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Uj év. 
Sz.-udvarhely, decz. 31. 

Csüggedt érzéssel, elborult szemmel tekint 
az ország ez uj esztendő felé. Az ó év retteue-
tes emlékeket hagy hátra ! Csupa romok hever-
nek mindenütt köröttünk. Mintha gonosz és ke-
gyetlen ellenség inváziója garázdálkodott volna 
itt 8 mi egy kétségbeesés-vítta hosszú hadjárat-
ban a nagy csaták egész sorát vesztettük volna 
el. Pedig békesség volna határainknál, nem is 
fenyegette azt az ellen ; magunk emeltünk bá-
tor kezet saját intézményeinkre, dultuk fel an-
nak közéletét . . . 

A romok nem füstölögnek, holttestek nem 
hevernek alattuk és szerte, — hisz nem folyt 
vér, senkinek haja szála se görbült. Ami más 
küzdelemben engesztelő és fölemelő : a hősi er-
kölcs, a kötelességtudás fanatizmusa s az önfel-
áldozás martiriuma itt uern szerepelt. Vitézül 
vagdalkoztunk a levegőben s haragunk virtusát 
vétlen dolgokkal éreztettük, ha dorongunk ügyébe 
estek. Legszentebb javainkat érték az ütések, 
amit egy más nekivaditásával s mámoros fővel 
másoknak szántuk. 

Két évig tartott igy. Sokáig emlékezetes 
fog maradni a garázdaság és uaplopás ez éve, 
mely vagyonban és ei kölesben több kárt tett 
rajtunk egy nagv háború veszteségeinél s egy 
lealázó békekötés szégyenénél. 

Talán meghozza most az uj év a kijóza-
nodást, a töreaelmet & a jóvátételt. Mert sok 
a jóvátenni való. 

Egy vigasztalásunk maradt, hogy a bajo-
kat nem a nemzet egyeteme idézte elő, hanem 
csak egy réteg abból, — ezt is a viszonyok 

keserítették és izgatták fel reá. Az egész nem-
zet annyiban felelős a történtekért, hogy a ko-
molyabb, megfontoltabb rétegek veszteglésben 
maradtak s hagyták a dolgok folyását, nem 
avatkoztak belé. 

Más viszonyok közt a nemzet e zöme min-
dig meg tudta fékezni, korlátok közé fogva, azt 
a zabolátlan elemet, melyet a véralkat heve és 
önhitség mindig a végletek felé ragadnak. Ko-
moly időkben bizonnyal ez e réteg fogná a nem-
zet legbecsesebb védő erejét szolgáltatni; bátor 
katonákat, hős csapattiszteket, legendái hirü 
zászlóaljakat De a nemzet békemunkájában, 
polgári feladataiban ily tulajdonságoknak hát-
térbe kell vonulniok. Croimvel győzhetetlen ez-
redeiből, Napoleon gárdistáiból á háború éra 
elmultával korhelyek lettek s garázdálkodácaik-
nak az vetett véget, hogy a köz-szimpátia el-
fordult töltik. 

Hová jutottunk volna az állami konszoli-
dálódással a kiegyezés óta, ha e 37 év alatt a 
szélsőségek és végletek ragadják magukhoz a 
vezetést s a hatóságoknak az utcza parancsol, 
ha parlament és municzip̂ vmok ,a hullámzó han-
gulatokhoz igazodnak, azok hatása alatt rendel-
keznek. Az 1908. és 1904-iki minta szerint 
aligha élhettük volna tul mint állam a koroná-
zás évét s tönkre jutottunk volna mint a nem-
zet a legelső válság nyomása alatt. 

A magyarság okos, higgadt és tapasztalt 
zöme mindig fenn tudta tartani a közélet rend-
jét s egyensúlyát, mert megőrizte a saját tekin-
télyét s minden extrém irányt ellensúlyozására 
szükséges fékező erejét. A túlzó elemek mit se 
kezdhettek, mit se merhettek, amig ez a zöm 

távol maradt tőlük s ez a tekintély helytele 
tette indulatainkat. Minden tüntető kedv s len-
dületes közmozgalom tehetetlen volt, amig nem 
a közvélemény érdeklődéséből vagy legalább 
passziv támogatásából meríthetett bátorítást s 
táplálhatta a maga aktiv erejét 

Elég magasra tornyosodtak a tüntető moz-
galmak hullámai nem egyszer, mikor a nemzet 
valamely nagy érdeke, nagy érzése provokálta-
tott az események által. Emlékezhetünk a szofta-
világ, a Janszky-flgy, a véderő-vita izgalmas 
heteire. E hullámverődéseket a közvélemény ha-
talma indította: a szélső elemek csak önkéntes 
eszközök voltak azokban s lecsitult a hullámzás 
önkéntelenül, mihelyt háborgását a nemzet hig-
gadt zöme megelégelte s támogatását a szélsők-
től nemcsak megvonta, hanem velük kedvetlen-
ségét is kezdte már éreztetni. 

Napjainkban is igy volt. Az obstrukezió-
nak az adott szárnyakat, hogy a lármás eleinek 
ellentállás nélkül nyomulhattak az előtérbe, a 
higgadság pedig az egész vonalon háttérben ma-
radt s tétlenül, közönnyel, sőt itt-ott szimpáti-
ával nézte a harezot, mely a szélsőségek közt 
megindult a legnépszerűbb jelszavak alatt. 

Bizonnyal hiba volt ily soká vesztek ma-
radnia Hasonló hibát a magyar értelmiség a 
belátható múltban már rég nem követett el. 
Van rá mentsége : jóhiszeműen állta a harezot, 
amig attól a nemzeti érdekek hathatós védelmét 
s a jövőre nézve az eszmék rendezését, az 
egyensúly helyreálltát várta. Vannak is eredmé-
nyek, amik várakozását valamelyest igazolják, 
de sajnos, nincsenek arányban az értük hozott 
áldozatokkal. Ezért kell a küzdelmet beszüntet-

A hóvirág. 
— Henri Gerroain. 

: V "/ Fordította: Ferencz Tivadar. 

A decemberi éj metsző szele végig söpörte az 
elhagyott járdát; csak itt-ott lehetett látni egy, a 
hidegtől reszkető, görnyedező embernek körvonalát, 
de ez is gyorsan eltűnt a házak mellett. A gázlámpák 
lángjai libegve lobogtak a szélben, kétes világosságot 
árasztva magok körül. Párizs városa, amely még egy 
órával ezelőtt a legéléokebb sürgés fjrgásnak volt 
színhelye, most egy elhagyott városnak komor egy-
hangúságát fejezte ki. 

A hideg mindinkább dermesztőbb lett, a hó-
pelyhek ugy kavarogtak, mint a fe'zavart méhkas 
lakói, beborítva az utczákat és háztetőket egy kris-
tálytiszta hótakaróval! 

Egy rongyokba burkolt kis leány, akinek félig 
meBZtelen lábai egy pár, nagyon is nagy és lyukcs 
rzipöbe voltak dugva, egyedül és elhagyottan balla-
gott a caatigliooei utczában. 

Egy vörös posztóból készült kopott sálkendő, 
valami irgalmas embernek njíndéka, befödte fejét és 
körülvette kebelét. A sálkendő árnyékot vetett ar-
czára, úgy hogy csak a nyájasan tekintő, két kék 
szeme volt látható, amely még nagyobbnak tűnt fel 
beteges testének halvány színében. 

Kora reggel óta volt talpon, gyomra korogott 
az éhségtől és kimerülve a fáradságtól, tovább bal-
lagott czéltalanul, nem tudta, hogy fáradt fejét hová 
fogja lehajtani. 

Előtte való Dapon, még tagja volt egy koborló 
csepűrágó társaságnak, amely reggel, amikor Parizsba 
jutott, azonnal túladott rajta, hogy egy felesleges 
szájtól megszabaduljon. 

Mikor a Vendome térre érkezett, még inkább 
fázott, mert itt a hideg, metsző szél erősebben fujt 
arczába. A házak felé vette útját éa miután képtelen 
volt tovább meuDÍ, leguggolt egy kapu alá. 

Nagyon fáradtnak és kimerültnek érezte ma-
gát, minden tagja remegett: leült, rongyaiba burko-
lódzott és összehúzta magát ahogy Tehetett, hogy 
védve legyen a jéghideg szél ellen. 

Ebben a pillanatban, egy a bokáig érő hosszú 
prémes kabátba burkolt férfi haladt el mellette — 
nagy gyorsasággal. 

A kis leány halkan, majdnem suttogva, mondá: 
— Uram, kérek egy garast. 
A férfi egykedvűen visszanézett és észrevette a 

kis leányt, de miután sürgős dolga lehetett, foly-
tatta u*ját. 

De alig tett néhány lépést, felébredt benne a 
lelkiismereti furdalás és megbánta, hogy a szegény 
kis leány kérését nem teljesítette; megállott, ismét 
visszament és a kis leány majdnem teljesen megder-
medt kezébe egy pár garast csúsztatott. 

Azután folytatta utiát és néhány perez múlva 
belépett a Caainóbi, amelynek fényes, nagy ablakai-
ból kisugárzó fény megvilágította a térnek egy részét. 

— Végre valahára, mondá a kis leány búsko-
mor mo olylyal, ma este én is vacsorálok, oly éhes 
vagyok! 

De most, lábát ruhája alá rejtve és fejét bekötve 
kendőjével, oly jól esett neki a reggeltől késő estig 
tartó kóborlás utáni pihenés, hogy még egy ideig ott 
maradt a kapu szögletében, az ő pihenő helyén. 

Gyomra sem korogott annyira, egy édes álom 
szállotta meg és hatalmába kerítette: nemsokára 
behunyta szemét. 

Körülötte, a nagy téren, a hópelyhek mindig 
sűrűbben hullottak a földre. 

Siri csend volt. És behunyt szeme alatt oly 
szép látvány mutatkozott, hogy mosolyogni kezdett. 

A néma éjszakában ütött egy óra: éjfél utáu 
kettő volt. A hosszú, prémes kakátba burkolt isme-
retlen féi fi kilépett a Caszinóból és ismét erre vette 
útját. Mikor látta, hogy a kis koldus leány még 
mindig ugyanazon a helyen van, megállott és feléje 
hajlott, 

A leány mosolyogva aludt, tovább szővé szép 
álmait. Szőke hajából egy gyönyörű bajfürt kicsú-
szott az arczát elrejtő sálkendő alól. Nyitott kezé-
ből kihullott a pénzdarab. 

