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Választások előtt. 
Székely udvarhely, jan. 20. 

Brrr . . . Hideg vau künn nagyon. Éppen 
azért mindenikünk szivesebben tölti idejét a 
családi szentélyben, bol a szerető feleség puha 
meleg keze a muuka által homlokunkra vont ba-
rázdát gyöngéd simítással tünteti el és a hol a 
szerető gyermekek pajzán jó kedvvel nyakunkba 
csimpaszkoduak és a hideg által szakálunkra és 
bajuszunkra csapódott zúzmarát forró csókkal, 
meleg öleléssel olvasztják le; miuthogy az élet 
küzdő terére ismét kiálljunk, ott a küzdelemben 
fáradozzunk és embertársaink javára dolgozzunk, 
küzdjünk s a küzdelem által okozott anyagi és 
erkölcsi sérüléseket elszenvedjük 

Amilyen szép az élet télen a családi kör-
ben, azt az életet kellene meghonositani künn a 
nagyvilágban is. 

Ha testvérként szeretné minden ember az 
embert, az uem is volna éppen nehéz, mert gyö-
nyörű a föld és az élet., az emberek általában 
jók, csak megtévelyedettek vannak köztük. De 
túlságosan el lévén foglalva önmagunkkal és ér-
dekeinkkel, igen soka u közülönk nem érnek rá 
észrevenni az élet nyújtotta igazi szépet s gyar-
lóságunk következtében embertársainkban első 
sorban a rosszat, a gyöngébb részt kutatjuk és 
bíráljuk a minden emberben feltalálható jó érté-
kes és becses tulajdonságok helyett. 

Pedig könnyen másképpen állhatna az egész 
dolog, ha goldolkozásunkban az igazságot keres-
nők és követuők és arra ügyelnénk, hogy gon-
dolataink és érzelmeink mindig fedhetetlen tisz-
ták, nemesek legyenek. 

Cselekedeteinket mindenkor és mindenhol 

az igaz^ágszeretet, a jogérzet, az emberbecsülés 
vezérelje, ne álljon ki közülünk senki a fórumra 
hazugsággal, durvasággal, alaptalan, jogtalan és 
igazságtalan híreszteléssel ; embertársaink kiseb-
bítésének szándéka soha ne vezéreljen. 

Bármilyen elkeseredett legyen küzdelmünk, 
bármekkora ellentétek legyenek közöttünk és 
többi polgártársaink között, sohase küzdjünk 
azokkal a meg nem engedett, — szerintem ala-
csony fegyverekkel, melyeket ma — fájdalom 
— a közélet küzdői közül sokan használnak és 
amelyeknek az a tulajdonsága, hogy nemcsak 
azt piszkolják és kisebbítik, akivel szemben hasz-
nálják, hanem az is besározza magát, aki ilyen 
fegyverekkel él. 

Bajos ma minden embert egyenlően szeretni. 
Igen sokhoz nehéz a hozzáférés; igen sok ember 
vau, akinek — hogy ugy mondjam — belsője 
nemes és jó, külsője tövises és szálkás ; az ilyen 
emberekről is azonban a vele szemben megnyil-
vánult igaz szeretet melege leperzselheti a szál-
kákat és a felebaráti szeretet utján való össze-
simulást szépen lassan lehetővé teszi. 

Az igazságot minden egyén külön-külön, 
más-más uton keresi, hrfieti, éppen azért le-
gyünk egymás iránt kíméletesek és türelmesek, 
mert nagyon nehéz, szinte lehetetlen a tiszta 
igazsághoz eljutni, de még sokkal nehezebb, sok-
kal nagyobb küzdelmünkbe kerül, hogy arról 
egymást és embertársainkat meggyőzhessük. 

A családi körben is megtörténik akárhány-
szor, hogy az igazságot a családtagok különböző 
irányban keresik, de ritkán kerül összeütközésre 
a dolog, mert gyöngédséggel, szeretettel el szok-
ták azt simítani. 

