testet a kocsival 
együtt, aztán horkolva megállottak. 

Három hónapig feküdt  Simén Zsiga s mikor 
felkelt,  nem emlékezett semmire Csak éjszakánkint, 
mikor a hold lassan elvándorolt a háza fölött,  a köd-
foszlányokban,  szétszakadt felhflrojtok  között látta 
Zsuzsika mosolygó arczát. Nem kérdezte, mi lett . 
vele, s nem fogadott  vendéget. A főispán  is eljött, 
s a hajdú beszaladt az előcsarnokba, a hol épen el-
merengve ült Simén, tisztelegve állt meg előtte a 
megszólalt: 

— A méltóságos ur kérdezteti, itthon vau-é a 
tekintetes ur? 



A megbabonázott népség, ahelyett, hogy a maga 
ügye-baja után látna, hol a kormány, hol az 
ellenzék okoskodása alapján bocsátkozik a hely-
zet méltatásába. A lelkesebbek persze az ellen-
zék táborában vannak, s ezekben a napokban 
isten tudja hány polgárt neveztek ki hazaáruló-
nak, minek következtében a hazaárulók száma 
szörnyű módon megszaporodott. A politikai hely-
zet ilyetén alakulása mellett a családfők  n»gy 
előszeretettel töltik a házon kivül az estét, mert 
hát az ügyeket meg kell beszélni, ha az ilyen 
megbeszélés a vér felforralásával  jár is. Egyszó-
val a régi rend megbomlott s mindenkinek azon 
fő  a feje,  hogy ez, vagy az a párt enged-e, s 
végeredményében az emberek — ez jellemző — 
gyanakodva néznek egymásra, nagy kárt szen-
vedve egész vonalon végig, mindenféle  közügy. 

A választási mozgalmak már teljes erővel 
megindultak az ország minden részében. Az orsz. 
szabadelvüpárt szoros összetartással néz a be-
következendő választások elé. Czéltudatosságát 
mutatja legutóbbi értekezlete, amelyen megalakí-
totta a vá'asztásokat előkészítő végrehajtó 
bizottságot. A pártnak a legnagyobb gondja 
van arra, hogy a választók felvilágosittassanak 
a kérdés lényege felől,  amelyben a nemzet Ítéle-
tét ki kell mondaniok. Az egyesült ellenzék is 
a szó temérdek apparátusával próbálta meg 
eddig, hogy a maga számára biztoútsa a köz-
hangulatot. 

A pártoknak legelső és főkötelessége,  hogy 
határozottan és egyenesen felvilágosítsák  a 
választókat, hogy miről szól a nemzet ítélete 
ebben a nagy perben A szabadelvüpárt ily czél-
ből egy tizenötös bizottságot küldött ki, amely-
nek feladata,  hogy megszerkessze a nemzethez 
intézendő kiáltváuy szövegét. 

Ebbe a manifesztumban  felvilágosítást  kap-
nak a választók, hogy a szabadelvüpárt és a 
Tisza kormány akcziója a technikai obstrukezió, 
a parlamentárizmus e rut és vétkes lejáratása 
ellen irányul csupán és semmiképen nem érinti, 
legtávolabbról sem a szólásszabadságot. A mostani 
képviselőház többsége már elhatározta a parla-
ment e rákfenéjének  a technikai obstrukeziónak 
kiirtását. Kimondotta az elvet, hogy a ház-
szabályokat olyatén revízió alá kell venni, 

amely a szólásszabadság sérelme nélkül a tech-
nikai obsírukeziót lelntetlennó teszi. A szabad-
elvüpárt jelöltjei tehát arra kérik a mandátu-
mot választóiktól, hogy az obstrukezió lovagjai-
val, a parlamentárizmus lejáratóival szemben 
élhessenek, a parlamenti házhatározat által már 
rendelkezésükre bocsátott fegyverekkel.  Ha a 
mandátumot erre a többség megnyeri, ugy 
haladéktalanul és kötelességszerüleg fog  előre-
haladni azon az uton, mely a parlamenti álla-
potaink konszolidálásához vezet. 

* 

A választások előre vetik árnyékukat. A 
pártok mindenfelé  szervezkednek, hogy a csak-
ugyan bekövetkezendő választások készületlenül 
ne találják. Széke lyudvarhe ly város sza-
badelvű polgársága továbbra is kitart jelenlegi 
képviselője Dr. Lász ló Mihály mellett, kinek 
még a másik párton is igen sok híve vau, a 
kiket előzékenységével pyert meg és akik a vá-
lasztásnál is a passzivitásra helyezkednek. 

Mint ellenzéki oldalról értesítenek az ellen-
zék is megállapodott a jelölt dolgában. Ugyanis 
pénteken este mintegy 40 ellenzéki polgár gyűlt 
össze az iparoskör nagytermében oly czélból, 
hogy a közelgő képviselő-választások folytán 
szükséges teendőket megbeszéljék. Beható vita 
után kimondották az összes ellenzéki pártok 
szövetkezésének szükségét, s egy összehívandó 
nagy gyűlés előleges szervezetére 12 tagu bizott-
ságot küldtek ki. Az értekezlet megállapodott 
abban, hogy a szövetkezett ellenzék a képviselő-
választások esetére helyi jelöltet állit. Bár a 
formális  jelölés a nagy gyűlés részére tartatott 
fenn,  az értekezlet egyhangn bizalma már ez 
alkalommal Szakáts Zoltán polgármester sze-
mélye iránt nyilvánult meg, ki a jelölést mint 
értesülünk el is fogadja. 

Az kétségtelen és már most megállapítható, 
hogy a választások városunkban nem a legsimáb-
ban fognak  lefolyni.  Egyfelől  jelenlegi képvise-
lőnk mellett, ki hivatalos jelölt is lesz, mennek 
haiczba hivei, mig az ellenzékieknek régi óhaj-
tásuk, hogy helybeli ember legyen képviselőjük. 

* 

Az ellenzék nagyon levert, a házfeloszla-
tás bekövetkezése miatt Különösen nagy az 
elégedetlenség a Kossuth párton, mert arról, 

— Nem vagyok itthon, — felelt  Simén, s be-
ment a legbelső szobába. 

A zsidó oda költözött a szomszédságába, s 
korcsmát is ott nyitott. Simén nem törődött vele. A 
gazdatisztek a maguk zsebére kezdtek dolgozni, a ki 
megfordult  az udvarában, lopott. Simén Zsiga ezt 
se bánta. Valami ugy nyomta a lelkét, hogy már 
nem is törődött ezzel az élettel. Később hallotta 
ugyan, hogy Ugrón Zsuzsika férjhez  ment valami 
szeleburdi grófhoz,  de ő erre se szólt semmit. A 
szomszéd földesúr  nem nézhette ezt a pusztulást s 
eljött Simén Zsigához. 

— Zsiga bátyám, — szólt a jóakaró, — itt 
valóságos rablógazdaság folyik.  Esek az emberek 
téged tönkretesznek . . . Csalnak . . . lopnak . . . 

— Attól lopnak, a kinek van, — szólt Simén 
röviden. — De ez a sok föld  még, a mig szemed 
ellát, mind az enyém. Nektek sincs ennyi., 

— Az igaz, bátyám, de ha igy megy, akkor 
zsidókézbe kerül. 

— A zsidó pénze is jó, csak pénz legyen. 
Aztán Áron nem rossz ember, együtt szoktunk 
kártyázni ébéd után és hidd el, hogy ez is megér 
valamit. Az élet már neken ugy se sokáig tart. 
Hadd lopjanak, s legyenek boldogok, a milyen én e 
sok földdel  se tudtam soha lenni. 

A háza is bomladozott, s ha bejött Udvarhelyre, 
megemlegették a muzsikus czigányok ; ilyenkor hete-
kig tartott a mulatság. Czimbora sok akadt. A 
megyénél pedig már nem igen kérdezték, mit akar 
Simén Zsiga, mert ő már semmit se akart, csak 
inni és felejteni. 

öt év alatt lerongyosodott; igazi barátjai el-
hagyták, s helyettük jött sok más, mint hulladékra 
a legyek. De a parajdi jószágból még telt, bár nem 
sokáig. A földeket  elszántották, vagy olcsón megvet-
ték és Simén Zsiga világa igy mind szűkebb körre 
szorult. Tizenöt év ilyen baráti körban és Simén 
Zsiga azt vette észre, hogy semmije sincs. Áron már 
benn lakott az ndvarban, a nagy házban, de adott 
neki még két szobát, hol ősz fejjel,  jóságos, meleg 

tekintettel járkált a tönkrement földesúr.  Az udvaron 
pálinkafőző  füstölgött,  a házőrző kuvaszok kipusztul-
tak, s helyettük hizlalóba adott disznók járkáltak a 
romlásnak indult nagy folyosón.  A Simén uram hires, 
nagy gazdasága már a legendáé lett. Most már nem 
maradt barátja, csak Áron, a ki mindem:ap adott 
a teljes ellátáshoz még egy félliter  szilvapálinkát, 
mert ezt magának Simén Zsiga szerződésileg biztosí-
totta. Az öreg ur nagyon boldog volt. Megitta a 
pálinkát, dudorászva ment ki a nagy körtefa  alá, s 
aludt egész nap. 

Egyszer aztán szokatlan dolog tőrtént. Levél 
jött Zsuzsikától, hogy hazajön s nem is megy el 
többé. Beteg, az ura korhely, tönkrementek ők is, 
majd Zsiga bácsi mellé jön, s ápolni fogja. 

S^mén Zsiga elolvasta a levelet, s csak halvá-
nyan emlékezett Zsuzsikára. A sok szesz már delirium-
szerüen lepte még. De aztán egy világos pillanatában 
siró kaczagással borult a levélre: 

— Hazajön . . . itthon lesz Zsuzsika, nálam . . 
talán holnap vagy holnapután . . . 

És elkezdett az állomáshoz járni. Minden vonat 
érkezését megvárta. Sokszor reggeltől estig ott volt, 
mert ha nem jött a reggelive', bizon osan az esti-
vel érkezik. De Zsuzsika nem jött egyikkel se. Meg 
hült, még betegebb lett és meghalt. Simén Zsiga ezt 
se tudta meg. de hiába is mondták volna neki, ő 
már csak várta mert ugy érezte, hogy haza fog  jönni. 
Mindennap ott ül az állomásnál a padon. Lerongyolt 
nadrágján keresztül fuj  az őszi szél, széttaposott, 
kiszakadt czipőjén befoly  a viz és sár, hófehér  hajára 
reáfoly  lyukas kalapján keresztül az eső, de ő jósá-
gos, moleg tekintettel néz azokra, a kik köszöntik. 
Senkit se ismer, de őt ismeri mindenki, s a gyerme-
kek kaczagva néznek reá, mikor kalapjára ráhull a 
sok száraz falevél,  s ő nem veszi le. Csak várja, 
várja a vonatokat, ott ülve a padon és mindennap 
egykedvűen, csalódottan jegyzi meg: 

— Még mindig nem jön az a Zsuzsika . . . ea 
igazán nem szép tőle . . . 