Egy hirtelen gondolat czikkrázott át ennek az 
elérzékenyült férfinak fjében és ismét megujult lel-
kében az a fájdalom, amelyet akkor érzett, amikor 
a kegyetlen halál egyszerre elragadta tőle fiatal fele-
ségét és kis leánykáját. 

Belenyúlt mellény zsebébe, kivett abból egy 
aranyat és — nehogy álmából felébresze a leányt — 
nagy óvatossággal csúsztatta azt a leány kezébe. 

— Szegény, kis ártatlan lélek, mondá a férfi, 
légy áldva azért, hogy bennem, az öreg kételkedőben, 
ismét felébresztetted az érzelem világát és megmu-
tattad, hogy van szivem. 

Ártatlan kis vadvirág, kit a dermesztő tél ösz-
szetört. miért nem virágozhatnál fel újból ? 

Ugyanabban a pillanatban hirtelenül visszafor-
dult, megint felment a Caszinóba és visszajött 
szo'gával, aki igen csinos egyenruhát viselt. 

— Vigyázzon, amit önnek mondok Péter: i' 
fog maradói mig a kis leány felébred álmaiból, 
tán, annélkül, hogy megijedjen, megfogja karját 
hintóba vezeti, amelyet mindjárt ide rendelek és 
palotámba vezeti. 

— Kérem gróf úr, megértettem. 
— Figyelmeztetem, hogy ki ne kérdezze a 

leányt: ha elcsodálkozik, akkor csak annyit mondjon 
neki, hogy a jó Isten küldötte önt hozzá és pedig 
azért, hogy többé ne szenvedjen. 

Ezt mondva az ismeretlen féifi, akit a szolga 



nie, hogy más téren és módon, alkalmasb idők-
ben folytathassa, kedvezőbb kilátások közt. 

Hisszük, hogy a magyar nemzet most is 
érvényesitni fogja akaratát: megtagad minden 
közösséget, megvon minden további támogatást 
az immár meddő obstrukcziótól. 

Az uj év ennek a jegyében virrad holnap 
ránk. Nem politikai hecczekre van az ország-
nak szüksége, hanem reformokra és nemzeti 
munkára. A harcz több kárt okozott, mint 
amennyi hasznot tett — mérlege siralmas álla-
potban maradt az uj évre. Össze kell szednünk 
minden erélyünket, hogy a normális viszonyo-

t helyreállíthassuk, a romokat eltakarítsuk s 
alkotó munkához ismét hozzákezdjünk. 

Boldog uj év lesz ez akkor is, ha csak 
felét jóvá teheti annak a sok rossznak, amit az 
elmu't esztendő Magyarországra zúdított. 

hangulaton is. Magyarországnak most izgalmakkal 
teljes karácsonya lett volna, mely feldúlta volna még 
a családok barmoniáját is, annál inkább a társadalmi 
élet nyugalmát. 

De mivel ez nem volt igy, sőt az agitácziótól 
mentes ünnep semmit sem különbözött azoktól, a 
melyeket évtizedek óta megszokott magyar nemzeti 
társadalom: a legegyszei übb logikával is föl leheti 
smerni, hogy az a politikai harcz és béketörés, a me-
lyet Magyarországra hozott az obstrukezió és an-
nak minden hátrányos fejleménye, nagyban és egész-
bea nem érinti a nemzet jobb lelkiismeretét. 

Igaz, hogy ünnep multával azonnal meg fog 
indulni megint az erőszakoskodás: de annyi talán 
mégis megmarad a mostani treuga dei hangulatából, 
hogy mindez másképpen is lehetne, ha a hosszas és 
keserves politikai harcz támasztói és táplálói jobban 
megfigyelnék a nemzet szivének dobbanásait. 

A nyomban következő és előreláthatólag na-
gyon is hétköznapi támadásokkal szemközt az alkot-
mány és a nemzeti munka igazi barátjai mieden-
esetre azzal a tudattal vehetik újra föl a védelmi 
harezot, — ha már kénytelen vele — hogy az ország 
határozottan békét és összhangot akar az alkotmány-
nak egymás ellen lázított tényezői közt. Az ezért 
folytatott öntudatos küzdelem tehát, még a legrikol-
tozóbb erőszakosságok idejében ia határozottan meg-
egyezik a magyar nemzet lelkiismeretével. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, decz. 30. 

Szent karácsony ünnepére a kis Jézus gon-
doskodott a kicsinyek öröméről. 

Kigyúltak a gyertyák és a boldog gyermek-
arezok a csengetyü szavára az égő, ragyogó 
fenyőfák alatt újjongva fogadták a gyermekek 
— Jézuska ajándékát. 

Ezúttal a tréfás kedvű véletlen azonban a 
nagyokról, a felnőttekről sem feledkezett meg. 
A honatyák mind a négyszázkilenc zen megkap-
ták a karácsonyi meglepetést: a bizonyos téli 
választásokat! 

Mondjuk, hogy a téli választások immár 
feltétlenül biztosak. De azért van ami még bi-
zonyosabb: a megnyúlt ábrázatú képviselő urak 
riadalma A meleg szeretet tüzénél összeboronált 
és egymásba kapaszkodók egyszerre — mintha 
csak könyvből olvasnák — egyértelműen azt 
hirdetik, hogy a választások a nemzetet, a ha-
zát, az államot, az alkotmányt végső, halálos 

— Oh I nem : csak kövess. 
Péter a kis leányt az előtte megálló hintóba 

ültette és oly jól érezte magát, hogy örömében tap-
solni kezdett két kacsójával. 

Nyolcz nap mult el hogy Rauchemaure gróf 
gyermekének fogadta a kis leányt és elnevezte — 
Hóvirágnak. 

Ott feküdt a fehér ágyban, amelyben kedve3 
arczának gyengéd hal' nysága még inkább vissza-
tükröztette hosszú, aranyszőke hajának fénykoszoru-
ját, — ott feküdt a selyem és csipkékkel diszitett 
függönyök között és szótlanul szemlélte a grófot, aki 
feszült figyelemmel kisérte minden mozdulatát. 

Egyszerre a leány két kezét a gróf felé nyúj-
totta és örömsugárzó arczczal mondotta: 

— Jó reggelt, jó emberem! 
— Jó reggelt, kedves kis Hóvirágom, hogyan 

érzed magad? 
— Nagyon jól . . . de éhes vagyok! 
— Oh 1 Ez nagyon jó jel, azonnal itt lesz a 

reggeli. Azután, ha tetszik felkelhetsz. 
— Mikor van Karácsony? 
— Holnap. 
— Akkor felkelek, mert megígérted nekem, 

hogy elvezetsz a karácsonyi kiállításra; azt is mond-
tad jó emberem, hogy engem is meglepsz sok, szép 
ajándékkal, nemde? 

— Araennyit csak akarsz, annyit adok neked 
édes, kis Hóvirágom, de csak azon feltétel alatt, hogy 
nem leszel többé — beteg. 

És valóban, nyolcz napon át, élet-halál közt 
lebegett a szegény kis leány: azon szenvedések kö-
vetkeztében, amelyek a nyomorral járnak. 

De a grófnak atyai gondoskodása és az orvos-
nak odaadó fáradozása teljesen kigyógyították az 
álomkórságból, amely mindjárt az első napon, amikor 
a palotába vitték, mutatkozott. 

És ezen nyolcz nap alatt, a gróf lelkében fel-
ébredtek saját múltjának emlékei, ami annál fájdal-
masabb hatással volt reája, mert érezte hogy élte 
alkonyán van és egyedül áll a nagy világban, senki 
sem szereti és élete czéltalan ; szeme árja megindult: 
de ugyanakkor szivében felébredt — a szeretet, az 

veszedelembe sodorják. A határpusztitás, a török 
járás, az osztrák invázió mind kismiska ahhoz 
képest, amilyen iszonyú csapásnak ók a válasz-
tásokat tartják. 

De ugyan miért? Hiszen az talán mégsem 
oly pokoli veszedelem, hogy a hazafiak most 
farsang idején 413 választó kerületben elsza-
valhatják : Talpra magyar, hi a haza! . . . 

* 

P ros élet a legszebb a világon! ezt sut-
togja egymás fülébe a Kossuth és Apponyi-párt. 
Szerelmesek egymásba és egyesülni akarnak. Ha 
bekövetkezik ez a párosodás mihelyt elhagyják 
az anyakönyvi hivatalt, százat teszünk egy ellen, 
hogy rögtön jelentkezni fog a házibarát — az 
űj párt képében. 

Az sem lehetetlen egyébiránt, hogy a 48-as 
párt bigámia bűnét készül elkövetni; elveszi 
egyszerre Apponyit és Bánffyt. Akkor aztán a 
házi barát szerepére — a néppárt pályázik. 

De milyen lesz vájjon e frigy gyümölcse ? 
* 

A szövetkezett ellenzék vezérlő bizottsága 
és gróf A ndrássy Gyula vezetése alatt álló disz-
szidensek csoportja nevében együttes kommüniké 
jelent meg. Ebben kijelentik A ndrássy val fgyet-
értőleg, hogy a kibontakozás alapjául megálla-
pították a házszabályoknak olyan pártközi úton 
létesítendő módosítását — a szólás szabadság 
korlátozása nélkül — mely a technikai obstruk-
ezió lehetőségét kizárja. Azt azonban kikötötték, 
hogy a házszabálymódositás csak az új válasz-
tási törvények kihirdetése után léphet érvénybe. 
De a békés kibontakozás első feltételéül a Tisza 
kormány távozását kívánják. 

A kommuDÍké szerint ezt közölték is Ti-
szával, aki visszautasította és frivolságnak tar-
totta azt a követelést, hogy lemondjon az a 
kormány, melyet a parlament többsége támogat 
és amely teljesen birja a korona bizalmát. 

A kommüniké végül konstatálja, hogy ez-
szerint a béketárgyalások meghiúsultak. 