Miért kelljen az élet vásári zajában nap-

nap után számos elszomorító példáját látni an-
nak, hogy az embereknek lelke, mert az ók, 
rendesen csak képzelt igazsága nem talál azon-
nal elfogadásra, — eltelik haraggal, gyűlölettel 
embertársai iránt, ahelyett, hogy tapintattal, 
gyöngédséggel és az igazság meggyőző erejébe 
vetett hittel igyekeznék a maga nézetét, meg-
győződését megvilágosítani, elfogadtatni, vagy 
az ezzel szemben álló jobbat sajátjává tenni, 
mert nem az az igazi győző, aki mindenáron 
leveri ellenfelét, de az erkölcsi világban mindig 
azé a diadal, aki meghódol az igazság hatalma 
előtt. 

Küzdjön a nyakunkon lévő képviselőválasztás 
alkalmával is mindenki az ő igazáért őszintén, 
nyíltan, bátran, de mindig kíméletesen és ön-
mérséklettel. 

A nyers erő, a durvaság, a pletykaszerü, 
Ízetlen pamflet polémia, mások alaptalan és jog-
talan kisebbítése elszomorító érzéseket kelt fel 
minden becsületes emberben és koczkára teszi 
bármely jó és becsületes ügy diadalát. Küzdjünk 
nyilt sisakkal, őszintén, bátran, vezetőnk legyen 
az igazság, meggyőződés és a mélységes feleba-
ráti szeretet. 

Sohase Írjunk, mondjunk, cselekedjünk mással 
szemben olyat, amit magunkkal szemben nem 
óhajtunk, mert csak akkor lesz gyönyörűsége a 
a tisztességes embernek abban, hogy embertár-
sával a küzdő porondon találkozzék. 

Nekünk nem szabad nemtelen fegyvereket 
használni a küzdelemben s nem is fogunk ; kérve 
kérjük' minden becsületes polgártársunkat, hogy 
keresse ő is minden jelöltben azt, ami nemes és 
a jóra használható, azokról sohase feledkezzék 
meg, mert csak akkor lesz az összmérkőzésünk 

Comme i l fant. 
Jól tudom, hogy az idézgetés már félig meddig 

kiment a divatból — most inkább az a tzokás, le-
másolni valamit egy vagy több köoyvból s azt ere-
deti kutatásnak iievezui, — mégis nem tehetem, 
hogy ne czitáljak egy pár miiből néhány rövidke 
sort, amelyekből értesülni fognak, hogy egy igazán 
nagy iró miként jellemzi az uri embert. Azért, mert 
ilyen idejét mult dolgot teszek, önök talán azt fog-
ják állítani, hogy nem vagyok — cemme il fa,ut. 
Tessék I Sértésnek csak azt venném, ha azt mon-
danák, hogy nem vagyok uri ember. Az uri ember 
ugyanis néha nem öltözik a legújabb divat szerint s 
talán sok más apró do<got se cselekszik ugy, amint 
azt a kültő illendőség parancsoló kódexe élőirja, de 
azért néha megszólaltat jó irókat, mint például most 
én a halhatatlan Thuckeray-t, a kinek a nevét bi-
zony bajos kimondani, s a ki Hiúság Vására czimü 
regényéban igy nyilatkozik az uri emberekről: 

„Ezek nem is oly gyakran fordulnak elő, m'tít 
képzelnök. Ki tudna ismerősei közt sok valódi uri 
embert találni, — kik nemes czélra törnek, kiknek 
igazságszeretete állandó, s nemcsak állandó, banem 
a maga nemében magasztos is; kik bátrau szembe 
néznek a világgal, egyenlő rokonszeuvvel viseltetnek 
nagyok s kicsinyek iránt? Száz embert is ismerünk, 
kinek kabátja jó szabású; többeket, kik finom maga-
viseletűek; talán egy pár olyan boldog lényt is, kik 
a legfelsőbb körökben mozognak, — de hány valódi 
uri embert? Egyik kezüukön is kiszámíthatjuk." 