íogy szövetségre léptek a Bánffystákkal,  az 
Apponyistákkal és a uéppárttal, a választások-
nál ők fogják  legjobban megérezni a koaliczió 
káros hatását. Mert Bánffyék  és Apponyiék nem 
a szabadéivlipárttól, hanem tőlük fognak  kerü-
leteket elhódítani. 

Egyre szaporodnak a függetlenségi  párton, 
a kik efféle  baráti szolgálatokra nem hajlandók. 

De levert a többi ellenzéki párt is, mert 
alaptalanul biztak a diszidensekcek és Rakovsz-
kynak állítólagos udvari összeköttetéseiben, re-
mélve, hogy felülről  elejtik Tiszát. 

* 

1902. október 8-án tört ki a parlamenti 
válság a második ülésszakot megnyitó első ülé-
sen, és akkor, a mikor a képviselőház első „ün-
nepi" ülését tartotta az uj országházban. Ap-
ponyi Albert gróf,  a szövetkezett ellenzék 
vezérlő bizottságának fővezére  volt akkor a Ház 
elnöke. Megnyitó ünnepi beszédre készült, amely 
avatásszámba ment volna. 

Az ünnepi beszéd azonban elmaradt, mert 
Barabás Béla napirend előtt izólalt fel,  és me-
gadta a parlamenti válságnak az első lökést, 
amely egymás után három kabinetet nyelt el. 
1902. okt. 8-ika óta a magyar parlamentnek 
alig volt nyugodalmas napja. És ímhol a har-
madik karácsonyba megyünk bele, amely épen 
olyan szomorú, mint volt az első, hogy az uj 
országházi palotában megtelepedtünk. 

Mintha átok terhelné ezt a fényes  palotát. 
Nincs béke, nincs nyugalom. Néhány nap még, 
és itt az újesztendő. A tavalyit is váltság kö-
zepette ültük meg, és igy vagyunk a mojtani-
val is. 

* 

Politikai körökben nugy várakozással tekin-
tenek január elseje elé Ekkor tartja nagy po-
litikai beszédét Tisza István gróf,  mely beha-
rangozója lesz a választásoknak. A szabadelvüpárt 
január 1-én mindenekelőtt elnökét Podmaniczky 
Frigyes bárót köszönti, majd pedig délben tes-
tületben a miniszterelnöki palotába vonul, ahol 
Tisza István gróf  miniszterelnököt és a kormány 
tagjait fogja  üdvözölni. Hogy a kormányt ki 
fogja  üdvözölni arra nézve megállapodás nincs. 

Hí rom nevet emlegetnek. Láng Lajosét, 
Hódosy Imré-ét és Dániel Ernő báró-ét. 

A szövetkezett ellenzéken még nincs megál-
lapítva, hogy miképen töiténjék az üdvözlés, 
pártonként-e vagy pedig együttesen. Valószínű 
hogy Apponyi Albert gróf  üdvözli Kossuth Fe-
renczet az egész ellenzék nevében. 

Választások előtt. 
Sz.-udvarhely, deczember 2-3. 

Páris egyik elrejtett nevezetessége, a hová nem 
minden idegen vetődik el: a musié de Carnavalet. 
Ebbe a muzeumba gyűjtötte össze Páris tanácsa a 
nagy franczia  forradalom  összes emlékeit. A barriká-
dok nagy gránitkoczkáitól a Danton kalapjáig s a 
lázitó plakátokig minden feltalálható  itt, a mi a 
nagy forradalomra  emlékeztet. A nyüzsgő bulvárok 
után szinte nyomasztó érzés száll az ember lelkére, 
a mikor teremről-teremre szüntelen egy véres kor 
nagy tévedései és nagy igazságai kisérik képzeletét. 

Ebben a muzeumban különösen egy kép vonta 
magára a figyelmemet.  Gyönyörű báli termet ábrázolt 
királyi trónnal. Rizsporos hajú, hosszú harisnyás, 
előkelő urak s gyönyörű toalettes dámák keringőző, 
mulatozó, gondtalan tömege rajzotta körül a trónt. 
A bókoló márkik és szép márkinők suttogásából a 
Watteau festmények  előkelő költészete s a Triano-
nok főúri  romanticzizmusa sugárzott a szemlélő felé. 

A képek a következő felirás  olvasható: „Bál a 
Tuileriákban a Bastille lerombolásának előestéjén." 

Tehát a mikor az az elegáns társaság az uri 
kedvesség minden pompáját kifejtve,  teljes odaadás-
sal élvezte az előkelő élet minden gyönyörét, alul 
kitörésre készen állott már a kráter, dübörögtek az 
alsó elemi hatalmak, s annak a kedves társaságnak 
minderről homályos fogalma  se volt. 

Ez a kép kétségtelenül csak egy tipust örökit 
meg; a gondtalan franczia  nemesség végtelen rövid-
látását, a mely miudarról, a mi a nép között száz 
év óta történt, egyáltalán nem szerzett tudomást s 
a borzasztó forradalom  előestéjén is még kizárólag 



a XIV. Lajos fiüom  és exkluziv hagyományai ural-
ták lelki világát, — de el lehet azt mondani nagy 
általánosságban is, hogy ugyanez a könnyelműség 
jellemzi a vezetőosztályokat a világtörténelem egész 
fonalán  véges-végig, el egészen a burzsóá mai ural-
máig. 

Itt van például a szocziálizmus kérdése. 
Európaszcrte úgyszólván bevárták az intelli-

gens vezetőosztályok a szicziálizmus eszméinek teljes 
harczi fölfejlődését.  Évtizedeken át csak a zsandár-
szuronyt küldték a védelmi pontokra s azt hitték, 
hogy ez majd elfojtja  az igét. Csak a mikor a szo-
cziálizmus eszmeköre már teljes egészében kibonta-
kozott a politika és társadalmi életben, csekély ki-
vétellel csakis akkor indultak meg azok az altruisz-
tikus szociális reformok,  a melyek a szoczíálizmus-
nak elismert egyedüli ellenszerei. 

Fokozottabban igy lesz ez nálunk — ha ideje-
korán észre nem térünk s Európa példáján nem 
okulunk 1 Sőt félő,  hogy a mi igazán szegény s nem-
zetiségileg is tagolt, közjogilag béna hazánkban az 
uralkodó fajra  rombolóbb alakban fog  a szocziálizmus 
eszméinek fölfejlődése  megtörténni, mint bárhol má-
sutt a világon. 

Ezért nem ismerek én ma nemzeti államunkra 
nézve sürgősebb kötelességet a szocziális rtformok-
kal való foglalkozásnál. 

Nagy feladatok  hárulnak e tekintetben a tör-
vényhozásra. De nagy föladatok  előtt áll a társada-
lom is. Sőt a kezdő lépés éppen a társadalomé. En-
nek kell a törvényhozást reformokra  szorítania. 

Nálunk az intelligens osztályok egyáltaláu nem 
foglalkoznak  a néppel, kivéve a Gazdaszövetség ak-
czióját, a mely azonban, czéljához hiven, természe-
tesen csupán a szorosan vett gazdasági kérdések 
megismertetésével foglalkozik.  A Gazdaszövetség 
néhány lelkes férfián  kivül azonban mi többiek, a 
magyar intelligenczia ezrei és tizezrei, a mit tanul-
tunk és tapasztaltunk, a mi szellemi kincset az ál-
lami és társadalmi nagy kérdések terén gyűjtöttünk, 
azt csak egymással közöltük, de a népnek abból egy 
morzsát se juttattunk. Sőt rossz hirbe, stréber de-
magóg hirébe keverednék az a férfiú,  a ki eszmei 
téren a nép nagy tömegével foglalkozni  merészked-
nék. Csak egy eset van, a mikor a néppel nemcsak 
szabad, de sikkes is parolázni: a választásokkor, a 
mikor a szavazatára van szükségünk. De azt hiszem, 
hogy a nálunk szokásos vá'asztási harczok tekinte-
tében nem kell különösen rámutatnom arra, hogy az 
a nép helyes vezetésének éppen homlokegyenest el-
lenkezője, inkább a nép elrontására és félrevezeté-
sére alkalmas, mint a nép tanítására. Annyira, hogy 
ma már a nép nagy, mondhatnáu túlnyomó kontin-
gense csak érthetetlen uri passziót lát a mandátu-
mért való versengésben, de arra nem is gondol többé, 
hogy a választások utján — akár a jobbpárti, akár 
a balpárti ur győzzön — az ő nyomorúságos sorsán 
segitve legyen. 

Ez az immorális állapot, parlamentáris alkot-
mányunk eme hitelvesztettsége a szocziálizmus izga-
tásának melegágya. Első és fő  teendő tehát, vissza-
állítani a népben azt a hitet, hogy parlamentáris 
uton és a mai társadalmi rend keretében lehetséges 
önsorsán javítania. 

A magyar nép önzetlen és nehéz munkára kész 
barátainak — nézetem szerint — alkotni kellene az 
egész országban szétágazó olyan szervezetet, a mely-
nek az lenne az egyedüli föladata,  hogy országszerte 
népszerű felolvasások  tartásával a népet a beteges 
elégedetlenség meghatározhatlan veszedelmes posvá-
nyából kiemelné, végyis népszerű formában  konkre-
tizálná a bajok tömegét, föltárná  előtte, hogy melyek 
azok a törvények, a melyek igaztalanal a nép kárára 
készültek, a melyekben tehát a bajok okai keresen-
dők, melyek továbbá azok a megfelelő  jogi, gazda-
sági és szocziális reformok  a nemzeti élet minden 
ágazatában, a melyekkel egy modern államban a 
kapitálizmus, gépek terjedés?, adórendszer, gazdasági 
viszonyok átalakulása stb. miatt lejtőre juttatott 
kisüzemek gazdasági exisztencziája a társadalom 
alapjainak, a tulajdon szentségének megrázkodása 
nélkül alapjában megmenthető. 

Ha a népet ekként tárgyilagosan, csak az igaz-
ságtól vezérelve, megtanítanánk arra, hogy hol ke-
resse a bajokat és az orvosságot tátongó sebeire 
törvényes kereteken belül, rálépnénk arra a biztos 
útra, a melyen a társadalom haladása s nemzeti po-
litikánk zavartalan fejlődése  a milliók jólétének elő-
segítésével biztosíttatnék. 