Ezzel szemben illetékes helyről kijelentet-
ték, hogy a miniszterelnök három okból nem fo-
gadhatta el az ellenzék előterjesztéseit. 1. Mert 
az ellenzék javaslatait a házszabályok módosítá-
sára nem tartotta elégsegesnek arra, hogy a 
parlament munkaképessége biztosittassék, 2. Mert 
az érvénybe lépést a választási törvény reformja 
és a házszabálymódositás között nem találta el-

atyai szeretet, amelyet a szegény, az utczán felsze-
dett, gyermek iránt érzett. 

Akkor elhatározta magát, hogy a talált gyer-
meket örökbe fogadja. 

* 
* * 

Felgyógyulását kővető napon Rauchemaure gróf, 
fogadott leányával, Hóvirággal bejárta a nagy körutat, 
amelynek kirakatai tele voltak szebbnél szebb kará-
csonyi ajándékokkal. \ 

Hóvirág, most már jól beburkolva egy bélelt 
hermelin köpenybe, minden kirakat előtt elragad-
tatva állott meg és összevásároltatta az ösi^es já-
tékszereket, amelyeket egy utána menő szolga cso-
magokba rakva, be'ett egy félfedelü, két üfesea 
kocsiba. 

Egyszerre csak ámulva állott meg egy nagyszerű, 
méregdrága báb előtt. 

— Talán szeretnéd ezt a bábot ? kérdezte tőle 
a gróf. 

— Igen, jó emberem, nagyon szeretném, ha 
megvenéd számomra 1 

De alig kiejtette e szavakat, Hóvirág búskomor 
lett, jókedve eltűnt. 

Előtte két kis, nagyan szegényesen öltözött le-
ány haladt el és ezeknek a hidegtől reszkető, kékes 
kezeik üresek voltak. 

— Mi bajod van? kérdezte tőle a gróf, aki 
meglepetve nézte arczáaak komorságát. 

Felelet helyett egy kérdéssel fordult a grófhoz. 
— Mondd csak jó emberem, mindig van sok 

szegény kisleány ezen a világon? 
— Fájdalom, mondá a gróf, mindig van sok 

szegény ember. 
— Akkor nekem nem kell a báb, nem kell 

semmi; csak azt akarom, hogy a szegény kis árva-
gyermekek kapjanak ajándékot! 

— Édes jó Hóvirágom, te angyal vagy I mondá 
elérzékenyedve a gróf; holnap, karácsony napján, 
valamennyi szegény kis leány ajándékot kap . . . 

— Akkor én is megünneplem a karácsonyi 
szent ünnepet, mondá vidáman Hóvirág. 

És visszamentek a grófi palotába, ahol a jó-
szívű gróf egy szép karácsonyi ünnepet rendezett a 
kis árvák és elhagyottak reszére és valamennyi kis 
leány között legboldogabb volt — Hóvirág I . . . 

BELFÖLD. 
Budapest, decz. 27. 

— A politikai ünnep. — 
Szinte abszolút szélcsöndet hozott a magyar 

politikába a karácsonyi ünnep. A zavaros és megol-
datlan ellentétek tömkelegéből összeszőtt helyzet 
nem tisztul ugyan, de nem is bonyolódott tovább. 
A vallasos és családias érzés igazi treuga dei-t adott 
az országnak, a mely ezúttal őszinte volt, mivel a 
kedélyek mélyéből fakadt és nem csinálta senki mes-
terséges eszközökkel, előre kieszelt politikai czélok 
végett. 

Hogy az ünnep varázsától az országon szétá-
radt békés hangulat csak valamelyest is állandó 
maradjon, — a mi egyébiránt már rég kívánatos — 
abban természetesen az előzmények után hinni gyer-
mekes dolog volna. Az ünnepek előtt elégen felül 
is gondoskodva volt arról, hogy ne legyen igy. És 
két nap múlva bizonyosan nyoma sem lesz már an-
nak a jóleső ünnepi csöndnek, mely a családi és 
társadalmi életben a magyart a magyarral megint 
összehozta, habár rövid időre is. 

Mindazáltal a karácsonyi treuga dei alkalmas 
egy nagyon is közeleső valóság fölismerésére. Arra 
tudniillik, hogy a magyar életben nincsenek meg 
azok a mélyen gyökerező ellentétek, a melyeket az 
erőszakoskodó ellenzéki agitáczió tart ébren. Ha 
megvolnának, bizonyosan túláradtak és győzedelmes-
kedtek volna az ünnep által előidézett nyugalmas 

grófnak nevezett és aki tényleg Rauchemaure Pál 
gróf volt, gyorsan távozott, mintha a belső 
öröm, amely szivében fakadt, könnyebülést szerzett 
volna neki. 

Alig mult el néhány perez, a kis leány feléb-
redt és az égre tekintett, elvakítva még az álomtól, 
amely fogva tartotta. 

De az éj átlátszhatlan volt, a kis leány csak 
nagy sötétségét látott. Ugyan abban a pillanatban 
egy rövid, de annál hevesebb szélroham végig zúgott 
a nagy téren, felkavarva a hópelyheket, amelyek 
arczába hullottak. 

És midőn a nagy hidegtől borzongott és össze-
rázkódott, ösztönszerűleg és nem miuden guny nél-
kül, megdöbbenve, felkiáltott: 

— Édes mamám I 
Aztán hirtelenül összerezzent, bámulva nézte a 

kezében levő aranyat és egy ugrással felegyenesedett. 
— Oh! kiáltott fel örömében, egy szép garas, 

egy arany garas 1 
Azután egyszerre lázas gyorsasággal zsebébe 

dugta az aranyat és félénken nézett maga körül. 
Egy ember volt ott, egy ember, akit nem 

vett észre. 
Két kezét gyorsan keresztbe fonva, tetette ma-

gát mintha szeme káprázna, mintha semmi sem tör-
tént volna. 

— Ne félj édes, kis leányom, mondá akkor 
Péter, a szolga és feléje közeledett. Gyere inkább 
velem, elvezetlek egy oly helyre, ahol nagyon bol-
dog leszel. 

— Igazán ? mondá a leány mosolyogva. És nem 
.fogja tőlem elvenni szép, arany garasomat? 
• — Ellenkezőleg, még többet is kapsz. 

— Bizonyára karácsony ünnepére? 
— Igen és talán még előbb is; most pedig 

Ipess édes gyermekem. 
— De hát kicsoda ön ? 
— Én, Péter vagyok. 
— Szent Péter? 
— Igen, ha ugy akarod, mondá a szolga és 

TTosolygott a kis leány gyermeteg elfogulatlanságán; 
azután pedig a jó Isten elé vezetlek. 

— Csakugyan? . . . Akkor, azonnal megyek. 
Messze kell e menni? 
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fogadhatónak, végre 3 mert alkotmányos köte-
lességének tudatával nem tartotta összeegyeztet-
hetőnek azt, hogy mint parlamentáris kormány 
elnök, ki a korona és a többség bizalmát bírja 
a maga és az őt lelkesen támogató többség fe-
jére alkudozzék. Ezen alkut a miniszterelnök 
erkölcsi lehetetlenségnek tartotta. 

* 

A képviselőház szerdán, tartotta utolsó 
ülését. Nemcsak az esztendő, de az egész 
1901 — 1906. évi országgyűlés utolsó ülése is, 
mely után a jövő év elején már a házfelosz'atás 
is az új választások kiirása következik. 

1901. október 2-án kezdődtek a Széli kor-
mány választásai. Ennek az országgyűlésnek is 
tehát korai halál lesz a vége s az öt év letelte 
előtt átveszik az uralkodást a nevető örökösök, 
— a kortesek. 

Sok számítást húz ez keresztül. Hány bol-
dogtalan honatya osztotta be a választási költ-
ségeit — öt évi részletfizetésre! S íme most 
egyszerre esedékessé válik az összes hátralék, a 
képviselői fizetés is elmarad és ráadásul még itt 
vannak az alkotmányos új költségek, melyekre 
még egyáltalán nem biztos a fedezet. 

Ezért tartják igen sokan országos csapás-
nak az új választásokat. A jalveszékelőkre azon-
ban teljesen ráilik Jdoliére mulatságos humorú 
ismert felkiáltása: 

— Te akartad Dandin György ! 
* 

Már most természetesen, a kormány elnö-
kének a képviselőház ülésén tett nyilatkozata 
után, nem lehet többé komolyau kétségbe vonni 
az országgyűlés föloszlatását. De csodálatos, hogy 
még mindig vannak kétségeskedők, még pedig 
előkelő politikusok, a kik még most sem tartják 
egészen bizonyosnak a dolgot. 

— Biztosra semmit sem lehet venni a po-
litikában, a mig meg nem történik — igy szólt 
az ülés után politikai életünk egyik kiválósága 
e sorok Írójához 

Semmi sem bizonyos s a kísérlet is, a 
melyet Tisza tett az indemnitás megszerzésére, 
azt bizonyítja, hogy még mindig nincs meg a 
teljes elhatározás a képviselőház feloszlatására. 

Ez íme egynémelyek fölfogása a mai napon 
s ezek számos példát tudnak idézni arra, hogy 
a király hányszor cselekedett az utolsó napon 
és az utolsó órában merőben máskép, mint a 
hogy tanácsosai hitték és remélték. 

* 

A nemzet ittélni fog! És az Ítélethez hig-
gatság, nyugodalomi méltóság való. És a magyar 
nemzetnek lesz is elég higgadtsága, nyugalma és 
méltósága ez Ítélethez. 

Ráfogás tehát, hogy az új választások zi-
vatarosak, végzetesek lesznek, felzuditják a fék-
telen szenvedélyeket és polgári-háború iszonya-
tosságaival dúlják fel a nemzet békéjét . . . • 
Nem igaz! nem lehet igaz ! 

A magyar nemzet még sohasem volt ilyen 
komoly, ilyen ünnepies, mint az új választáso-
kon lesz . . . . 

Mert Ítéletet fog kimondani. 

A választások küszöbén. 
Székelyudvarhely, decz. 31. 

Tudvalevő, hogy az országgyűlés feloszlatása 
jövő hó 4-ikén fog megtörtéunr s még ugyanazon 
hóban országszerto megtartatnak a képviselőválasz-
tások. A terminusnak ilyen rövidre való szabására 
fölötte szűkség volt, már azon szempontból is, hogy 
a politikai szenvedélyek határa ez által megszorítva 
lett, s az ország nem változik át egy nagy kortes 
táborrá. 