Igen bizony, kedves olvasóim, sokkal több a 

comme il faut ember — bár-ez sincs tulsok — mint 
az uri ember. Az az emberfia, a kinek jó-modora 
van s a társaságban illendően viselkedik comme il ~ 
faut-számban szokott me^ni. p K társaságnak nincs 
is többre joga, mint csak arra, bogy azok, a kik 
benne mozognak, tartsák meg ama törvényeket, me-
lyek ott és abban az időben £odifikáczió Qragy szo-
kásjog alapján érvényben vannak. A társaság nem 
vizsgálja a szivet, csak a modort, s 'a legnemesebb 
indulatu ember se kell neki, ba az nem ttfdja jól 
viselni magát benne. Az uri ember cselekedeteit a 
sziv diktálja, a comme il faut-emberét az illető-tör-
vény.' Ez a lényeges és főkülömbség. 

bizonyára az az embernek ideálja — s nekem 
már volt szerencsém találkozni ilyen férfiúval — ki 
az uri ember erényeit egyesíteni tudja a comme il 
faut-embernek jó tulajdonságaival. De hát ki tehet 
róla ? — ez nagyon is ritka vegyülék. A borsó-nagy-
ságu gyémánt se mindennapos dolog, mégis több-
ször fordul elő mint a szívbeli kitűnőség és modor-
beli jelesség e szerencsés harmóniája. 

v Ha belépsz egy előkelő szalonba s ott hatvan 
meghívott vendég kózV — mondjuk — barmincz 
féi fit találsz, igen vaíószinü, hogy e harmincz közül 
legalább huszonheten lesznek olyanok, a kikre azt 
szokás moqdani: comme il faut Azaz tudják, minő 
nyakkendőt kell feltűzni minden alkalomra; tisztá-
ban vannak mindenkor, hogy kiknek dukál a „nagy-
ságos" és kiknek a „méltóságos" czimzés; pontosak 
abban, hogy mennyi ideig, hány perczig kell tartani 
a látogatásnak, auielyet tesznek; ismerik a névjegy 
törvényeket, a bemutatás szabályait és mindazokat 
az apró regulákat, a melyeknek foglalatja a code du 

,savoir-vivre. Szóval: kilencz tizedrésze ezeknek az 
uraknak egészen ugy viselkedik, amint abban a tár-
sadalmi körben, amelyben élnek, elő van irva. El-
lenben e barmincz között valószínűleg találsz hár-
mát olyat, a kik fehér nyakkendőt kötnek, a mikor 
feketét kellene (és viszont); a kik merő gondatlan-
ságból — comme il faut-ember sohase gondatlan — 
az V. 'raogosztá'yu urat mutatják be a VI. dijosz-
tálybelieknek; a kik tiz perczczel rövidebb ideig 
maradnak valahol, mert ott rosszul érzik magukat, 
vagy tiz perczczel tovább az ellenkező okból; s a 
kik azt is megcselekszik egy plebejusnak a vak-
merőségével, hogy a szegény, elhanyagolt nevelőnőt 
mulattatják, nem pedig a gazdag örökösnőt, a kit 
neki „osztott" ki a háziasszony jóindulata stb. Szó-
val : egy tizedrésze ezeknek a frakkos uraknak nem 
lesz comme il faut. 

Ellenben, ha végig tekintesz ezen az uri tár-
saságon, talán csak három olyat fogsz találni, a ki 
törődik valamit az emberiség jogaival és érdekeivel; 
a ki e mondáin társalgás közepette valami jó tettre 
gondol, melyet ő legczélszerübben névtelenül fog 
végrehajtani; aki mindenkit érdeme szerint becsül 
meg, s az érdemeseket érdemükön felül; nem hízeleg 
senkinek azért, mert gazdag, de nem is irigyli őt a 
vagyonáért. Csak három olyan egyént fogsz találni, 
a ki hasonlít a Thackeray uri emberéhez, aligha 
többet. S rá fogsz ezen alkalommal jönni, hogy leg-
alább is tízszer annyi comme il faut-ember vau a 
világon, mint uri ember. S hogy mennyire nem 
egyező ez a kétféle alak, az még jobban ki fog 
tűnni akkor, ha — a mi bizony könnyeu megeshe-
tik — ez a három uri ember véletlenül éppen az a 



hozzánk méltó és nemes, s csak akkor fogunk 
mi magyarok példát adhatni másoknak is, hogy 
miképen kell az elvek harczát tisztességesen 
megvívni. 