Nem ringatózom e tekintetben illúziókban, hogy 
eme felvilágosító,  illetve tanító és tömörítő rend-

szerrel a proletariátusnak megmételyezett részét a 
szocziálizmustól most már eltéríteni képesek lennénk. 
Ezeknél az áldatlan gyűlöletet hirdető czocziálista 
izgatókkal csak talán egy-egy keserves kiábrándulás 
nyomán tudnánk versenyre kelni. 

Hiu reménység volna azonban a mai utilitárius 
korban a gazdag és intelligens osztályokról nagy ál-
talánosságban — hála és tisztelet egyes kivételeknek 
— annyi önzetlenséget föltenni,  hogy ezek a mély-
reható reformokat  ott, a hol saját érdekeikkel ellen-
keznek, önszántukból azzal az idealizmussal teljesí-
tenék, a milyennel a nemesség 1848-ban előjogairól 
lemondott. 

Tehát csakis a nép objectiv tanítása, helyzeté-
nek téves hitek eloszlatása mellett való tárgyilagos 
föltárása,  a javulás módjai és alkotmányos eszközei-
nek népszerű megismertetése fogja  a magyar nép 
gerinczét, a gazdasági kisexisztencziákat arra képessé 
tenni, hogy képviselői utján a törvéoyhozáít sorsá-
nak orvoslására, illetőleg gazdasági züllésének meg-
akadályozására egyenesen kényszerítse. 

Megértendő, hogy a meddő és áldatlan szoczi-
álista izgatásoknak még kisgazdáknál is tapasztalható 
nagy sikere nem az intelligens osztályok iránt való 
gyűlölet fokában,  nem is a hirdetett tanok erejében 
keresendő, hanom abban oz egyszerű tényben, hogy 
azok az egyének a néppel foglalkoznak.  Mert  azé a 
nép, a ki  vele foglalkozik. 

Felkérem tehát mindazokat, a kik a strucc-
politikának nem hivei s a kik a Tuileriák gondtala-
nul mulató társaságához nem akarnak hasonlók lenni 
s a kiknek lelkében ég az az eszmény, hogy nemzeti 
politikánk haladásának, fajunk  fönnmaradásának 
elengedhetetlen föltétele  a magyar nép gerinczének: 
a kisexisztencziák gazdasági megmentése, hogy or-
szágszerte oktató fölolvasások  taitisának szervezé-
sére pártkülönbség nélkül nyújtsanak segédkezet s 
csatlakozzanak a hathatós szocziális reformok  kibon-
tott zászlaja alá. l)r. 

Apró szentek. 
Sz.-udvarhely, decz. 24. 

Az első karácsony-ünnepén Heródes kiirtotta 
két éven alul az összes fiúgyermekeket  Júdeában. 
Százezernél több vértanú kisded halt meg akkor 
Jézusért. Ezek az egyház apró szentjei. 

Heródesről följegyezte  az evangelista, hogy a 
férgek  megették elevenen. De mintha rosszul ették 
volna meg, vagy a lelke reánk szabadult volna, hogy 
nálunk folytassa  2GOO év előtt kezdett ádáz mun-
káját. 

Magyarországon nagyobb a kisdedpusztulás, 
mint Júdeában volt. Ott egy szörnyű esztendőre 
szorítkozott; itt évenkint megismétlődik. Ott csak a 
fiumagzatokat  érte s két éves koron tul nem terjedt; 
itt öt éven alul elszed fiút-leánykát  egyaránt. 

Gyermekhalandóságunk képe — a statisztikai 
évkönyvek adatai szerint — valóban rettenetes. Fo-
galmat kapunk róla, ha egy közepes év eredményét 
vizsgáljuk, mely nem tartozott sem a meddő, sem a 
járványos esztendőkhöz. Ilyen az 1890-iki: ekkor 
született 614 ezer gyermek, s elhalt 488 ezer egyén, 
— de ebből 253 ezer az öt é^en aluli kisdedek 
csoportjára esik, 235 ezer pedig a többi korosztályra. 
A kis halottak száma tehát messze felülmulta  a többi 
összes elhaltakét. 

S ez igy megy — csekély hullámzással — év-
ről-évre. Termékenység hiányáért az ország a népes-
séget nem okolhatja. De a gyermekpusztulás heró-
deskori mértéke a terméketlen országok színéig sü-
lyeszti hazánkat. 

Nemzeti szempontból e krónikus szerencsét-
lenség annál súlyosabb, mert csapása leginkább a 
magyarnyelvterületet éri, más fajvidékeknek  csak a 
seprője s a szele jut. Ha a két terület kisdedhalan-
dóságát a felnőttekéhez  hozzámérjük az idézett év-
ben: a nem magyar gyermek-halottak száma csak 
2000-rel, meghalt magyar kisdedek száma pedig 
46.000 rel múlja fölül  a megfelelő  többi kor-
osztályokét. 

Elmondhatjuk, hogy minden évben átlag egy 
kis hadsereg létszámát veszti Magyarország az ő 
legzsengébb nemzedékében. Hova fejlődnénk  az igy 
elpusztult tehetség, munkaerő, fajérzés  s própagativ 
képességek kincseivel, ha e heródesi adót nem kel-
lene évenkint megfizetnünk  I 1 

S kinek fizetjük  ? Sajnos, saját indolencziánk-
nak, mely évtizedeket hagyott tétlenül elmúlni, s a 

legégetőbb bajt inkább eltűrte, semhogy okait ke-
resse és rajtuk segítsen 

Buzgó egyesek fáradozása,  kik a menedékhe-
lyeket társadalmilag szervezték s a kisdedvédelem-
ből jótékonysági ügyet csináltak, csak kivételeket 
teremtett a nyomorúságos közállapotban. De orszá-
gos gondoskodás, nemzeti intézmények, állami szer-
vezetek hiányát pótolni vagy helyettesíteni nem 
tudta. 

Fiatal századunk első évében láttuk az üdvös 
felbuzdulás  első jeleit a kormány s a törvényhozás 
részéről. A lex Széli, mely a gyermekvédelem ügyét 
államosította s az elhagyott gyermek oltalmáról, 
gyámságáról és jövőjéről intézményesen gondoskodott, 
bizonnyal érezteti már hatását. De a megkezdett 
irányban azóta se történt semmi: a közélet más 
föladatokkal  vesződik, — közjogi kérdések izgatják, 
azokban merül ki minden lelkesedése és hevülete. 

Heródes pedig tovább szedi áldozatait, az apró 
szentek száma ismét szaporodik. A magyarság ereje 
pedig lankad az uj ivadékban, a helyett, hogy ser-
kenne és gyarapodnék, készülve ama kiterjeszkedő, 
hóditó misszióhoz, mely reá vár, ha ez országban 
túlsúlyát és vezérlő hivatását megtartani akarja. 

A júdeai gyermekirtó katonáit bérelte föl  a 
tömeges hóhérmunka elvégzésére. A magyar indolen-
cziának nincsenek ily bűntársai: a nép magára ha-
gyottsága, nyomora és lazuló erkölcsi fegyelme 
automatice segítenek neki. 

Népünk b'zony-bizony el van hagyatva és 
hanyagolva. A mig földesúri  hatalom alatt élt, leg-
többször urában birta gondviselőjét, a ki törődött 
vele. A régi patriárkális idők rendszerében kevesebb 
teher nyomta, kisebbek voltak gondjai. Nem is csa-
lódhatott annyit; ezért volt több hite Istenhez s bi-
zalma a fölcbbva'ók  tekintélyéhez. 

A szabadság, a birtoklás, a polgári élet jogai 
s kötelességei átmenet nélkül szálltak rá, mielőtt 
beléjük nevelődött volna. Az élet zordon iskoláját 
járta vezető nélkül. Levette róla szemét a földesúr, 
elmaradt mellőle világiakban a pap, — a környék 
értelmisége csak akkor vetett reá ügyet, mikor fizet-
nie kellett vagy szavazatára volt szükség. Vezetőre 
pedig szüksége volt, — igy fértek  szivéhez és elmé-
jéhez a radikális irányú izgatók s a kivándorlási 
ügynökök. Az egykor „földjéhez  ragadt" magyar pa-
raszt tömegesen nyul a vándorbothoz, idegenbe me-
nekülve családja romjaival gazdasága romjai alól. 
Ily életsorral vele jár a tömeges gyermekpusztulás. 

Jóllehet, a megye- s a járásszékhely meg van 
ugyan bőven rakva hivatalokkal; de a kormányzot-
tak nagy tömege igen sok faluban  vezető nélkül 
szűkölködik. Az a földi  gondviselés, mit a körjegyzői 
hatalom neki nyújthat, nem mindig elég. 

Egy-egy jegyzői kör országszerte 2—22 köz-
séget foglal  magába, a dúsabb falvak  kevesebbet, a 
szegényebbek többet. Az 1900-ik évig 12.686 köz-
ségünk 2554 ily l̂ örbe volt beosztva, mely közül 
csak 577 alakult 2 - 2 , s 623 került ki 3—3 faluból, 
— a többi mind oly nagy kiterjedésű, hogy admi-
nisztrálni kisebb ftlében  is nehéz, — nagyobb felé-
ben (egyenkint 8—22 községgel) merőbben lehetet-
len. Az ilyen kör puszta bejárása napokba kerül, 8 
hónapokig tart, mig a falu  népe egyszer láthatja az 
ő körének elöljáróját. 

Még rosszabb az egészségügyi ellátás. Törvény 
szerint minden körjegyző mellett kellene lenni kör-
orvosüak is. Átlag 5— 8000 ember testi épsége van 
rája b'zva, ami — főleg  járványos időkben — em-
beri erőt felülmúló  feladat.  A szomorú valóság pedig 
az, hogy a körorvosi hivatalok fele  betöltetlen, mert 
nem kapni hozzá embert, a rossz javadalmazás miatt. 
Igy történik meg aztán, hogy Magyarországon egy-
egy körorvosnak 2 - 3 köre van, keze alá jut 30—60 
község 30-40.000 lélekkel. Csoda-e, ha ily viszo-
nyok közt az elhagyott falvakban  évszámra pusztul 
a kis gyermek? 

Legkeservesebb azt tapasztalnunk, hogy sokfe'.é 
a nép már nem is bánja ez apró szentek megsoka-
sodását. Azt gondolja, minek élne az a kis lélek e 
földi  nyomorúságban, talán jobb sors vár rá egy 
másik, jobb világon. A kenyérkereső családapa in-
kább megnyugvást érez, mint csüggedést, ha a ke-
nyérkérő gyermekek száma fogy  a családban, — az 
asszouy inkább iszonyodik az anyaságtól, mintsem 
büszke rá, mert örömet nem, csak aggságot s nya-
valyákat vár tőle. Sok vidéken irtóztatóan el van 
terjedve a magzatirtás. Statisztikát senki se vezet-
het, de nyomai láthatók a falvakban  : nem hangosak 
azok gyermekjátékoktól se^ol . . . 