Tisztába vagyunk már, hogy az uj országgyű-
lésre oly nagy feladatok várakoznak, melyek okos 
és lelkiismeretes törvényhozókat igényelnek. 

Az országgyűlési képviselők működését és moz-
gási szakadságát semmi sem korlátozza, csak a 
lelkiismeret. Utasításokat a képviselő ma már válasz-
tóitól nem kap. A mandátum alapjául szolgáló biza-
lom olyan előleg, amelynek részleteiben való felhasz-
nálását a választó nom kormányozhatja. És amelyet 
gyakran még akkor sem vehet vissza, ha a képviselő 
a kijcdölt politikai ösvényről letér. A választó azt 

mondja a képviselőnek : meggyőződéseidet elfogadom, 
egyéniségedben bi;om, felhatalmazlak tehát, hogy a 
revemben beszélj. A képviselő az'áu ezt a felhatal-
mazást forgalomba hozza helyesen, lelkiismeretének 
parancsszava szerint, vagy visszaél vele. Vagy végre 
rosszul kezeli. Mikor kezeli rosszul a felhatalmazást 
vagy mikor él vissza vele ? ennek a kérdésnek a meg-
ítélésénél nem pusztán a képviseld nézetei a döntők, 
hanem a választók érdekei is. 

A választóknak ugyanis vannak általános és 
lokális, vannak közvetett és közvetlen érdekeik. Igy 
például a Székelyföldnek lokális érdeke az, hogy a 
kormány a vasutakat kiépítse ; a közlegelők az állat-
tenyésztés feltételének megfelelő terjedelemben adas-
sanak a nép kezére, továbbá több székelyföldi munka-
közvetítő intézet létesítése, mert részben annak a 
hiánya miatt mtgy a székely munkás elem e'gytésze 
idegenbe, s nélkülözi munkaidőben a munkás kezet 
a székely birtokos osztály idehaza. Vannak ezután 
közvetlen érdekek. Ilyan például, hogy Udvarhely-
vármegyében a nagyterjedelmü erdőségeknek és le-
gelőknek arányosítása kedvezően oldassék meg, hogy 
az arányosítás keresztülvitele után a székely nép 
nagy tömege, a magyar faj fenntartó eleme, vándor-
botot ne fogjon kezébe. 

Továbbá közvetlen érdeke iparosainknak : piacz 
teremtése ; a város közönségére nézve : a községi is-
kola államosítása, az ezredparancsnokság ide helye-
zése; egy dohánygyár épitése; [a gazdának jó buza 
ár 8 ^általában a Dyerstermények értékesítési felté-
teleinek javítását czélzó intézkedések ; Sóvidékének 
egy gy&r felállítása, a só üzem kibővítése stb. stb. 

Most már a közérdek dönti azt el, hogy a köz-
vetlen érd keket milyea mértékben és milyen sor-
rendben lehet kiszolgálni. Az az egy azonban bizo-
uyos, hogy a választó első sorban is a maga lokális 
és közvetlen érdekének kiszolgálásával bízza meg a 
képviselőt. 

A képviselőt nem azzal bizsuk meg, hogy az 
ország ezerféle érdekét és a jogosult törekvések sok-
féleségét egymagában összepontositsa és kiegyenlítse. 
A képviselőt azzal bizzuk meg, hogy hozzánk, vá-
lasztóinak többségéhez legközelebb álló érdekeknek 
és törekvéseknek letéteményese legyen. Mert jól tud-
juk azt, hogy más iráav;i, jogps törekvéseknek is 
letéteményesei vannak a,parlamentben. Jelenjék meg 
tehát a parlament előtt minden érdek és minden 
törekvés a gyakorlati élet igaz színeiben, mint alkot-
mányos tényezője a népakaratnak. Érvényesüljenek 
ott ezek a tényezők az élet igazi arányai szerint és 
nyilt szinen lefolyó erőmérközésük eredménye legyen 
a döntő arra nézve, hogy az úgynevezett közérdek-
ben milyen arányban jussanak kifejezésre a választók 
közvetlen érdekei. Így alakul ki az összhang és a 
kiegyenlítődés, jogosult alkotó elemeinek arányaihoz 
képest. Ellenben, ha minden képviselő a kiegyenlítés 
miveletét önmagában kívánná keresztül vinni, akkor 
a parlament egy nagy kaméleonná alakulna át. Ha-
mis színeket látnánk, s nem kapnánk támpontokat 
az élet valódi méreteihez. 

Esztelenség tehát azt kívánni, hogy az orszá-
gos érdekek a képviselők hálókabátja alatt egyenlí-
tődjenek k\ Ilyen megbízást angyaloknak adunk és 
nem embereknek. A képviselő maradjon csak gyarló 
ember, sőt kívánatos, hogy a maga igazi érdes felü-
letével érintkezzék, és súrlódjék, mert különben soha 
sem látjuk meg, hogy a nagy igazságokkal való súr-
lódás közben miként csiszolódik simára az érdes vas. 
Ezt pedig mégis csak látnunk kell, mert mindenesetre 
jobb, ha a parlamentből a tévedések bemondása után 
igazság alakul ki, mintha az igazságok színlelt töké-
lyéből kialakul egy hazug tökéletlenség. 

Mindezeknél fogva nézetünk szerint minden 
képvisolő hibásan használja fel a felhatalmazását, 
mikor választóinak jól ismert és egyenesen reá bizott 
közvetlen érdekeit kombinálja különlegesen nem reá 
bizott érdekekkel, titkos számítási müveleteket végez 
és végső kalkulusként az általa felismert országos 
átlaggal lép a parlament fekete táblája elé. Neki 
ugyanis nem azt a megbízást adjuk, hogy a uyilt 
szinen átlagemberként jelenjék meg. 

Az életben megnyilatkozó arányoknak ez az 
összeolvadása, illetve elpalástolása oda ve?et, hogy 
az elpalástolt elemek társadalmilag szervezkednek és 
élő tiltakozásként lépnek fel a pirlament ellen. A 
képviselő tehát, aki azt hiszi, hogy a rábízott köz-
vetlen érdekeket generálsaftban felfőzni okos dolog, 
nemcsak hamisít, de egyenesen provokálja azokat az 
elrejtett érdekeket, hogy az alkotmányos élet szelí-
den kiegyenlítő terének megkerülésével, a társadalmi 

életet tartsák örökös izgalomba érvényesülési tö-
rekvéseik. 

A kormány, ha jól fogja fel a hivatását, a ki-
egyenlítés magasabb művészetinek gyakorlására egye-
nesen kötelezve van. Ám ő is csak akkor végezheti 
sikerrel ezt a feladatot, ha a kiegyenlítendő erőket 
az élet igaz méretei és törekvéseik hamisítatlan rugói 
szerint látja a mindennapi erőmérközésök között. 
Megakad azonban az osztó igazság alkalmazásában, 
mihelyt az alkotmányos érvényesülésre küldött ténye-
zők rem annak vallják be magukat, a miért küldet-
tek és az alkotmányos élet mérlegére nem az álta-
luk első sorban szem előtt tartandó közvetlen "érde-
kek súlyait helyezik rá. 

Fogyasztási adók ex-lexje. 
Székelyudvarhely, decz. 27. 

Egy érdekes czikket kaptunk ma közlés czél-
jából. A czikkben, — melyet alább egész terjedel-
mében köz'ünk — el van mondva, hogy 1905 ja-
nuár 1-én a fogyasztási adók tekintetében is ex-lex 
állapotba jutunk és igy nincs joga az államnak, il-
letőleg a városnak fogyasztási adókat szedni. A czikk 
a következő: 

Az 1899. évi VI. törv. czikk 3. §. ekként szól: 
„A belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egye-

tértőleg megengedheti, hogy egyes községek é3 váro-
sok az 1899. évi julius hó elsejétől kezdve bor után 
az 1887. évi XLVII. törvényezikkhez mellékelt ár-
szabás szerinti borfogyasztási adó 20 százalékát meg 
nem haladó községi illetve borfogyasztási adópótlé-
kot s hus után az ugyanezen törvényezikklez mellé-
kelt árszabás szerint husfogyasztási adó 25-azázalé-
kát meg nem haladó busfogyasztási auópótlékot 
szedhessenek beu stb. 

Ugyanezen törvény 8. §-a utolsó bekezdése igy 
szól : 

„A jelen törvény 1901. év deczember hó 31-énu 

hatályát veszti. 
Az 1901. évi XVIII. törvéuyczikk, az 1899. 

évi VI. t.-cz. hatályának meghosszabbítását tárgyalja, 
annak 1. § a szerint: 

A magyarországi városok és községek fogyasz-
tási adó természetű jövedelmeinek ideig'enes rende-
zéséről szóló 1899. évi VI. törvényezikk hatálya az 
1899. évi VI. t.-cz. 8. §-ban megállapított határidőn 
tul, 1904. deczember hó 31-éig meghosszabbittatik. 

Ezen törvény 2. §-a szerint: 
A fogyasztási adópótlékok kivetése, ellenőrzése 

és kezelése tárgyában az 1899. évi VI. törvéayezikk 
alapján egyes városok és községek által alkotott és 
a kormányhatóság által az 1901. évi decz. hó 31-éig 
terjedő hatálylyal jováhagyott szabályrendeletek a 
jelen törvény hatályának tartama alatt mioden ujabb 
jóváhagyás üélkül érvényben maradnak, hacsak az 
illető város vagy község a szabályrendelet megvál-
toztatását vagy hatályának megszűnését jogerős ha-
tározattal ki nem eszközli. 

Az 1899. évi VI. t.-cz. meghosszabittatott tehát 
az 1901. évi XVIII. törvényczikkel 1904. év deczem-
ber hó 31-éig. 

Átkutattam az azóta megjelent törvényeket, de 
sehol sem találtam folytatólagos meghosszabbításról 
szóló törvényt. 

A m. kir. pénzügyminisztérium hivatalos pén-
zügyi közlönyének 14. számában megjelent 38882— 
1904. számú körrendeletét azonban ösmerjük; a mely-
ben minden pénzügyigazgatóság utasítva lett az 1905. 
1906. és 1907. évekre eszközlendő városi bor, hus 
és szeszfogyasztási adópótlékoknak szerződésszerű 
biztosítására. 