Ne ugy álljunk szembe egymással, mint 
ellenségek, hisz mindnyájan ugyanazon édesanyá-
nak, magyar hazánknak hü fiai vagyunk, ne az 
átkos pártoskodás kedvéért oszoljunk ellentétes 
táborokra, hanem a tiszta igazság, a haza érdeke, 
a hazaszeretet, embertársaink java legyen a jel-
szó a küzdelembe vitt zászlón felirva. 

Választási mozgalmak. 
Székel)udvarhely, jan. 21. 

Félrevert harangok. 
A választások, hiába való minden szépítgetés, 

alaposan felizgatták a kedélyeket, miről bár szórványo-
san, de már most és bezúzott ablakok és betört ko-
ponyák beszélnek megyeszerte. A politikai disputák-
ban döntó szerepe jut megint a mult idők lomtárából elő-
szedett fütykösöknek. Akit nem tudok meggyőzni, 
azt leütöm a lábáról. Aki nem adja nekünk a szavát, 
annak torkára forrasaztjuk a szót. Aki nem a miénk, 
az a kutyáé. Fütyköst a fejébei 

Lövétén a birót féiigre agyonverték, Almáson 
a jegyzőt kergették meg, beverték a pap ablakait itt 
is és Oklándon is. Székelyudvarhelyen napokig nem 
merték kitenni a László-pártiak a zászlót, mert me-
gígértetett, hogy annál a háznál kő kövön nem marad. 
A gyalázatos névtelen levelek egész tömkelege indult 
körútra. Terrorisztikus, piszkolodó levelek, melyek-
ben az „összeesküdt legények" elmondják, hogy ha 
kivül czimzett ur fel nem adja hazaáruló elveit, rövi-
desen felgyújtják, elevenen sütik meg. 

Ezekkel nyomon jelentek meg a gunyolodó, 
személyeskedő versek, melyeknek fullánkja mélyen 
hatói, igen sok esetben, a testbe és amelyeket az 
illetők nem igen felejtenek el. A kortes vers igen 
szép dolog sőt talán még szükséges kiegészítője is a vá-
lasztási mozgalmaknak, de csak addig szép a dolog, 
amig nem személyeskedik, ami elvégre két élü fegy-
ver, 8 a mitől rendszerint maguk a jelöltek irtóznak 
a legjobban. Egyik-másik buzgó kortes kiizzad egy 
tizenkét lábu verset, mely, mint az ugyanolyan sok 
lábbal biró pók, az ellenpárt jelöltjének igyekszik a 
vérét venni. Ez feltüzesiti a másik párt egyik másik 
lantosát, s készen van, tulajdonképpen a pártok in-

tézősége hála mögött, a legdurvább harcz, mely név-
telenül folyik és kegyetlen vádakat emel. 

Bizony a vá'asztási küzdelem az egész vonalon 
elfaju't. Akik a szólás szabadságért küzdenek : me-
gölik a szólás szabadságot. Kik félreverik a harangot 
a kormány erőszakossága miatt: a nap minden órá-
jában erőszakoskodnak. Akik a választók szabad 
akaratának megnyilatkozását sürgetik : azt a szabad-
akaratot terrorizálják, elfojtják. A szorványos erősza-
koskodás nak eredménye, hogy a megye számos köz-
ségét már katonaság tartja megszállva. Tehát a fana-
tizálással elérték azt, hogy a biztonságért kirendelték 
a katonaságot, sebből önként értetődik a kárörvendő, 
meggyanúsító kiáltás, hogy szuronyfedezet alatt folyik 
a választás, hogy erőszak, brutálitás tapad a téli vá-
lasztásokhoz. Hát bizony ez elég fura história. 
Csóvával járják bo az országot és kiabálnak, hogy 
kirendelik ellenük a tűzoltókat. 