E bajokon palliativ intézkedések nem segíthet-



nek. Csak czéltudatos, nagyszabású nemzeti politika 
képes azokat orvosolni, mely az állam és társadalom 
közéletének minden izére kiterjed. Erőteljes közgaz-
dasági  tevékenységgél  kell kiragadni az országot 
anyagi bajaiból, s hogy költségeit ez a nemzedék 
megbirja: a közteher igazságos megosztásával meg 
kell alkotni az általános  adóreformot. 

Mindez szükségképp visszahat az egyes exszisz-
tencziákra, családok jobblétére, s róluk a nemzet 
egyetemének egészségesebb közéletére. Ezt kérik az 
államtól s a törvényhozástól a nemzet apró szentjei 
is, kik eddig bennük csak Heródesüket láthatták, 
angyali karban ismételve a római gladiátorok üze-
netét: „Morituri te salutant". 

Előfizetési  felhívás. 
A jövő év elejével az „Udvarhelyi Híradó" 

nyolczadik évfolyamába  lép. 
Harmadik éve lesz hogy megyénk és a 

közönség érdekeit annál jobban képviselhessük, poli-
tikai lappá lettünk, s igy szabadabban állhat topunk 
szolgálatába annak a három jelszónak, melynek min-
den vonalon való kivívása képezi az Udvarhelyi Hir-
adó publiczistikai munkájának egyik legelső feladatát. 

Ha visszatekintünk fennállásunk  hét évére 
jóleső érzéssel tölt el az a tudat, hogy becsületes, 
önzetlen és őszinte kitartással végzett munkánknak 
eredményeit látjuk. Azonban, mint azt a mult alka 
lommal szerénytelenek voltunk kiiejteni, nem beszél-
hetünk munkánk eredményéről, mert magunkról nem 
nyilatkozhatunk. Közönségünk lassan lassan megis-
mert és ugy ismert meg, hogy mpgszeretett — ez 
mindenekfelett  legszebb jutalmunk. Lapunk legfőbb 
czélja továbbra is, hogy érdekes, friss,  megbízható 
legyen; legjobbat nyújtsa, mint egy vidéki lap nyújt-
hat. Nyil'an és őszintén mondunk véleményt a fölött, 
ami káros lehet a közönség jobb jövőre nézve és 
csak oly törekvéseket pártolunk, melynek alapja a 
törvény és igazság, mig a személyeskedést mint ed-
dig, ugy ezután is, kizárjuk magunktól. 

Alkotmányos életünk erős küzdelemre van utalva 
s e küzdelemben súlyos próbára van téve a törvény-
tisztelet, a jogérzet, a nemzeti hagyományok kö-
vetése is. 

Föladatunkul tekintjük, hogy e küzdelemben, 
melyet egyes vezérkedők, bármely oldalon is, bár-
milyen lelkületektől vezérelve, különleges családi 
zászlók alatt vivnak meg, pártharczczá ne sülyedjen. 

Ragaszkodunk hazánk alaptörvényeihez, melyek 
az 1867. XII. t.-czikkben nyernek kifejezést.  Hiven 
kívánjuk ápolni azt az erős hazafias  jogérzetet, mely 
felvilágosultsága  és szabadelvüsége iolytán diadal-
maskodni tudott a balszerencse gyászemlékü csa-
pásain is. 

Ezekhez kérjük a közönség pártfogását  és jó-
indulatába lapunkat még fokozottabban  részeltetni 
szíveskedjék, hogy a nagy anyagi munkának is min-
den tekintetben megfelelhessünk,  s magunk elé ki-
tűzött programmunkat lankadatlan kitartással kö-
vethessük. 

Vidéki  hátralékos  előfizetőinket  itt kérjük, hogy 
esedékes dijaikat sürgősen  beküldeni  szíveskedjenek, 
mert elvégre a kiadóhivatal, mikor velük szemben 
azt az előzékenységet tanúsította, hogy a lapot az 
utólagos fuetés  reményében pontosan megküldötte, 
azt a kölcsönős bizalom reményében tette. E czélra 
a kiadóhivatal a postautalványt az illetőknek külön 
levélben küldi meg. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvaihely, decz. 24. 

Karácsony. 
A legszebb regéje a világnak, mely a legdicsőbb 

igazságot és a legnagyobb isteni erényt, a szeretetet 
hordja méhében: a miszticzizmu3sal teljes, varázsos 
karácsonyest elérkezett. A nap leszáll az égről s a 
mig a földet  borító homályban áttör a csillagragyo-
gásnak áradata: itt lent csodás, meg nem fejthet6 
do'gokról beszél a földnek  világa Megzsong az erdő 
s amint a szellő átsuhan közöttük, az árnyban, 
fényben,  mint hogyha valami hangja kelne a csodás 
titoknak. A vad lehajtja fejét,  madár nem libben s 
amint Keletnek ormán feltün  a csillag, az üt hir-
dető: a kis jégcsapok összecsendülnek, mintha imára 
hívnák a természetet. Mint hogyha ég és föld  közt 
a szellemárnyak, szeráfok  dala hangoznék le a fagyos 
rögre, szivekre ható, mennyei dallam, angyali ének: 

— Megszületett 1 Halleluja 1 

A kis Bethlehem istállójában volt jászolböl-
csője. Szelid állatok lehelték rája a melegséget, an-
gyalok tárták fölébe  az égi koronát, amely helyett, 
— akikért meghalt — tövis koronát tettek fejére. 
Ó, szép karácsony, te legszebb ünnep, te a szeretet 
nagy, szent ünnepe, midőn a menny s föld,  angyal 
és ember örömmámorban egybeolvadva, glóriát zeng 
az Isten fiának,  ki ma lett ember, a szent szabad 
ság keresztfán  meghalt apostala. 

Amerre ember lakik a földön,  eljutott atra 
dicső szava. Ezen az estén, amint megkondul a ha-
rangok hangja, átzúg zenéje egész világon s imára 
)orul sok millió. 

És amint egykor térdre lehullott jászolbölcsője 
előtt három királya napkeletnek, odajárul most egész 
világ. Nincs rideg kebel, nincsen fásult  sziv, mely 
meg ne indulna emlékünnepén a szeretetnek, melyen 
született a megváltó Jézus Krisztus. 

Itt lenn a földön  a kis falukban,  a házban, a 
városok palotáiban a fenyőágak  zöld galyai közt ki-
gyúl világa karácsonyestnek s millió gyermek kicsiny 
szivének öröme olvad édes kaczajba. Ünnepe van ma 
mindenkinek. Éjfél,  ha eljő s csendül harangja a 
templomoknak, az éj csendjében átzeng az ének: 
Dicsőség, dicsőség, menyben az Istennek, békesség, 
békesség földön  az embernek . . . 

Unitárius istentisztelet. A helybeli unitáriusok 
karácsony ünnepi istentisztelete folyó  hó 26-án d. 
e. 11 órakor kezdődőleg a vármegyeház dísztermé-
ben tartatik, mely alkalommal úrvacsora osztás is 
IQBZ 

A miniszterelnök köszönete. Udvarhelyvármegye 
törvényhatósági bizottsága e hó 15-én tartott köz-
gyűléséből Gróf  Tisza  István miniszterelnököt fel-
iratilag üdvözölte, azon reményének adva kifejezést, 
hogy a 13-iki parlamenti események hatása alatt, 
képviselők kötelességük teljesítésével, az ujabban 
proponálandó 21-es bizottságba való részvételt többé 
nem tagadják meg, s együttes erővel, egy erőakarat-
tal sikerülni fog  a házszabályok módosításának vajúdó 
kérdését ugy megoldani, mely az ország felzaklatott 
közvéleményében is teljes megnyugvással találkozik. 
E feliratra  Gróf  Tisza miniszterelnöktől a következő 
válasz érkezett le : 

Udvarhelyvármegye t. közönségének, 
Azon nehéz küzdelem után, amelyet az or-

szággyűlési szabadelvüpárt önfeláldozó  támogatá-
sával, hosszú harczok árán megszerzett parlamenti 
alkotmányunk érdekében megvívtam éá amelybe 
egész lelkemet, minden erőimet beléhelyeztem, 
nagy örömmel töltött el Udvarhelyvármegye haza-
fias  közönségének oly meleghangú üdvözlete, me-
lyet ez alkalommal intézett hozzám. 

Hazafias  aggodalmaim közepette, amelyek ezen 
küzdelemre késztettek, nagy megnyugvásomra szol-
gál, hogy a mint az ország minden részéből hoz-
zám érkező hasonló üdvözletekből látom, a nem-
zet döntő nagy többsége kellően méltányolja azon 
vitális nagy nemzeti érdekeket, amelyek minket 
ezen harczra indítottak és ezért teljes mértékben 
helyesli vállalkozásunkat, helyesli az utat-módot, 
amelyet kénytelenek voltunk választani, hogy ál-
landó veszélylyel fenyegetett  alkotmányos gépeze-
tünket megmentsük. 

Fogadják őszinte köszönetemet szives meg-
emlékezésükért, amely ujabb ösztönzésül szolgál 
a kormánynak, hogy a megkezdett uton teljes 
erélylyel és a czél nagyságának megfelelő  kitar-
tással tovább haladva, hazánk nyugodt, békés fej-
lődését a jövőre biztosítsa. 

Budapest, 1904. deczember hó 18-án. 
Hazafias  tisztelettel 

Tisza. 
Iskolalátogatók az erdélyi részekben. A vallás 

és közoktatásügyi miniszter az erdélyi részekben a 
felekezeti  középiskolák meglátogatásával s azokban 
az állami felügyelet  gyakorlásával az 1904—5-ik 
tanévre a következőket bizta meg: az erdélyréfzi 
ev. ref.  egyházherület főhatósága  alá tartozó székely-
udvarhelyi,  kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyenyedi 
és zilahi főgimnáziumokra  és a székelyudvarhelyi 
főreáliskolára  nézve Euncz Elek kolozsvári tanker. 
főigazgatót,  a sepsiszentgyörgyi és szászvárosi fő-
gimnáziumokra nézve pedig dr. Sehneller  István ko-
lozsvári egyetemi nyilvános rendes tanárt. 

Az ev. ref  templomban az üunepi istentiszte-
letek a következő sorrendben tartatnak meg: I. és 
II. nap d e. 10 órakor prédikál Vajda  Ferencz. 
III. nap és délutánonkint Szabó  Aadrás s. pap 
végzi az isten tiszteletet. 