Meg is feleltek garmadában ezen rendeletnek 
a pénzügyigazgatóságok és ma már ezen szerződések 
az állam és városok között meg is köttettek. 

A fennt kimutatott törvényekkel azonban a 
szerződések megkötésére a városoknak joguk a pó-
tadók beszedése tekintetében nem volt, mert az 1901 
évi XVIII. t.-czikk alapján ézen ac.ószedési jog 1904. 
év deczember hó 31-én hatályát veszti. 

A fogyasztási adók beszedése terén tehát fenn-
álló törvényeink szerint az állami fogyasztási adók 
beszedésével „rx lexbe" jutunk, városi fogyasztási 
adópótlékok beszedése pedig alap hiányában szintén 
nem szedhető. 

A városok ezen jövedelmi források elesésével 
csődbe jutnak, az állam pedig a kártérítési kerese-
tek bélyegilletékeiből történő rekompenzálással gyér 
fedezetet fog találni, a városoknak adandó kártalani-



tással; hacsak a kártalanítás maga is meg nem 
szűnt az 1899. évi Vl-ik t.-czikkel. (—ő.) 

* 

Székelyudvarhely  várost a fogyasztási adók ex-
lexje nagyon is érzékenyen sújtotta volna, sőt egész 
határozottan csődbe kergette volna, ha a miniszter-
elnök, mint az adott szomorú helyzetben a leghelye-
sebben ez ügyben rendeletileg nem intézkedett volna. 

E város állami borital- és husfogyasztási adó 
jövedelme 1905. évre 30,000 koronában, az államse-
gély pedig az 1899. VI. t.-cz. alapján 13.900 koro-
nában irányoztatott elő, ami a dicső ex lexre való 
tekintettel nem folyt volna be, ha, mint mondók, 
Tisza a napokban ez ügyben rendeletet nem bocsá-
tott volna ki, melyet részben a czikk iró ur, rész-
ben a nagy közönség megnyugtatására itt közlünk: 

„A magyarországi városok és községek fo-
gyasztási adó természetű jövedelmeinek ideiglenes 
rendezéséről szóló 1899. VI. t.-cz, hatályának 
meghosszabbításáról szóló 1904. évi XVIII. hatá-
lya 1904. évi deczember hó 31. napjával meg-
szűnik. 

Semmi kilátás nem lévén arra, hogy a most 
idézett törvények hatályának ujabbi meghosszab-
bítása iránt benyújtani tervezett törvényjavaslat 
még ez év folyamán országgyűlés tárgyalás alá 
vétessék : annak szügsége merül fel, hogy kor-
mányzati uton intézkedés történjék az iránt, mi-
szerint a most jelzett körülmények miatt a váro-
sok és községek háztartásában zavar elő ne álljon. 

Ennek folyományaképpen a pénzügyminisz-
ter urrral egyetértőleg kijelentem, miszerint nincs 
kifogásom az ellen, hogy a fogyasztási adó-pótlé-
kok kivetése, beszedése, ellenőrzése és kezelése 
tárgyában a már idézett 1899. évi VI. és 1901 
évi XVIII. t.-cz. alapján egye3 városok és közsé-
gek által alkotott és az 1901. illetőleg 1904 évi 
deczember hó 31-ig hatályon levő szabályrendele-
tek — az adott kényszerhelyzetben a városok és 
községek jól felfogott érdekében — további ren-
delkezésig hatályban maradjanak, hacsak az illető 
város és község a szabályrendelet megváltoztatá-
sát, vagy megszüntetését jogerős hatáiozattal ki 
nem eszközli. 

Miről a város közönségét további szabály-
szerű intézkedés végett értesítem. 

Budapest, 1901. deczember hó 21. 
Tisza  s. k. 

ÚJDONSÁGOK, 
Székelyudvarhely, jan. 1. 

B. u. ó. k. Versben és prózában köszönt reánk 
az újesztendő s vers és próza egyaránt boldog újév 
kívánásban talál megnyilatkozást. Merő jókívánság 
özönli el az emberiséget, amely minden szomorú ta-
pasztalatok daczára hisz és remél, bogy hitben és 
reményben pusztuljon el. Az ujesztendőnek megvan 
az a varázsa, hogz bölcseket és balgákat egyaránt 
félre studjon vezetni a rövid időre is, némi meg-
nyugvást tudjon adni. Az a reménység, ami az em-
bernek leghűségesebb és egyedül kitartóan kellemes 
útitársa: megújulásával az esztendőnek jobban ér-
vényesül, mint bármikor máskor, noha panaszra soha-
sem lehet oka. Igy történik, hogy ujesztendők vir-
radásakor mindenki többet óhajt és többet vár, mint 
ama szürke napokon, amelyekből a boldognak kivánt 
év kikerekedik. Az év legelső napjához köti szeren-
cséjét a babonás ember, akit ezen a napon meg-
pumpolnak s majdnem kirabolnak. És bizonyára az 
év kezdetéhez kötné a szerencséjét a kis malacz is 
ba ez szokásban volna, daczára anDak, hogy éppen 
ekkor kerülnek ezer és ezer számra ropogós álla-
potban a pecsenyés tálra. Olyan nagy az ereje az 
ujesztendőnek, hogy annak ezernyi kellemetlensége 
sem riasztja mrg az embereket s nem tartja vissza 
attól, hogy óhajtva várják, versben és prózában üd-
vözöljék éj hogy minden jót remélyenek tőle. Bármit 
irjon is azonban a nap krónikába erről az ujeszten-
dőről, amely ezerkilenczszázötödször ismétli magát 
mégis ezzel végzi, amint mindig végezte és végezni 
fogja : B. u. é. k. 

Eljegyzés. Dr. Szolga Ferencz székelykereszturi 
unitárius gimn. tanár, lapunk munkatársa, tegnap 
tartotta eljegyzését Jakabházy Ilonka kisasszonnyal 
Székelykereszturon. 

Esküvő. Burnáz Imre orvosszigorló e hó 20 ikán 
tartotta esküvőjét Szalay Aranka kisasszonnyal 
Kolozsvárott. 

Képviselőjelölések.  Székelyudvarhely vá-
ros után a megye választó-kerületei is kezdenek 
megnyilatkozni és egymásután történnek meg ajelö 
lések. Uomoród-OUándon  28-ikán jöttek össze a já-
rás választó polgárai, hogy állást foglaljanak eddigi köz-
szeretetben álló képviselőjük, Ueltai  Ferencz mellett. 
A jelölő gyűlést Dániel Lajos nyitotta meg, ki kép-
viselőjelöltnek Heltait ajánlotta. Kisgyörgy  Sándor 
unitárius esperes indítványára a gyűlés színhelyére 
egy küldöttség hivta meg, kit megérkeztekor zajos 
óváczióval fogadtak. Ueltai  ezután elmondta prog 
rammbeszédét, mely után Dániel a gyűlést bezárta 
Délben bankett volt. Heltai beszédét megelőzőleg 
mintegy 30—40 felbérelt ember egy kis parázs tün-
tetést rendezett, amelyet azonban minden baj nélkül 
eliojto'.tak. Heltai 28-ikán este városunkba jött, 
honnan 29-ikén reggel utazott el. Székelykeresztur 
szabadelvű választó polgárai Dániel Lajos földbirto-
kos mellett bontottak zászlót. A jelölő gyülé3 29-én 
délelőtt történt meg a Korona veLdéglőben, amikor 
mintegy 500 választó jelent meg. A gyűlést Pdlffy 
Dénes birtokos nyitotta mog A párt alelnökéül 
Gdlffy  Kálmán indítványára eg)hangulag Ujváry 
Mihály képezdei igazgatót választották meg. Sándor 
Domokos kép. tanár és Lörincz István unitár, lel-
kész indítványára nagy le'kesedéssel Dániel Lajost 
kiáltották ki a kerület képviselőjelöltjéül. A gyűlésbe 
a jelöltet Raffaj  Domokos esperes vezetése mellett 
egy küldöttség hivta meg Dr. Szolga Ferencz tanár 
üdvözlő beszéde mellett. Dánielt a terembe érkezte-
kor lelkes éljenzéssel fogadták, ki nyomban meg is 
tartotta programmbeszédét. Délben bankét volt. A 
gyűlésekből Tisza miniszterelnököt táviratilag üdvözöl-
ték. Az egyesült ellenzék e kerületben a Bánífy-párti 
Gyárfás  Endre birtokost lépteti fel. A megye más 
két kerületében, nevezetesen: Oláhfalvibin és az Ud-
varhelyiben a jelenlegi képviselők Dr. Dániel Gábor és 
Ugrón  János megválasztása annyival is inkább biz-

tosra vehető, mivel az ellenzék még költet sem 
állított fel. 

A Jótékony Nőegylet ez évi első fillérestélyét 
folyó hó 11-én tarlja meg. 

Adomány a Muzeum számára. Stemmer  József 
helybeli lakós az Udvarhelymegyei Muzeum számára 
egy eredeti fényképejt ajándékozott, mely 1849 beu 
a Vízaknai c-atában elesett s negyvenhárom év múlva 
felszínre került két honvéd egyikének hulláját tün-
teti fel a bonczalás alkalmával, Adományozónak szí-
ves adományáért köszönetet mond a Muzeum egye-
sület igazgatósága. 

Iparosok fillérestélyö.  A Polgári önképző-egylet 
Karácsony másodnapján tartott estélye a hozzáfűzött 
várakozásnak megfelelőleg folyt le. A műsor minden 
egyes száma szépen sikerült, s a kedélyes hangulttaal 
arányban állott az est anyagi jövedelme is. A következő 
fillérestély holnap, 2-ikán lesz, melyet Nagy  Róza, 
Scheffranek  Jozeíin, Birá Árpád, Varró  Ödön ren 
deznek. Közreműködnek: Fischer  Ferencz felolvas, 
Boku Katalin énekel Benedek Aladár szaval, mono 
logot ad elő Sándor  Ferencz, dialogot adnak elő, 
Flórián  Margit és Mariska. A következő fi lérestély 
tekintettel a Dalegylet jan. 8-iki hangversenyére 
január hó lti-ikán lesz — A polg. egylet elnök 
sége részéről a következő sorok közlésrée kérettünk 
föl: Mindazok kik a Pol. önk. és segélyző egylet 
decz. 26-iki fillérestélyére tombola tárgyakat adomá-
nyoztak fogadják az egylet hálás köszönetét. 