A városi Szabadelvüpárt jelöltje. 
Székelyudvarhely város Szabadelvüpártja, mint 

beszámoltunk, Dr. László Mihályt kiáltotta ki jelölt-
jének a f. hó 12-én tartott gyűlésében. 

E óta stm volt nyugodt percze az ellenpárt 
korteseinek, mivel szentül meg voltak győződve már 
a jelölő g) ülésen, hogy László Mihály itt van, okvet-
len itt van a városon, sőt a jelőlő gyűlésen is jelen 
volt, ctak nem mert jelentkezni. Megijedt ! És ezt 
olyan sz -ntül hitték, hogy másnap már a Magyar-
országban benne is ,volt, hogy a Székelyudvarhely 
városi ellenzék oly tüntetést rendezett a szabadelvü-
párti jelölő gyűlésen, hogy a jelöltben benszorult a 
progr mbeszéd. Mint azonban kiderült a gyűlésen 
nem az ellenzék csapta a lármát, sőt az restellette a 
legjubban, hogy a nevében suhanezok éretlenkedtek. 

Kiderült utóbb azonban az is, hogy László Mi-
hály csakugyan mégsincsen a városon. Na ebben 
már mégis kell valami hunezutságnak lenni; miféle 
taktika Khet az? Ezek a hazaárulók alighanem 
rosszat főznek ? No de mindegy. Meglettük mi, hogy 
mikor jön a jelöltjük, szólt a kortesek hada és a le-
gények tényleg reggel, délután minden nap, hidegben, 
hóban kimentek a vasúthoz, amig aztán csütörtökön 
reggel csakugyan megérkezett László Mihály. A két 
kortes és három fiakkeres abezugot kiáltott, — a fo-
gadtatás véget ért. Ez a dicsőség pedig csak megérte 
a fáradságot, mikor az embernek amúgy is kitelik 
— az idéjéből. 

László Mihálynak, igen sok a személyes híve 
a városon, akiknek érdekében ügyes-bajos dolgaikban 

mindig készséggel eljárt, már pedig a választásnál, 
minek tagadni, ez igen nagy horderejű do'og. A hála 
a jótéteményét ilyenkor nyilatkozik meg, s ilyenkor 
jönnek rá az emberek, hogy László Mihály és pártja 
még sem hazaárulók, kiknek eltökélt szándékuk a 
németnek elzálogosítani a hazát, s hogy ez az egész 
nagy felfordulás tulajdonképpen a házszabály revízió-
ért van, melyet maguk az ellenzék vezérférfiai is 
óhajtanak amely ez alkalommal azért szenvedett ha-
jótörést, mivel a tárgyalásnak sorrendjére nézve nem 
jöttek megállapodásra. 

A kortesvilágban sokat megengednek egymás-
nak az emberek, s a kortes ötletek valósággal tul-
tengésbe esnek. így például László Mihályról mond-
ják, hogy amikor egyik ellenzéki ember tapogatózott 
nála, hogy váljon fellépik-e annak idején e városban, 
László Mihály gategorice kijelentette: 

— Nem megyek én oda, ahol a múltkori válasz-
tásnál valósággal kiraboltak. 

E kijelentés első felét megezáfolja az ő ittléte, 
a második felét azon egyszerű körülmény, hogy a 
múltkori választásnál jóformán ellenfele sem volt. 
E választásnál, midőn a mandátumot átnyújtotta 
egy küldöttség Lászlónak, a küldöttség soraiban he-
lyet foglaló választási rendező, akit most herczegnek 
léptettek elő oda fordult szomszédjához, s bariton-
jával bizony meglehetős hangosan szó l t : 

— Mégis csak könnyen jutott ez a Miska man-
dátumhoz . . . 

Hogy ha pediglen a főkortes igy beszél, ugy 
bizonyára a mandátum tulajdonosának sem lehetett 
oka panaszra. 

De hát kortesfogásnak a képviselő megbeszél-
tet ése megjárja. 