Az Udvarhelyvármegyei Muzeum-Egyesület folyó 
hó 18-án Sándor  Mózes nyug. kir. tanfelügyelő  al-
elnök elnöklete alatt — a vármegyeház kistermében 
— közgyűlést tartott. A gyűlésről a következő tu-
dósítást vettük: A közgyűlés tárgya a titkár, könyv-
tárnok és pénztárnok jelentése és az üresedésben 
levő tisztviselői állások betöltése volt. A közgyűlés 
elnöknek egyhangúlag üollaki  Arthur főispánt  vá-
lasztotta meg; igazgató lett Molnár Károly féreálisk. 
tanár; pénztárnok Beteg Pál; jegyző Séra Kálmán fő-
reálisk. tanár; választmányi tagok: Fülei Sz. Lajos iró 
és Dr. Horváth Károly kir. közjegyző az egylet ala-
pító tagja. A fiatal  egylet két éves, az előkészítés 
terhes munkája megtörtént. A két év nem hiába 
folyt  le, az eszme nemsokára tetté lesz, a vármegye 
muzeuma megnyitható. Három alapító s 84 rendes 
tagja van az egyesületnek s van már pénze is 400 
korona, tagsági 'dijakból s kegyes adományokból, a 
melyből a bútorzatra és fölszerelésre  — ha szűkö-
sen is — de telik. Közel egy ezer darab tárgyat 
hordott össze a vármegye áldozatkész közönsége, 
melyek eddig elrejtve, jórészt hasznavehetetlenül 
lappangottak s melyek közt nem egy igen-igen ér-
tékes régi könyv is akad, a mnzeum könyvtárának 
nagy becscs^l bíró alap példányai. Udvarhely város 
áldozatkész és ügyszerető képviselőtestülete, leg-
újabban is értékes régi, mübecscsel biró ládákat 
ajándékozott az egyesületnek, mely szép tett dicsé-
retre nem szorul. íme az alapozás megtörtént, mi 
tőlünk függ,  hogy ez alapra diszes palotát emeljünk, 
hogy egy nagy kincscsel meggazdagodjék a székely 
anyaváros. Fájdalom, hogy éppen a megvalósulás 
pillanatában óriási csapás érte a fiatal  egyletet: 
lelkes és ügybuzgó, széles látókörű és nagyművelt-
ségű igazgatójának Csehély Adolfnak  elhunytával. A 
kik őt ismerték, jól tudják, hogy a veszteség szinte 
pótolhatatlan. Az ö fáradhatatlan  szorgalma, lanka-
datlan kutatás vágya ez intézményt — nem kétlem 
— nemsokára fölvirágoztathatta  volna. Az ő ügy-
szeretete álljon például előttünk, az ő lelkesedésé-
ből a hazai kultura s a hazai emlékek iránt me-
rítsünk lelkesedést, az általa kezdett munka folyta-
tása s az ő eszméi diadalra juttatásával állítunk 
legszebb emléket szellemének. (Séra  Kálmán az egy-
let jegyzője.) 

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Schiller  Irma székelyudvarhelyi polgári iskolai 
igazgató-tanítónőt a IX. fiz.  osztályba, Lendváy  Má-
ria székelyudvarhelyi polgári iskolai tanítónőt a X. 
fiz.  osztályba rendes tanítónővé kinevezte. 

Iparosok fillórestélye.  A Polgári önképző kör 
mint mult számunkban megírtuk, karácsony másod-
napján tartja ez évben utolsó fillérestélyét.  Az estély 
műsorát a rendezők a következő érdekesnek ígérkező 
számokból állították össze: Felolvas özv. Doros 
Györgyné. Énekel Szabó  Gáborné. Szaval Nosz  Ilonka. 
Monologizál Nagy  Elemér. Czimbalmaz Szent  Királyi 
Árpád. Gramafonon  játszik Simonyi  Ernő. Műsor 
után táncz éjfél  után 2 óráig. Tombola mintegy 
25—30 értékes tárgygyal; főnyeremény  egy teljesen 
földíszített,  gazdagon megrakott karácsonyfa.  Lesz 
konfetti  csata és üdvözletek a nagy világból. Az es-
tély rendes helyén, az Iparos-kör nagy termében 
lesz megtartva. 

Eljegyzés. Csiki  Albert lapunk nyomdájának 
művezetője, eljegyezte Szabados  Mariskát, Szabados 
József  kedves leányát, Tordán. 

Törvényhatósági biz. tag választás. A megye 
törvényhatósági bizottsága legutóbb tartott közgyű-
lésében tudvalevőleg 23-ikára tűzte ki a kilépő vá-
lasztott törvényhatósági bizottsági tagok helyeinek 
betöltését. Seékelyudvarhely  városnál a választási el-
nök Sándor  Mózes kir. tanácsos volt. A szavazás, 
mely iránt az érdeklődés nagyon is lanyha volt, dél-
előtt 9 órakor kezdődött és délután 4 órakor ért 
véget. Beadatott összesen 103 páros szavazat; ebből 
102 öt kapott Dr. Kovácsy  Albert, 96-ot Bálint 
György, 5-öt Ferenczy  István, 2 őt Vajda  Ferencz. 
E szerint elnök Dr. Kovácsy  Albertet és Bálint 
Györgyöt újra megválasztott biz. tagoknak jelen-
tette ki. 

A karácsonyi vásár nagy közönséget gyűjtött 
össze városunkba. Az utczákon egész nap hullámzott 
a nép s a sátrak és egyes boltok nagy látogatott-
ságnak örvendettek. Városukban különben talán ez 
az egyetlen vásár, amely mindig megfelel  a hozzá-
fűzött  várakozásnak, s a kereslet állandóan nagy 
ugy a ruhás sátrakban, mint mindenféle  kereskedés-
ben. A baromvásár 18-ikán állott be és bizony ugy 
a kereslet, mint a kínálat gyenge volt A két napos 
baromvásáron mindössze 746 átírás voit. 



A Székely Dalegylet hangversenye. Az újonnan 
szervezett Székely Dalegylet január 8-ikán nagy-
szabású hangversenyt rendez. Az estélyen a Dalegy-
let énekszámai mellett jeles műkedvelők is közre-
működnek. 

A jégpálya ma délelőtt 10 órától a közönség 
rendelkezésére áll. 

Épitsünk Székelyudvarhelyen templomot! A köz-
művelődés oltárán Isten dicsőségére áldoz, ki a 
Székelyudvarhelyen építendő unitárius templom költ 
ségeihez hozzájárul. Az egyházközség elöljárósága 
a következő kegyes adományokat vette és hálás kö-
szönettel nyugtázza : A magyarországi unitárius egy-
ház 1904. évi (11-ik) adománya 600 kor. Todor Sán-
dor Il-ik gyűjtő útjából beszámolt 700 kor. 24 fill. 
Józan Miklós espeieB utján a budapesti unitárius 
egyházközség Il-ik adománya 50 kor. Hübscb Vilmos 
13 kor. 60 fill.  Springsuan T. 2 kor. Májai Béla 1 
kor. 60 fii.  Együtt 67 kor. 20 fii.  Dr. Boros György 
utján Street Kristóf  52 kor. Péterffy  Zsigmond 10 
kor. Egvütt 62 kor. Dr. Veress Vilmos 10 kor. Ifj. 
Szénásy Ferenczné 5 kor. Az I-XLVI. közlemény 
összege 8203 kor. 57 fill.  E közlemény összege 1444 
kor. 44 fill.  Összesen 9648 kor. 01 fill. 

Protestáns-estóly. A székelyudvarhelyi ref.  egy-
ház 18-án délután tartotta meg ez évben harmadik 
egyházi estélyét. A műsort a gyülekezet éneke ve-
zette be, mely után az elnöki megnyitó következett. 
Ezután Dózsa Sárika szavalta hatásosan Nyilas: 
Bűnös éjszakája rzimü költeményét. Nagy  Elemér 
tanár a 16-ik század vallásos költészete czimen tar-
tott lendületes felolvasást,  mig Gál Jenő tanár éne-
keit. Benedek  Aladár és Paál Dénes koll. tanulók 
ügyes szavalata után a gyülekezet énekelt, mely 
után a sikerült ünnepély véget ért. — A következő 
estély terv szerint jan. 15-én lesz. 

Iskolák a tüdőbetegekért. A József  főherczeg 
szanatórium egyesületnek sz ország hölgyeihez inté-
zett szózata a nagy czél jelentősége szerint meg-
kapta a sziveket és valóban igaza van Klotild  fő-
herczegasszonynak, ki a magyar nők akczióját ne-
mesnek, magasztosnak mondja. Ujabban lelkesedésben 
friss  segitő csapat jött a kór ellen indított harczba. 
A magyar ifjúság.  Igen sok középiskola igazgatósága 
és tanári kara nevelői szempontokból is lelkesedés-
sel ajánlotta föl,  hogy a népszanatoriumok ember-
baráti czéljára a vezetésükre, a nevelésük alatt álló 
tanulóifjúságot  fölhívják.  Jó lesz minden diáknak 
megtudni, hogy a halállal eljegyzett tüdőbetegek ér-
dekében segítségét szívesen veszik. És aki az alap-
nak gyűjteni akar a jótékonyczélu sorsjáték révén: 
az kérjen József  főherczeg  Szanatórium,  Egyesülettől 
Budapest  (Kigyótér  1.) gyüjtőivet. Ezek az önkény-
tes gyűjtők három könyvet kapnak ajándékba. 

Halálozások. ÖZV. Schaffberger  Gusztávné szül. 
Lakatos  Karolina életének 69-ik évében és özvegy-
ségének 8-ik hónapjában f.  bó 21-én jobblétre szen-
derült. Temetése pénteken délután volt az ev. rd. 
vallás szertartása szerint. Halálát fia  Gusztáv fele-
ségével és gyermekeivel és nevelt fia  Hettás  Gusztáv 
gyászolják. 

Szenkovics  Márton korondi tekintélyes kereskedő 
ma szombaton reggel városunkban váratlanul elhunyt. 
Hü't tetemét Korondra szállították és ott 26-ikán 
délután helyezik örök nyugalomra. Halálát neje szül. 
Szálassy  Erzsébet és nyolcz gyermeke siratja. 

Egyházi gyűlés. Karácsony másodnapján az ev. 
ref.  egyház presbiteri és képviseleti közgyűlést tart, 
melynek legfontosabb  tárgya a megyebiró és két 
egyházfi,  megválasztása lesz. 