A Székely Dalegylet hangversenye. A Székely 
udvarhelyi Dalegylet, mint jeleztük, folyó hó 8-ikán 
tartja tánczczal egybekötött hangversenyét. Az es 
télyre a következő érdekes műsort állították össze. 
1. Föl barátim . . . szövegét irta Szabó András, ve 
gyeskarra alkalmazta Morascher  Hugó; előadja a 
Vegyeskar. 2 Echo de Vienne, Sauer Emiltől; zon-
gorán előadja Dr. Solymossy Lajosné. 3. A vízi liliom 
roniáucza, Forraytól; énekli Sándor  Ilonka, zongorán 
kiséri Sándor  Ella (Székelykeresztur.) 4. Zürichi em-
lék, férfikar bariton-so'óval, zongora és zenekari kí-
sérettel, Végler  Gyulától; a szerző vezetése mellett 
előadja a Dalegylet, zongorán kiséri Kassay Irén. 5. 
A magyar dal (melodráma) Herodek-Kernertől; elő-
adja Groákné Szabó Kata, kisérik: zongorán Kassay 
Irén, harmooiumon Paál Sándor. 6. Tavasz, Erődi 
Ernőtől; előadja a Vegyeskar. 7. Fantaisie Op. 20. 
Wieniavszkitól; hegedűn előadja Dr. Damokos Andor 
alispán, zongorán kiséri Végler  Gyula zenetanár. 8. 
Dalra, Storchtól; előadja a Dalegylet. Helyárak: Pá-
holy 8 k., oldalszék és zártszék I—III. sor 3 kor. 
IV—VI. sor 2 k., V I I - I X sor 1 k. 60 f. a többi 
sor 1 k. 20 f. állóhely és karzat 1 korona. Jegyek 
előre válthatók: Székely Dénes könyvkereskedésében, 

este a pénztárnál. Felülfizetéseket köszönettel fogad 
és hirlapilag nyugtáz a választmány. Kezdete este 8 
órakor. 

Szent Antal kenyere. A következő elszámolást 
vettük. A helybeli Szent Ferencz rendiek templomá-
ban levő Szent Antel perselyébe begyült alamizsna 
fillérekből a mult 1904. év folyamán kiosztatott a 
szegényeknek 3985 drb kenyér; azon kivül fára 8 
más egyéb szükségletekre és szegény tanulóknak 
ruha, könyvek és tandíjra kiadatott 592 kor. 98 
fillér. A persely fennállásától 1899. augusztustó 
kezdve eddig kiadatott 9274 kor. 12 fillér. Mindenl 
alamizsna fillérért fizessen meg a jó Isten! 

Erdélyrészi szoczialista-kongresszus. Kolozsvá-
rott hétfőn nyilt meg az erdélyrészi szocziáldemok-
rata párt második kongresszusa. A kongresszusra a 
város munkássága nagy számban jelent meg. Küldött-
ségileg részt vettek azon: Szamos-Ujvár, Deés, 
Brassó, Zilah, Szilágy-Somlyó, Szilágy-Cseh, Székely-
udvarhely, Csik-Szereda, Sepsi Szmt-György, Szász-
régen, Felvincz, Nagy-Enyed, Nagy-Szeben és még 
számos kisebb helyek küldöttei, Budapestről Bokányi 
Dezső jelent meg. A kongresszus első napjára szánt 
pontjait letárgyalták és azután azokról a módokról 
tanácskoztak, miként lehetne a mozgalmat még in-
tenzivebbé tenni. Érdekes volt a napirend ama pontja, 
mely a nemzetiségi kérdésben való állásfoglalás kér-
désével foglalkozott. Élesen megtámadták azt a ten-
dencziát, hogy a nemzetiségeket egymás ellen uszít-
ják és a nemzetiségi agitátorok által űzött politikát 
határozottan elitélik. Végül hangsúlyozták a mun-
kásságnak nemzetiségi különbség nélkül való szoli-
daritását. 

Telefonhálózat  Sepsiszentgyörgyön. A kolozsvári 
posta- és távirdaigazgatóság a napokban tudatta 
Sepsiszentgyörgy város tanácsával, hogy úgy ott, mint 
Csíkszeredában állami, városi közhasznú távbeszélő-
hálózatot szándékozik létesíteni. Természetesen ez 
üdvös intézmény csak az esetben létesül, ha kellő 
számú előfizető már mo3t jelentkezik. A két város 
egymással és Brssóval is összeköttetést nyerne s ha 
annak akadálya n?m lesz, ugy előrelá'-hatólag az 
egész erdélyi hálózatba is be fognak vezettetni. 

Nagy-Küküllövármegye tisztikara a vármegyei 
közkórház javára folyó január hó 7-én Segesváron a 
vármegyeház disztermébéa Táncz-estélyt rendez, 
melyre az érdeklődők ez uton hivatnak meg. Belépő 
dij: személyjegy 4 korona, karzatjegy 2 korona. Fe-
lülfizetések, a jótékonyczél érdekében köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugt áztatnak. 

Üzleti napok. A következő sorok közlésére ké-
rettünk föl: A Székelyudvarhelyi ipari és gazdasági 
Hitelszövetkezet  1905. január hó 1-től mindennemű 
befizetések és bejelentések idejéül hetenként kedden 
d. e. 10—12 ig és d. u. 3-4 ig; a kifizetések czél-
jából szerdán d. e. 11-12-ig; az igazgatósági ülé-
sek megtartására pegig kedden d. u. 5 - 0 óráig ter-
jedő időt állapította meg. az 1905. évi összes lejára-
tok keddi napokra esnek. Miről tájékozás végett, a 
szövetkezet taglait, ez úton is értesiti az Igazgatóság. 

Megfagyott  székely. Nagy  Sándor kisso'ymosi 
tehetős székely gazda f. hó 29-én este Székelyke-
reszturon megfagyott. Hir szerint a szerencsétlen em-
ber a fölött való bánatában, hogy az ellenzék a ke-
resztúri kerületben nem győzhet, alaposan bepálin-
kázott, s részeg állapotban a friss levegőn több időt 
találván tölteni, fagyva találták meg. 

Mikszáth Kálmán egyik legpompásabb elbeszé-
lése, A gavalérok, ez a vidám szatírája a felvidéki 
gentry nagyzolásának, most jelent meg a Magyar 
Könyvtárban, mint ekitűnő vállalat 401 dik és 402-dik 
füzete. A „nagy palócz" e munkájában legsajátabb 
terrenumán mozog; arany humora talán sehol sem 
csillog annyi bájjal, mint itt. — A Magyar Könyvtár 
e havi sorozatában van egy kitűnő angol regény is: 
Wilkie Collins „A joslat" a egy misztikus hátterű, 
izgalmas történet a XIX. század elejéről. Egy másik 
füzet, a 404-dik, Balogh Pálnak, a kitűnő publicis-
tának tollából való és „A legnagyobb magyarról", 
Széchenyi István grófról szól, akinek életét és egész 
működését alapossággal, s amellett a nagyközönség-
nek szánt könnyed előadásban tárgyalja. A „M. K.u 

monografia-sorozatának, mely csak e múlt hóban gaz-
dagodott Alexander Schaksprejével, Balogh Pál 
Széchenyi-tanulmánya is egyik legérdekesebb munkája. 
— A „M. K.u egy-egy száma 30 fillérért kapható 
minden könyvkereskedésben. 

A „Budapest" czimü képes politikai napilap újévkor 
immár a huszonkilencedik évfolyamába lép. Az országos füg-
getlenségi és 48 as Kossuth párt hivatalos organuma a „Buda-
pest". Kossuth í'erencz a függetlenaégi-párt vezére kizárólag a 
„Budapegf-ben ttszi közzé nagybecsű politikai czikkeit. A 



1. szám Udvarhelyi Hiradó. (5) 1905. január 1. 
. Budapest" vezérczikkeit Szatmári Mór felelős szerkesztőn és 
Kátkay László főmunkatárson kívül az országos függetlenségi 
párt jeles tagjai irják. Olvasó nk figyelmébe melegen ajáuljuk 
a függetlenségi eszmékért lelkesen küzdő és nagy gonddal szer-
kesztett napilapot. A legolcsóbb magyar újság a „Budapest-'. 
Előfizetési ára egy hóra két korona. A „Budapest" minden 
egyes előfizetője újesztendőkor egy diBzesen kiállított nagy nap-
tárt kap ajándékul. Mutatványszámot kívánatra készséggel küld 
a Budapest" kiadóhivatala (Budapest, Sarkantyuö-utcza 3. az 

Kertész Albert k. tanitó állal irt: „Udvarhely-
vármegye földrajza földrajzi előfogalmakkal a nép-
iskolák l i l ik osztálya számára" megjelent; ára 60 
fillér. Kapható a könyvkereskedésekben, valamint a 
szerzőnél Attila-utcza 5. szám. 

Ö nagysáxa udvaroltat. 
Ő nagysága: Voltaképpenidért is tartanak az asszonyok 

udvarlót ? 
A férj: Voltaképpen, édesem, az asszonyok nem tartanak 

udvarlót. 
— Ezt csak olyan férj mondhatja, mint te vagy, a kik 

mindent utolsónak tudnak meg, vagy sehogy. 
— Megijesztesz, édes, csak nincs neked is udvarlód? 
— De bizony van. 
— Kicsoda ? 
— No persze, hogy megöljed. Különben — tudsz is te 

megölni valakit. 
— Kíváncsivá teszesz. Hát mondd meg legalább, hogy 

jól esik-e az udvarlás ? 
— Ó, de mennyire I 
— Akkor rendben van a dolog. Szeretném megszorítani 

a kezét annak a dei ék embernek, a ki mulattatja a felesége-
met. Da mondd csak, éd b, milyen is az az udvarlás? Hogy 
fog hozzá, mivel mulattat? 

— (zavarban): Hogyan ? Az nagyon egyszerű. Hát ugy 
van az . . . hogy . . . hogy . . . eh, hát te nem tudod ? 