Éves bérletjegyek kiadása a magyar királyi 
államvasutak összes vonalain. A magyar kir. állam-
vasutak igazgatóságától vett értesítés szerint a m. 
kir. államvasutak összes saját vonalain — tehát az 
üzemében levő helyiérdekű vasutak kivételével — az 
1905. évre érvényes bérletjegyek f.  évi deczember 
hó 15-től kezdve fognak  kiadatni. Ezen bérletjegyek 
ára: az I. osztályban 1100 korona, a II. osztályban 
770 korona, a III. osztályban 440 korona. Ezenkívül 
minden jegyért 2 korona kiállítási illetéket kell fi-
zetni. A jegyek ára teljes összegben fizetendő,  ha a 
jegyek évközben váltatnának is. Egyes vonalrészeken 
érvényes jegyek nem adatnak ki. 

Székely borviz az Alföldön.  A szegedi Székely-
Társaságnak — végre sikerült egyelőre Szeged város 
piaczára bevezetni vagy 8-féle  székelyföldi  ásványvi-
zet. Nyolcz piaczi kereskedő árusítja azokat az ed-
digi viszonyokhoz képest olcsó pénzért. De jövő év-
től kezdve nem lesz drágább már, mint Sz.-udvar-
helyt, mert a deiék társaság kieszközölte a keres-
kedelemügyi miniszternél, hogy waggonrakományon-
ként mérsékeltebb fuvardijtételek  melle't s/állitják 
oda az ásványvizet. De még ennél is figyelemre  mél-

óbb a társaságnak a vívmánya, hogy Szeged városa 
a székely ásványvizek beviteli vámját 8 fillérről  4 
fillérre  szállította le, mig ezzel szemben a külföldi 
ásványvizekét fölemelte.  íme egy követésre méltó, 
példa, okulhatnak belőle a többi városok is. Ma már 
Szegeden a társadalmi agitáczió következtében nem-
csak divatos a székely borviz, de annyira olcsó is, 
hogy a közönség ezrei fogyaszthatják.  A szegedi Szé-
kely Társaság most már elérkezettnek látja az időt 
arra is, hogy eredetileg kitűzött tervét, az alföldi 
nagy ásvány vizraktárt megvalósítsa. Ez esetben nem-
csak Szegedet, de a szomszédos népes és gazdag 
városok és községek lakóit is ellátja egészséges, gyó-
gyító itallal. Igy segítenek a derék alföldiek  a szé-
kelyeken. 

* 

Árnyak, alakok. Szabó  Kálmán most bocsátotta 
közre ily czimmel immár ötödik kötetét. Rendkívüli 
munkakedv, szép termékenység jellemzik ezt a fiatal 
írót, ki ujxágirói működése mellett is mindig talál 
magának egy-egy kötet elbeszélés megírására időt. 
Elbeszélései csak olyan egyszerű és keresetlen történe-
tek, melyeknek anyagát jórészt innen, szülőföldjéről 
veszi, szines fantáziáról  és fegyelmezett  gondolatvi-
lágról tesznek bizonyságot. Szép munkássága daczára 
nem szereti a fölösleges  szavakat, s ha múzsája ter 
mékeny is, nem pipogyák t 3ZÜlőttei. Árnyak,  ala-
kok  czimen most közreadott kötetében is amolyan 
gyöngéd, subtilis meséket dolgoz föl  és ugy dolgozza 
föl,  hogy a mesét valahogy észrevétlenül összefűzi  a 
valósággal. A könyv tíz hosszabb-rövidebb novellát 
tartalmaz és a Franklh-társulat kiadásában jelent 
meg, a mely egyszersmind a legjobb ajánlólevél is. 
Ára 3 korona. A könyv czimlapjára Innocent  Fe-
rercz festőművész  készített feltűnést  keltő sok gond-
dal és finomsággal  képet. 

A Magyar Remekírók uj sorozata. Három éve 
indította meg a Franklin-társulat a magyar irodalom 
remekíróinak nagyszabású gyűjteményes kiadását, s 
az idei karácsonyra immár a hatodik ötkötetes so-
rozata je'ent meg a Magyar Remekíróknak: Madách 
Imre, Arany László, Fazekas Mihály és Gvadáuyi 
József  munkáival gyarapítván irodalmuuk e kincses 
házát, Tompa Mihály munkáinak harmadik s Vörös-
marty müveinek befejező  kötetével együtt. Az uj so-
rozatnak talán legérdekesebb sorozata az, amely 
Arany László munkáit tartalmazza. Kozma Andor 
rendezte sajtó alá, megfestvén  nagyértékü bevezeté-
sében a maga velős tollával Arany László életpá-
lyáját, lelki vívódásait, jellemezvén költői és szépirói 
munkásság;?, s szeretettel, de igazságosan kijelölvén 
azt a helyet, amely e kiváló elmét irodalmunkban 
megilleti. Gvadányi és Fazekas válogatott müveit 
egy kötet foglalja  össze, amelyet Négyessy László 
rendezett sajtó alá, egyben két hosszabb becses ta-
nulmányban méltatván irodalmunk e két régi úttörő 
bajnokának életét és működését. Madách Imre mun-
káit Alexander Bernát rendezte sajtó alá. Az ember 
tragédiáján kívül Madách költeményeinek legjavát 
válogatta ki nyolcz csoportba osztva. A Vörösmarty 
kötet (Vörösmarty munkáinak hatodik kötete) be-
fejezi  a gyűjteményben a Zalán futása  nagy költő-
jének összes müveit. A Dramaturgiai Lapokat közli 
három részben. A Tompa-kötet Tompa Mihály mun-
káinak harmadik kötete. Lévay József  rendezte sajtó 
alá, 8 ebben a kötetben Tompa balladáit, beszélyeit 
és regéit foglalta  össze. Az uj sorozat kiállítása 
minden tekintetben a régi. Csupa disszel ékesített 
kötet, amelyeknek szépségével csak szolidságuk ver-
senyezhet. Az 55 kötetes teljes gyűjtemény ára 220 
kor. s az egész gyűjtemény pár koronás havi rész-
letfizetésre  is megrendelhető. 

27 év nagy idő egy lap életében. A Pesti-Hirlap, a ha-
zánkban kétségtelenül legelterjedtebb napiláp, most lép immár 
27-ik évfolyamába.  E hosszú idd alatt valóban oly mély gyö-
kereket vert a magyar olvasóközönség szivében, hogy arra 
szinte nincs is példa az országban. Pedig nincs benne semmi 
csodálni való. Hiszen a Pesti Hirlapót mindenki olvassa, - az 
is, aki nem ért egyet a politikájával; minden időkben impo-
nált az olvasóközönségnek függetlenségével,  őszinte szókimon-
dásával, meggyőződésének fel-  és lefelé  bátor hirdetésével. Eb-
ben rejlik népszerűségének titka. Amihez járul az olvasókö-
zönség szempontjából való másik nagy előnye, hogy legtöbb és 
legváltozatosabb tartalommal jelenik meg napról-napra. A Pesti 
Hírlap előfizetési  ára egy bóra csak 2 kor. 40 fillér  s az a ki-
adóhivatalba czimezendő: Budapest, V. Váczi körút 78.. hon-
nan mutatványszámokat is lehet kérni. 

Hazánk. Mielőtt valamely politikai napilapra előfizetne, 
hozasson mutatványszámot a Budapesten megjelenő Hazánk 
czimü egyedüli magyar agrárpolitikai napilapból. A Hazánk, 
melynek czikkeit az ország legelső gazdasági irói és publicis-
tái irják, a magyar gazdaközönségnek nélkülözhetetlen szük-

ségletét képezi. A Hazánk vidéken mir a reggeli órákban ol-
vasható. A Hazánkat Bud&y Barna szerkeszti. A Hazánk elő-
fizetési  ára negyedévre 7 korona. Szerkesztőség és kiadóhiviUt: 
Budapest, VII. Szentkirályi utcza 26. 

Budapesti Bazár. Magyarország legolcsóbb divatközlönye 
a Budapesti Bazár 1905. január hó elejétől eredeti párisi, lon-
doni és newyorki modellek után készült pompás szines divat-
képet ábrázoló borítékban jelenik meg. Ugy ez újításával, mint 
eddigi rendkívüli gazdag tartalmával a Budapesti Báxár nem-
csak a magyarországi, de a külföldi  nagy divatlapok legelsői 
között foglal  helyet. Olcsóságánál fogva  egyetlen család aszta-
láról sem szabad hiányoznia. Megjelenik havonkint kétszer. 
Előfizetési  ára negyedévre egy korona ötven fillér.  Tessék mu-
tatványszámot kérni a Budapesti Bazái kiadóhivatalától, Bu-
dapest, VIII. Baros- utcza 59 első emelet. 

TAVMATOK. 
Budapest, decz. 24* 

(Erk. d. u. 5 ó.) 

A helyzet. 
A szabadelvüpárt megelégedéssel fogadta, 

hogy az Andrássy-féle  kompromisszum nem 
jött létre, mert a kompromisszum tulajdonkép-
pen azt követeli, ami a kisebbség feladata, 
hogy tudniilik a kisebbség alávesse magát a 
többség akaratának és nem megfordítva. 

Bánffy  Dezső báró annak idején kénytelen 
volt alávetni magát egy ilyen kompromisszum-
nak, mert akkor a szabadelvüpárt bomlásnak 
indult. 

Most a szabadelvüpárt egységes és tömö-
rült, s ha Tisza miniszterelnök ilyféle  komp-
romissziumot kötne, elérné azt, a mit Bánífy 
Dezső elért, hogy a szabadelvüpárt szétbomlana. 

A szabadelvüpárt, mint nekünk jelentik, 
nyugodtan fordul  a nemzethez, mely dokumen-
tálni fogja,  hogy Tiszával egyetért, mert most 
ugy áll a dolog, hogy a párt Tiszával az élén 
egységeten tömörült, mig ha Tisza most távozna, 
a párt okvetlenül szétbomlana. 

T.sza István gróf  miniszterelnök három ok-
ból nem fogadhatta  el az ellenzék propoziczióit: 

1. Mert az ellenzék javaslatait a házsza-
bály módosításáról nem tartotta elégségesnek 
arra, hogy a parlament munkaképességét bizto-
sítsák ; 

2. mert a junktimot a választási törvény 
reformja  és a házszabály modositása közt nem 
tartotta elfogadhatónak,  végre 

3. mert alkotmányos kötelességének tuda-
tával nem tartotta összeegyezhetőnek azt, hogy 
mint parlamentáris kormányelnök, ki a korona 
és a többség bizalmát birja, a maga és az 
őt lelkesen támogató többség fejére  alkudozzék. 
Ezt az alkut Tisza gróf  erkölcsi lehetetlenség-
nek tartotta, mert az ő meggyőződése, hogy a 
ki a parlamentarizmus igazi követelményeit szivén 
hordozza, az ilyen alkura sohasem léphet, annál 
kevésbbé teheti azt akkor, ha vele csak a har-
madéves obsrukcziónak szerezne ujabb győzelmet. 

Nagy vasúti szerencsétlenség. 

Párisból távirják: A nagy köd következ-
tében ma éjjel Bouleguéból jövő gyorsvonat, 
bár a jelzőtábla tilosra volt állítva, belerohant 
lillei gyorsvonatba. Utóbbinak utolsó kocsija 
egészen összezuzóaott. Az ijedelem óriási Öt 
ember szörnyet halt, 15 életveszélyesen meg-
sebesült. A romok alatt még számosan vannak, 
de a nagy ködben nem lehet a kutatást ered-
ménnyel folytatni 

NPUlPdUPk renL|khetöklben .! 
1 1 U V J U y J U l \ e lap nyomdájában 



ü j i l t t é r . 

Ó v á s ! 
Tudomásomra jutott, hogy vásárokra utazó czégek a t 

vevőközönség mogtévfsstésére,  áruikat nevem alatt árusítják 
B több, mint 35 év óta fönnálló 

n o i f e l ö l i  ő - c z é g e i n e t 
ily módon bitorolják. Ezen hamis állítással bzemben a leg-
határozottabban jelentem ki, h"gy é i áruimat kizárólag 
f o i i z l e t e n i h e n  K u i l a p e e t , K o s s u t h I , a j o s - u » . 
DAkt tx l e t e iubc í i T e m e s v A r t , I tc iüsö- i i l c ía 7 
áiusitoui, v á n i t r o k r a cgyAl la l i i i i n e m u t a z o m , d e 

n e m i s k é p v i s e l t e t e m m a g a m . 
Tiszteletül kérem az igen tisztelt höl.-yköíönséget, mél-

tóztassék b. megrendeléseiket hozzám juttatni, s m i n d e n k o r 
a l e g n a g y o b b l i g y e t e m s p o n t o s s á g g a l e « í k ö z > 
l ö m a z o k a t . Azou c/.égek ellen p-dig, kik ily tisztességte-
len módon óhajtan inak velem versenybe lépni, jövőre a legszi-
eoiubb m etorlással fogok  élni. 

Kiváló tisztelettel 
HOI.ZKIt SIMON, 

ca. és kir udvari szállító 

Kiadja : Borsok P. Fia könyvnyomdája. 
'^elefonetxAm  : 14-

Yédjegy: „Horgony". 

A Liniment. Capsici comp., 
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 es 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: Török 
József  gyógyszerésznél, Budapesten. 

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Prágában, 

El isabeths t rasse 5 neu. 
Mindennapi uétkftldés. 

The Lucifer T l i e L u c i f e r 

Budapest , ¥11., Erzsébet-körút 35 . 

A gyermcH legnagyobb öröme! 
Összeállítható büvészdobozok. 

Tartalmaz: 7, 9 15. 38. 21, 24. 28 féle  mu'atványt. 
Ára: 1,2, 3, 5, 7, 9, 12.50 kor.dobozoük 

Ezen bűvészdobozok ügyes összeállításuk folytán  a 
gyermeket gondolkozásra serkenek és észbeli tehet-
ségét fejlesztik.  Minden doboz pontos magyarázattal 
és ábrákkal van ellátva. Árjegyzék ingyen és bér-
mentve. — Po3tai szétküldés utánvét mellett pontosan 

eszközöltetik. 

Gazdák figyelmébe! 

Manhattan né kü'. Manhattan porrtl. 
Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni,  aki 
teheneitől és kecskéitől több és jobbminőségü 
tejet akar, aki erős igavonó barmokat és tüzes 
lovakat akar, egyszóval aki jövedelmezőbb állat-

tenyésztést akar, az használjon 

MANHATTAN 
tápporl. Használatának költsége igen csekély és 
dusau megtérül. 100 klg. 50 kor., 50 klg 26 
kor. Egy 5 kilós próbaküldemónyt 5 kor.-ért kül-
dök postin és bérmentve utánvéttel, hogy a 
legkisebb gazda is meggyőződhessen a Manhat-

tan bámulatos hatásáról. 
Kö7ponti főiaktár:  Manhattan Electrophor vállalat 

Budapest, VIII., Aggteleki-utcza 15. 

Remek 6 szem ká-
vés készle t minden 

szinben c sak 
9 5 kr . f.  1.90 1.40 

Finom ajour 6 sz. 
kávés kész le t min-
den színben csak 

f.  2.20 
f.  2 .90 3 .45 

Minden család pénzt 
takarít I 

Remek 6 szem. vá-
szon Damasz t Gar-

ni túra c sak 
f  2.10 2 .90 3 .40 

f  3 .90 

Szép min tázo t t 
vászon törü lköző 

6 d rb csak 
f l .25  1.72 1.90 r 2.10 

3 0 rőfös  v ég 
c sodavászon csak 

f  3 .65 
3 0 rőfös  v ég 

bőrvászon csak 
f  4 9 5 

3 0 rőfös  vég 
lr landi vászon 

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

30 rőfös  vég 
r u m b u r g l vászon 

csak f.  5 .60 

3 0 rőfös  vég I-a 
rumburg l vászon 

csak f  6 .40 

5 0 rőfös  v ég 
bőrvászon csak 

f  8 .25 
5 0 rőfös  v é g 

lrlandi vászon 
c sak 9 .45 

5 0 rőfös  vég 
rumburg l vászon 

csak f  10.40 
3 0 rőfös  vég 

Jó min. chiffon 
(jsak f  4 ,66 

3 0 rőfös  vég 
R. Chlfon  csak 

f  5 .40 

3 0 rőfös  v é g 
R. R. Chiffon  csak 

f  6 .85 

3 0 rőfös  v é g 
cs íkos K a n a v á s z 

csak f  3 .25 

3 0 rőfös  v é g 
csíkos és koczkás 

I -ma kanavász 
c sak f  4 .55 

3 0 rőfös  vég 
finom  k a n a v á s z 

csak f  5 . 4 0 

3 5 rófös  vég 
k a n a v a s z kőlön-

legesség 
csak f  6 4 0 

30 rőfös  vég 
fehér  cs ikós 

cs invat á g y h u -
za t ra c sak f  6.85 

30 rőfös  vég 
v i r ágos fehér 

c s inva t ágyhu-
za t r a c sak f  7 . 4 0 

Remek női ing 
vászonból , kézi 

hímzéssel 
c sak 8 5 kr. f  1.15 

f  1.55 

Remek női Chíffon 
ing schweizi hím-

zéssel 
c sak f  1.10 f  142 

f  1.74 

Remek női háló 
Corse ta n a g y vá-

lasz tékban 
csak 9 8 kr. fl.25 

f  156 

Remek női chiffon 
n a d r á g 

csak 9 0 kr . f  1.18 
f  1.45 

Remek Chiffon 
alsó szoknyák 

hímzéssel 
c s ak f  1.35 f  1.75 

frt  2.25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szők-

n y á k 
csak frt  1.65 f  2.15 

frt  3 22 

V a r r á s nélkül vá-
szonlepedő 2 mt r 
hossza és másfél 

mt r széles 
c sak 92 kr . 

V a r r á s nélküli re- . . . ... , 

mek vászon lepedő Nemzetközi keresk. uqynokseq 
2 mtr hosszú és a 

m & 8 c 8 a k f r t i . o 5 é l e 8 |  Budapest, Kerepesi út 65. 1. em. 

Remek selyem 
Cloth pap lan min-
den szinben csak 

frt  3.95 

Remek Caschmir 
p a p l a n minden 
színben csak 

frt  3.65 

Burghárdt Gyula asztalos, Kossuth-utcza 21. szám alatti mű-

helyében teljes nappali, ebédlő, hálószoba 

bútorok jótállás mellett állandóan kaphatók. 

SCHICHT-SZAPPAN 
.Szarvas" vagy ,Kulcs" 

j ^ y g y e l . 
A h j j j V ) legkiadsabb, s igy a legolcsbb szappan, minden ártalmas keveréktől ment. 

M I N D E N Ü T T K A P H A T Ó . 1 W 

A vételnel tessék vigyázni, hogy minden darabon a Schicht-név s a fennt látható 
két védjegy raj ta legyen. 

Megjelent az első sorozat. Tartalma: 
Cslky Gergely: Az Atlasz család IllusUrálta Neográdv Autál. 
B Kemény Zsigmond : A rajongók. 2 kfte.  Illusztr R. Uirsch Nelli. 
Pa'ffy  Albert: Esztike kisasszony professzora  lilusztr Mátk Lajos. 
Vadnai Karoly: A kis tündér. Illusztrálta Nagy Síndor 

a g y a r 

R e g é n y í r ó k 
A legértékesebb magyar regények egyöntetű képes kiadása 

h a t v a n k ö t e t b e n . 
Szerkeszti 

W l i f t c t 
a ki a nagy vállalat eszméjét kidolgozta és a kötetek elé megírja az irók életrajzát. 

A uagy magyar elbeszélő méltatja a magyar elbeszélő irodalom jeleseit . 
A bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története. 

A gyűjtemény 3 4 iró 5 4 munkáját — a magyar irodalom ötvennégy kiváló alkotását — öleli fel. 
Az irók névsora: 

Baksay Sudor 
BeniczkyuéB Lenke 
BeMhy László 
Beuthy Zsolt 
Brédy bándor 
Csiky Gergdy 
Degré Alajos 

Minden kötet egy-egy kiváló magyar festőművész  illusztráczióival 

Iványi Ödön 
Jókai Mór 
B. Jósika Miklós 
Justh Z igmond 
B. Komén) Zsigmond 
Kuthy Lajos 
Mikszáth Kájmáu 

Nagv Ignácz 
Pálfify  Albert 
B. Podmaniczky F. 
Pulszky Ferencz 
Rákosi Jenő 
Ríkosi Viktor 
Toldy István 

Tolnai Lajos 
Vadnai Karoly 
Vas Gereben 
Verseghy Ferencz 
Werner Gyula 
Wohl Stefanie 

Mindössze ezer illusztráczió külön diszes mümellékletek formájában 
Tiszta, szép metszésű, könnyen olvasható betűk. Finom papiros. Diszkrét izlésü bekötési tábla. 