— Nem énl 
— Te sohasem udvaroltál ? 
— De igen. 
— No hát ugy megy az. 
— De nem úgy megy az, mert nálam házassággal vég-

ződött, a te udvarlódé pedig nem végződhetik azzal. 
— Hát az az udvarlás, mikor valaki szerelmet vall ? 
— Hát persze. 
— (panaszosan): Én meg azt hittem, hogy a mikor va-

laki mélyen meghajtja magát és azt mondja: nagysád, az ön 
gyermeke a legokosabb növendékem ! 

— (nevetve): Tehát a tanitó úr ? 
— (mérgesen): Még ezt is iiigyled tőlem? Nem is hi-

szem, hogy ez nem udvarlás. 
A férj: Hát mi akkor a férj megcsalása ? 
Ő nagysága: Az ordináréság. (Végignézve a férjén) Kü-

lönben — lehet, hogy jó ízlés is. 
Craa. 

KÖZGAZDASAG. 
— A birtokrendezés. — 

Székelyudvar hely, decz. 30. 
Néhány év előtt nagy nekibuzdulással vette 

munkába a kormány a magyar föld számos függő 
kérdését. Ez a munka a magyar társadalom erős 
ösztönzéséből fakadt. Nem volt elméleti izü kormány-
zati kezdés, mint közgazdasági fejlődésük legtöbb 
lépcsőfoka. A közbejött politikai zavarok mintha 
megakasztották volna ezt az egészséges proczesszust. 
Társadalmi életünk a közkérdésekkel szemben 
megint meglehetős sivár képet öltött. 

A nagy kárunkra félbeszakadt gazdasági poli-
tikai munkát Tallián Béla földmivelési miniszter mé-
gis mintha újra meg akarná fogni. Közrebocsátotta 
a minisztériumában foganatosított birtokrendezési 
tanulmányokat s ezzel talán megtette az első lépést 
arra, hogy a birtokrendezés ügye valahára a törvény-
hozás munkaprogramjának sürgős pontjai közé ke-
rüljön. 

A földmivelési miniszter kiadványa a birtokren-
dezésre vonatkozó joganyag rendszeres összeállítását, 
távábbá a tagosításra és birtokrendezésre vonatkozó 
lag a törvényhatóságok, gazdasági szakteslületek és 
szakértő féifiak által adott véleményeket tartalmazza. 
Egy bevezető tájékoztatóban összefoglalja a birtok-
rendezés ügyére vonatkozó tudnivalók lényegét. A 
vastag kötet mindenesetre befejezője lehet a kérdés 
tanulmányozási stádiumának és alpja a törvényhozási 
előterjesztésnek. Ebb51 a szempontból kell a dolgot 
tekintenünk. 

A jelenlegi kormáLy elnöke kés7séggel tette 
magáévá Horánszky Nándor egyik poétikai hagyo-
mányát, a kisbirtok tehermentesítését, jobban mondva 
hitelügyének egészségesebb, gazdaságosabb rendezé-
sét. Tallián Béla munkája arra figyelmeztet bennün-
ket, hogy a birtokrendezés ennek a nagy tervnek 
egyik leghatalmasabb segítője, sok tekintetben elő-
készítője, sokban kiegészítője. Mert azt olvassuk 
benne, hogy a magyar parasztbirtok szánalmasan 
szét van darabolva. A parasztbirtok általános tipusa 
a 4 - 8 tagu szántóföld. A volt úrbéresek, a mai 

kisbirtokos nép kezén marsdt határrészeket tömér-
dek pántlikára szabta az idő. Sőt Udvarhely vármegye 
azon panaszkodik, hegy sok középbirtokos csak a 
legprimitívebb, paraszt módra kezelheti a birtokát 
szerteszórtsága miatt s a hiányzó földbirtokos közép-
osztály kifejlődését csakis a birtokrendezés keresz-
tülvitelétől lehet várni. Az apró parczellákat nem 
tartja jól nyilván sem a kataszter, sem a telekköny. 
A va'óságos birtoklás is bizonytalan, annál inkább a 
telekkönyvi. Világos, hogy a jó hitelnek a jó telek-
könyv adja az alapját, meg a földbirtok olyan gaz-
dasági elhelyezése, hogy a megművelés könnyű, olcsó, 
a lehető legkiterjedtebb gazdálkodási számításokat 
megengedő, viszonylag biztositolt jövedelmű legyen. 

A magyar földbirtok nagy részének ez a szo-
morú állapota oceglehetős régi dolog. Az úrbéri tör-
vények alapján végzett tagosítás, a kommaszszáczió, 
csak a volt nemesi birtokokon ment ugy, mint a 
neve kívánta. A para°ztbirtokok az úrbéri rendezés 
után is sok tagban maradtak; sót sok helyütt még 
jobban eldarabolódtak. Részint, mert a kisgazda 
akkori tudásával a határ minden fajta földjéből kí-
vánt egy darabkát, részint mert a tagositó birák 
nem tölthették be az előbbre látó gazdasági vezetők 
nehéz szerepét. Igy eshetett meg, hogy pár évtized-
del az egyik birtokrendezés után, elemi erővel sür-
geti a foganatosítását a másik. Mert két nagy nem-
zeti érdekünk, a gazdálkodás javulása és a föld 
adósságtethéuek csökkentése kapcsolódik vele össze. 

A nyilvános élet nagyon keveset tud nálunk 
a birtokrendezés jelentőségéről. Érdekes aktuálitássá 
még kevés időre sem tudott vergődni. Tizenkét év-
vel ezelőtt az erdélyi birtokrendezés ügye foglalkoz-
tatta a törvényhozást. Horvátország törvényhozása 
ez idő alatt kétszer is szabályozta ezt az ügyet. A 
szomszédunkban, Ausztriában külön állami appará-
tussal végzik a tagosításokat. Néhány év előtt Mo-
son vármegye kezdésére majdnem valamennyi törvény-
hatóság föliratilag sürgette a kormányt a törvény-
hozási munkák előerjesztésére. Parlamentünkben és 
politikai pirtéletünkben még sem keltett semmi 
visszhangot a birtokrendezés dolga. Talán mert fő-
leg az apró embsrek, a kisbirtokosok érdeke főkép-
pen. A kik némán küzködnek a mostoha viszonyok-
kal 8 ha elvesztik a gazdasági jólét döntő csatáját, 
megmaradó energiájukat, vagy az értelmetlen jelsza-
vakat hangoztató szocziálisták közé, vagy — Ame-
rikába viszik. 

Elkeserítő dolog tudni, hogy mennyi nyomorú-
ság fakadt a tagosítás ügyéuek rendezetlen állapo-
tából. Erdélyben pedig, a hol ujabb törvény intéz-
ked k, ez intézkedés hiányaiból. E helyen csak arra 
utalunk, hogy a szétdarabolás nagyban megkönnyí-
tette a kisbirtokosok deposzszedálását. A tagosittat-
lan határokban rendszerint potom olcsó parczellákat 
előszeretettel vásárolták össze üzérkedő elemek s 
azután azt a birtokrendezést, a melyre a paraszt 
gondolni sem tudott és mert, ugypzólván egészen a 
többi kisbirtokosok költségére keresztül vitték. Sok 
kisbirtokost adósitottak el végképpen az i'yeu erő-
szakolt birtokrendezések aránytalan nagy költségei. 
Még többet kevertek beláthatatlan pörlekedésekbe. 
Kölönösen Erdély visszhangzik az efféle panasztól. 
Nem csoda Hiszen köztudomásu, hogy a nagyrész-
ben ma is érvényes első erdélyrészi birtokrendezési 
törvényt Bokross Elek, az igazságügyi bizottság ak-
kori előadója, egy bálban átmulatott éjszakától ká-
bult fővel ütötte össze. 

A dolog ugy áll, hogy elméleti törekvéseinket 
a gyakorlati munkálkodás terén is elő kell készíte-
nünk, Az egész ország visszhangzik attól a törekvés-
től, hogy kisgazdáinkat okosabb, jobb gazdálkodásra 
tanítsuk. Át vagyunk hatva attól a tudattól, hogy a 
kisbirtok adósságterhét országos érdektől, országos 
akczióval kell elveseibetővé tennünk. Nos hát, te-
gyük egyszersmind a kisgazdák földjét becsületesen 
müvelhetővé; tegyük olyanná, hogy értéke, jövedelme 
természetesen gyarapodhassék. Ez teheti gyümölcsö-
zővé a terjedőben lévő gazdasági tudást, ez adja 
meg az olcsó jelzáloghitel önként növekedő s a drága 
függő terhek konvertálására használható a apját. 

A földmivelésügyi miniszter könyve arra utal 
sok helyen, hogy közönségünkben meg van a szán-
dék és hajlandóság a birtok okosabb rendezésére. 
Csak azt adja a törvényhozás, hogy a mostani jogi 
bizonytalanság, a mutatkozó visszásszágok megszűn-
jenek. Ha az állam csak a telekkönyvek és katasz-
teri ivek rendbehozatalával s a fölmérési költségek 
aránylagos részével segíti is a gazdaközönséget, 
egyébképpen pedig czélszerüen rendezi a jogi és el-

járási részleteket, a helyes birtokrendezés aránylag 
rövid idő alatt keresztül megy az egésí országban. 
Mert a tagosítás gyümölcsöző gazdasági befektetés, 
a melyre akár a meglevő pénzt, akár a hitelt gaz-
daságosan lehet fordítani. Gazda. 

TAVIHATOK. 
Budapest, decz. 31. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
Apponyiék beolvadása. 

Ellenzéki körökben befejezett dolognak tart-
ják Apponyi Albert grófnak és pártjának a füg-
getlenségi pártba való belépését. 

A nemzeti párt január harmadiki értekez-
letén Apponyi hir szerint nagyobb beszédet fog 
mondani, melyben ajánlani fogja a nemzetnek, 
hogy rátérjen a personál unió-alapjára. 

A Szederkényi-párt, valamint a néppárt 
több tagja szintén beolvadnak a Kossuth-pártba. 

A politikai újév. 
Egész politikai világ nagy várakozással 

tekint Tisza miniszterelnök holnapi újévi be-
széde elé, annál inkább, mivel a parlament hi-
ján az ellenőrzés nélkül, teljes tudatában a fele-
lősségnek vállalja Tisza az exlexben való kor-
mányzást, melyről holnap részletesen fog nyi-
latkozni. 