M e g r e n d e l ő j e g y . 
czégtöl 

ezennel megrendelem 

„ M A G Y A R R E G É N Y Í R Ó K " 
czimü gyüjteméuy s vállalat hatvan kötetét, vászonkötésben 300 koronáért. 

a) négy koronás havi részletfizutés  mellett, 
b) félévenként  fizetendő  25 korona utánvét mellett 

A nem kívánt módoza t tör lendő 
Tudomásul veszem, hogy a fenti  műből 1904 szeptember hótól kezdve félévenként  egy-egy 
5 kötetből álló sorozat jelenik meg. A részletek az első szállitaitól kezdre minden hó 1-én 
a fenti  cégnél — fizetendők  ba mindaddig, mig a mű teljes 
vétel íra kiegyenlítve ninc*. A részletek be nem tartása eseté a részletfizetési  kedvezmény 

megszűnik és a teljes vételár esedékessé válik. Az első részlet ntánveendő. 
Szóbeli megá l l apodások é rvényte lenek 

Lakhely és kelet: 
Név és állás: „ 

A Magyar Regényírók 
minden művelt magyar uri család örökbecsű 
könyvtára. A hatvan kötet félévenként  öt kö-
tetes sorozatokban jelenik meg. Az első 5 kötet 

most hagyta el a sajtót. 
A 60 kötet ára előkelő kötésben 300 koron a 
Törleszthető havi 4 koronás részletekben is. 
Megrendelhető a mellékelt rendelő-jegy fel-
használásával bírmely könyvkereskedés utján 
Részletes prospektust kívánatra készséggel küld 

a kiadó intézet 

Franklin-Társulat 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 

Ddczi Lajos 
B. Eötvös József 
Fáy András 
Gaál József 
Gárdonyi Géza 
Gyulai Pál 
Herczee Ferencz 



r amerikai gyorsfözö vagy j n ( n / p n 
o 7 h á z t a r t á s i mérleg " ' ö j ^ 1 1 . 

Mesésen olcsó árak mellett küldöm xzét tulhalmozott raktáram 
ból világhírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 

incxiHfl ezüst-áruimat 
és pedig: 

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

46 drb 6 frt 50 krajczár. 
Minden megreudelő ezenkívül jutalomképen egy amerikai gyors-
fözö  vagy szavatosság meilett gyorsan működő 121/, hordké-
pességü 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 E F F E R I> . S Á X D O K 

Budapest , VIII . , BezFréily-ntcca 3. sz, 

Egészen ingyen 
z o i i i á n c z o z o t t e d é n y t 

nem kapnak séhol, de 6 főzőlábóst  és 6 fflzőfazékot  kü-
lönféle  nagyságban 13 d a r a b o t 1 frt  75 krért én szállí-

tok ingyen csomagolás és utánvétel mellett. 
A többi tárgyak feltűnő  olcsó árban. — Árjegyzéket 

ingyen küldök. 

K O I I 3 Í , G y á r i r a k t á r o s 
H u d a p e s t , VI, Csengery-utcza 51. 

Névjegyek szép kivitelben . . 
rendelhetők 
e lap nyomdájában 

Á R J E G Y 'Ma É K 
minden hangszerről kivá-
vánatra ingyen 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 n g s z e r g y á r 

S t o w a s s s r 3. 
királyi udvari hangszergyáros, hadsereg-ozállitó, 
a Rákóczi-tárogató és a hangfokozó  gerenda feltalálója 

I l l H > i % P £ & T , I I . , I i t í n c z l i i c l - u . 
A jánlju saját gyárában kénzölt általánosan elismert 

külöuleges (*peczialitás) fa-,  réz-, fuvóés"von^8 
hangszereit, c imbalraokat tstb. 
L«guug (yobb raktár és gy&r, 

3. 4, 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb 
fclMzerelésben. JtegediiK 

tfangfoKozó  gerenda !regfdüttv,íg»  glllZÜ, 
Mukkal iubb, 'TÜKrbb CB lágyabb hangot nyer (biztos 
hiker); hegedűbe ja itásBal 4 frt. 
l/a*M4AMtV$V legjobb, erős, elpusztíthatatlan 
j v a i m o n i l i ű n hangokkal. 2.50. 3, 4,5 forinttól 
leljebb. hQlfinlepes  .aczelhangu hangrersen} harmoni-
kák, saját minták. 

m lómf/ból  ujezüst bil-J ArAffATO  l<Iitjnvel és iskolával 
• H t v y n i v 3 ( J _ j0rintt)5i feljebb 
JtarmnniumoK, raány, f  5 f O ' i n t t ó l  f e l j e b b 
TflHAlfaviils  t e l j e s felszereléseelouyös 

Mtetel*k mellett, jutányos ár-
ban, elismert jó minrtség. a hadsereg és a legtöbb 
katonai zenekaroknak fczállitója  vagyok. 
I s t / í f ác f tk  a z Ö̂ SZCH hargsze ek« n. különle-
JClVllQjOty ges szakszerű pontossággal, ju-
tányos árban es. közöltetnek. 

Kezesség minden egyes 
= = hangszernél = 
Kivitel i i«g) b a n i s 

k i c s l i i ) Ix'ii 

Jttgyett ís MrtnettWc 
AZ UJSAG mindeu el< fizrtflje  kivétel 
nélkül megkapja Az U ság politikai 
napilap N a g y K é p e s N a p U r r t t . 
Az Uiság húsvéti ajaudtika a Herczeg 
Ferencz-album lesz. Állami, megyei, 
városi tisztviselők, lelkészek, tanárok, 
tanítók Az Ujság-ot kedvezményes — 

havi 2 korona árban kapják 

Megrendelő czim : Az Újság kiadóhivatala, Budapest, Kerepesi út 
Az Újság előfizetési  ára: 

1 hóra 2.40 »/« évre 7.— '/» évre 14.- 1 évre 28.— 

Á 
Barothi mumatom 
Uszió'rleméttyeil a helybeli piaezon üzle-
tembe bevezettem, miért is ajánlom a n. e'. 
Közönség figgctmcbc.  próba megrendeltei-
Vei bárKi meggyőződést szerezhet ezen 
liszteK jóságáról ís VersenyKépességMl. 

Kalácsliszt 0 I k^. 16 kr. 
I. rendű kenyérliszt . . . 1 n 14 „ 
H. n n . . . 1 „ 12 „ 
Szitált rozsliszt . . . . 1 „ 11 

XiVálö tisztelettel 5 t C f b a  ÖdÖlt. 

Csak 5 korona 
kiló (körülbelől 50 dirab) kuvéssé megsérül 

enyhe, 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 13. S Á N D O R 

B u d a p e s t , VIII. ker., Bezerédy-utcza 3. szám. 

Vi lághí rű 
a„REKORD' íí  festészeti  müintézet, 

j i i m i i v i i i / a kiválóan sikerült 
éle'nagyságu arczképeiről, melyeket elismert 
művésze1', által készittet. Számos (kir. köz-
jegyző aital hitelesített) elismerőlevél a világ 

mindea tájáról. 
FJsörangu képek árai : 

Olaj-, aquarell- és pastellfestésben  fénykép 
után 4tS— 63 cm. uagyságban ára 20 korona. 

Legfinomabb  kivitelű Blom-, Platin- és kréta-
rnjz ára 5 korona. 

Részletes árjegyzék bérmentve . 
Egy életnagyságú nagy képet készitüük 
mindenkinek te ljesen ingyen, ha ré-
szünkre 3 rondelést szerez, és azokat egyen-

kint vagy egyszerre beküldi. 

„ R e k o r d 
festészeti müintezet 

l iudapest , VII., Kolteubi l ler-u. 4 6 . 

| DupJa villany delejes 

Kereszt 

vagy 

Csillag 

DM K. 6.. 88503. 
gyógyít, ielüdit jótállás mellett: köszvény, 
reuma, asthma (nehéz légzés) álmatlanság fül-
zúgás. nehéz hallás, epilepsia (eskór), ideges-
ség. étvágytalanság, sápkór. fogfájás  migrén, 
ehetetlenség, influenza,  valamint minden ideg-
betegségnél. Azon beteg, aki 88503. sz. ké-
szülékem által legfeljebb  45 nap alatt meg 
nem gyógyul, azonnal visbzakapja a pénzét. 
Abol már semmi sem használt, ott kérem az 
én készülékemet megkísérlem, meg vsgyok 

győződve, készülékem biztos hatásáról. 

A nagy készülék  ára 6 korona, 
idült betegségeknél alkalmazandó. 

A kis készülék  ára 4 korona, 
könnyebb betegségeknél alkalmazandó 

A központi eláiu3itóhely szétküld utánvéttel 
vagy előlegeB fizetéssel  bel- és küllő d részére-

Scheffer  D. Sándor 
Budapest , VIII . , Bezerédy-ntcza 3. 

Eladó VcrömalaczoK KoVács gomoKosnál 
SzSHelyiidVarhelyen, Szt.Omre-uka 

A leghíresebb kötőgépek 
házi és ipari czélra 

I. styriai kötő-gépgyár magyar képviselete 
B u d a p e s t , V I I . . E r z s é b e t é k o r ú t 2 3 . s z á u i . 
Részletfizetésre  is kapható. — Árjegyzék ingyen, bérmentve. 

Varrógépek , kerékpárok raktára. 
F O G L J Ó Z S E F L A J O S . 

Liniment.  Capslei  comp., 
Ricbter-féli  Horgoitj-Piin-Eiinllir. 
Ezen e l i s m e r t k i t ü n í és 

fájdalomcsillapító  bedőrzsSlésül 
hasznait háziszer bevá-
sárlásánál, — a mely 
minden gyógyszertárban 
kapható, — mindig figye-
lemmel legyünk a „tfor-
fony"  védjegyre. 

vi londoni \ 
Levéllel és 1 

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

sikerrel használt külszer: 

- a Widder-féle  = 

Reuma-szeszés Erö-Fluid 
biztos 8 kiváló gyors hatású a test bárminemű 
csú/os bántalmai, u. m.: köszvény, csiu, reuma, 

ischiás, asthma s b ellen. 
Hatása némely esetben meglepő, amennyiben 
gyakrabban idültebb eseteknél is már egyszeri 
bedörzsölésnél a fájdalmat  teljesen megszüntette. 
Fog- is fejfájást  5 perez alatt megszüntet. 

Egy üveg ára használati utasítással 
1 kor., erösebb üveg 2 kor. ÍO fill. 

Főraktárak Budapesten : 
Török József  ur gyógyszertárában, 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.-Vjhely 41. szám. 

Vidéki megrenelések /on'osan teljesíttetnek. 
í H T Kaphatók: ' W 

Székelyudvarhelyen : Solyinossy János, Székely, 
kereszturon Lengyel Samu gyógyszerészeknél 

Kitűnő miaöségii is legmagasabb szilárdságú portland czementet ajánl olcsó áron a 

B f t A $ $ Ó l P O R T t A N O C E M E N T G Y Á R 
Brassóban SZCHclyttliVarhclytt Kapható 5{Ö5lcr CS Gábor uránnál. 
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