Az ellenzék értekezlete. 
Az egyesült ellenzék vezérei Kossuth Fe-

rencz elnöklésével ma délelőtt ismét tanácsko-
zásra gyűltek össze, melyen a disszidenseket 
Darányi Ignácz képviselte. 

A választási előmunkálatokat folytatták. 
Egész sereg jelöltet fogadtak. 

Képviselöjelölések. 
H i e r o n y m i Károly miniszter ma elfo-

gadta Budapest hatodik kerületi szabadelvű vá-
lasztók által felajánlott képviselőjelöltséget. 

A választás igen hevesnek ígérkezik Vá-
zsonyival szemben. 

Darányi Ignácz volt földmivelésügyi 
minisztert Topliczai kerület jelölte. Darányi a 
jelöltséget elfogadta. 

Nagy hóviharok. 
Bécsből, Lembergből és Salzburgból óriási 

hóviharokat jelentenek, melyek épületekben, ál-
latokban, emberekben nagy kárt okoztak 

Több vasútvonalon a forgalmat beszüntették. 

tfjílítér. 

Van szerencsém a n. é. közönségnek tudomá-
sára hozni, hogy a súlyos gazdasági viszonyok miatt 
minden a fogászat körébe tartozó munkát leszállított 
árak mellett fogok végezni, mert nem kívánom, hogy 
ilyen súlyos anyagi viszonyok me lett még a fogápo-
lást is úgy megfizesse a t. közönség, mint normális 
évben. Valamint eddig, úgy ezután is, minden mun-
kámért teljes jótállást vállalok, ügy a fogak conser-
válását, mint müfogak beillesztését csak tökéletes 
megelégedés esetén dijaztatom. Ellenkező esetben 
újra készítem. Épen, mert elvem a pontos, jó és 
olcsó kiszolgálás, kérem és remélem a n. é. közön-
ség hathatós támogatását. Kiváló tisztelettel 

I>r. üovúch Géza, 
gyakorló orvos, fogspecialista. 

^ ^ ^ ^ ^ — 
Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája. 

Teleronsutin: 14. 

Burgbardt Gyula" 
asztalos, Kossuth-utcza 21. szám alatti műhelyében teljes nap-
pali, ebédlő és hálószoba bútorok jótállás mellett állandóan 

kaphatók. 



Dupla villany delejes 

Kereszt 

TagJ 

Csillag 

1)11 K.G.. 88503. 

gyógyít, lelüdit jótállás mellett: köszvény, 
reuma, asthma (nehéz légzés) álmatlanság fül-
zúgás nehéz hallás, epilepsla (eskór), Ideges-
ség. étvágytalanság, sápkór. fogfájás, migrén, 
ehetetlenség, Influenza, valamint minden Ideg-
betegaégnél. Azon beteg, aki 88503. sz. ké-
szülékem által legfeljebb 45 nap alatt meg 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét. 
Ahol már semmi sem használt, ott kérem az 
én készülékemet megkísérteni, meg vagyok 

gyózódve, készülékem biztos hatásáról. 

A nagy készülék ára 6 korona, 
idült betegségeknél alkalmazandó. 

A kis készülék ára 4 korona, 
könnyebb betegségeknél alkalmazandó 

A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel 
vagy előleges fizetéssel bel- és külfö'd részére-

Scheffer D. Sándor 
B u d a p e s t , V I I I . , B e z e r é d y - u t e z a 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A székelykereszturi kir. törvényszék mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Benedek 
Gyula végrehaj tatónak Báró Orbán Ottó végrehajtást 
szenvedő ellen 24000 kor. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében — miután szabályszerű 
utóajánlat tétetett az oroszhegyi 642. sz. tjkben Af 
8678-9681 h m . ingatlanra 4730 kor. kikiáltási 
árban (bánatpénz 146 kor. 40 fill.) az 541 sz. tjkben 
az Af 9680a/1 brez. ingatlanra 4681 kor. 60 fill. 
kiáltási árban (bánatpénz 715 kor.) az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árb: n elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok a/. 1905. évi 
január hó 20-ik napjának délelőtt 9 órakor Oroaz-
hegy község házánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási alól is eladatni 
nemfognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/,-át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én, 3333 sz. a. kelt-
igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Székelykeresztur, 1904. deczember 5 én. 

M i h á l y , kir. abir. 

Védjegy: „Horgony". 

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony - Pain - Expeller 

pótléka 
régjónak bizonyult háziszer, mely 

mér több mint 35 év óta legjobb fájdalom-
csillapító szernek bizonyult kiiszvénynél. 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés-
képpen használva. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
osak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony" védjeggyel és a Riohter czég-
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy-
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
Jézsef gyógyszerésznél, Budapesten. 

Rtchter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Prágában, 

Elisabethstrasse 5 neu. 
Hatinaapi síétHIMi. 

Csak 5 korona 
4'/, kiló (körülbelől 5U dirab) kevésbé megsérül 

enyhe, finom 

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

tes megküldése, vagy utánvéttel lüldi: 
SCHEFFER I). SÁNDOR 

Budapest, VIII. ker., Bezerédy-u'cza 3. szám. 

Gazdák figyelmébe! 

Manhattan nélkül. Manhattan porrtl. 
Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni, aki 
teheneitől és kecskéitől több és jobbminőségü 
tejet afear, aki erfls 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 főraktár: Manhattan Electrophor válla'at 

Budapest, VIII., Aggteleki-utcza 15. 
V*  J 

V i l á g h í r ű 
a D r i f H D n "  festészeti  müintézet, , . n c i \ u n u a kivúlSnn sikerült 
élei nagyságú arczképeiről, melyeket elismert 
művészek által készíttet. Számos (kir. köz-
jegyző által hitelesített) elismerőkvil a világ 

minden tájáról. 
F.lsArangu k é p e k á r a i : 

O'aj-. aquarell- és pastellfestésben fénykép 
után 48—63 cm. nagyságban ára 20 korona. 

Legfinomabb kivitelű Blom-, Piatin- és kréta-
rajz ára 5 korona. 

Részletes á r j e g y z é k b é r m e n t v e . 
Egy életnagyságú nagy képet készítünk 
mindenkinek teljesen ingyen, ha ré-
szünkre 3 rendelést szerez, és azokat egyen-

kint vagy egyszerre beküldi. 

festészeti müintezet 
B u d a p e s t , V I l . , R o t t e n b i l I e r - u . 4 6 . 

T h e L u c i f e r T l i e L u c i f e r 

B u d a p e s t , VII . , E r z s é b e t - k ö r ú t 3 5 . 

ft gyermeH legnagyobb öröme! 
Összeállítható büvészdobozok. 

Tartalmaz: 7, 9, 15, 18, 21, 24, 28 féle mutatványt 
Ára : 1,2, 3, 5, 7, 9, 12.50 kor.dobozouk 

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

eszközöltetik. 

1895 évi cairoi s az 1896 évi londoni 
egészségügyi kiállításokon díszoklevéllel 
aranyéremmel kitüntetve. 0 vosi tekintélyek 
által kipróbált s nagyobb koródákban kitűnő 

sikerrel használt külszer: 

= a Widder-féle = 

Reuma-szesZésErö-Fluid 
biztos s kiváló gyors hatá?u a test bárminemű 
csú'os bántalmai, u. m.: köszvény, csúz, reuma, 

ischiás, asthma stb. ellen. 
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 has/nílati utasitással 

1 Uor., e rösebb üveg 2  k o r . 4 © üli . 
Főraktárak Budapesten: 

Török József ur gyógyszertárában, Király-u 12. 
és Andrássy ut 26. 

és dr. Egger A. gyógyszertárában, Váczi-körut 
17. rz. Úgyszintén a főváros összes s a vidék 
csaknem összes gyógyszertárában, valamint a 

készítő 

Widder Gyula gyógyszerésznél 
S . - A . - l j l i e l y 41 . s z á m . 

Vidéki megrenelések pontosan teljesíttetnek. 
Kaphatók: " • u 

Székely udvarhelyen : Solymossy János, Székely, 
keresztu on Lengyel Samu gyógyszerészeknél 

Egészen ingyen 
zománczozolt edényt 

nem ksp-iak sehol, de 6 főzőlábost és 6 főzőfazékot kü-
lönféle nagyságban 18 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 H X , Gyár i raktáros 
B u d a p e s t , VI, Csengery-utcz?. 51. 

A leghíresebb kötőgépek 
házi éa ipari czélra 

I. styriai kötö-gépgyár magyar képviselete 
Budapest, VII.. Krzsf'bet-körút 23. szám. 
Részletfizetésre is kapható. — Árjegyzék ingyen, bérmentve. 

V a r r ó g é p e k , k e r é k p á r o k r a k t á r a . 
FOGL JÓZSEF LAJOS. 

ingyen. amerikai gyorsfözö vagy 
O J h á z t a r t á s i mér leg 

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

tttexiltf i ezüst -áru imat 
és pedig: 

6 dib mixikói ezüst asztali kést, 
„ , , evővillát, 
, „ „ evőkanalat, 

„ , kávéskanalat, 
„ kiváló desszertktat, 
, kiváló dessertvlllát, 
„ mexikói ezüst levesmeritő kanál, 
„ mrxikói e!üst tejmeritő, 
„ elfg. szalon asztali gyertyatartót 

46 drb ö8tcz8er 6 frt 50 krajezár. 
Minden megrcudelő ezenkívül jutalomképen egy amerikai gyors-
főző vagy szavatosság meilett gyorsan működő 12*/,  hordké-
p.sségü háztartási mérleget kap teljesen díjtalanul. A mexikó 
ezüst egy teljesen fehér fém (belül is), melynek tarlósságárt 
2ö évi jótállást vállalok. Szétküldés a pénz előleges beküldése 

esetén vagy u'áavéttel törtéuik az európai raktárból 
S C I I E F F E R J). KÁNDOR 

B u d a p e s t , T I I I . , Bexeréily-iiteza 3 . sz. 

Kitűnő minőségű is legmagasabb szilárdságú portlanti ezementet ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PORTIAM) CEMENTGYÁR 
Brassóban SzíHelyt idVarhelytt Kapható flösler fe Gábor urannát. 