Dr. László Mihály programbeszédét  holnap dé-
lután 3 órakor  tartja  meg a Budapest-szálló középső 
termében, melyre a meghívókat a mai napon bocsá-
tották ki. Szép kis állapotról tesz bizonyságot a 
meghivó azon kalauzuálja, mely szerint „t. czim ké-
retik, hogy a meghívót magával hozni szíveskedjék, 
mivel a terembe csakis annak felmutatásával lehet 
bejutni." Teringettét. Ez már aztán igazán forradalmi 
állapot. Attól kelljen tartani, hogy nem meghívottak 
is megjelenhetnek olyan helyen, ahová névre szóló 
meghívókkal hi"ják meg az embert, sőt mi több, at-
tól lehessen tartani, hogy az embert saját meggyő-
ződésébe, saját otthonában korlátozhatják? Mi ezt 
nem hisszük el. Elvégre is a szólásszabadság megvé-
dése az ellenzék programjának egyik sarkalatos pont-
ját képezi, s ha a mult alkalommal történtek is 

három lesz, aki nem tudja még azt se (vagy ha 
tudja, nem törődik vele), hogy mikor kötnek fehér 
és mikor fekete nyakkendőt. 

No, ez nem lesz éppen igy, mert rendesen az 
uri emberek is adnak valamit az etikettre, de vá-
ratlanul igy is történhetnék s a kit az én megbol-
dogult kedves barátom, Thackeray, mutat be uri 
emberként az olvasónak: Dobbin őrnagy, az éppen 
ilyen volt. Vajmi keveset adott a külsősegekre s jó 
szive bizony egy igen kopott katonaköppenyeg alatt 
dobogott. 

A jó sziv s a jó gondolatok, melyek Vauve-
nargues szerint a szívből jönnek, teszik az uri em-
bert. Az az osztrák herczeg például, aki Bécsben 
ez idő szerint egy fajgyűlöletet hirdető politikai pár-
tot vezet, bizonyára egészen comme il faut-ember, s 
az udvarnál is ugy viselkedik, a m'nt egy berezegi 
koronával ékeskedő féifiutól joggal elvárhatjuk, — 
de fényes disz-kabátja vagy rendjelekkel czifra frakkja 
alatt aligha lüktet olyan nemes sziv, mint a Dobbin 
őrnagyé. S bármilyen furcsán hangzik is, kimondom : 
L. herczeg comme il faut-ember, de nem uri ember. 
Mert az ilyen ember nem gyűlöl.  Nem gyülől egyes 
egyént se, annál kevésbbé az egész fajt vagy társa-
dalmi osztályt. Az uri gondolkodás az egyenlősítés-
ben áll, abban a törekvésben, hogy mindenkit, a 
kinek érdeme van, magához emeljen. Ami ép ellen-
kezője annak az irányzatnak, a melyen a comme il 
faut-élet törvényei épültek fel. Itt csupa rang- és 
etikett-kérdés; ott az egyenlőség princzipíuma az 
uralkodó vonás. El lehet mondani, hogy a magyar 
gentry, midőn abban a dicsőséges évben eltörölte a 
jobbágyságot s a polgárokat és parasztokat fölemelte, 
uri módon járt el. Akkoriban a magyar nemesség 
igazán csupa uri emberekből állott. Kár, hogy sokan 
ebből a szép kompániából annyira elzüllöttek, hogy 
ma már csak comme il faut emberek. 

Bizonyára igen kellemes dolog ilyenek közt 
élni; társaságuk ép oly óvószer a durvaságok, mint 
a párbaj intézménye a becsületsértések ellen. Szalon 

nélkülök képzelhető se volna s ha odamegyek, őket 
keresem ott. De a családomba csak uri embert fo-
gadok be szívesen s ha lányom lenne csak olyan 
férfiakat mutatnék be neki, a kik igazán uri embe-
rek. Ha aztán még mellékesen comme il faut-k is, 
annál jobb. De nem szeretném, ha egy comme il 
faut fiatalembernek néhány ragyogó tulajdonsága a 
lányom szeme előtt elhomályosítani egy valóii uri 
embernek kevésbbé tündöklő, de tartalmasabb szív-
beli kvalitásait. 

Minden ember iparkodjék comme il fiút lenni. 
A miből ez áll, az megtanulható s nagy előnyére 
van mindenkinek, a ki társaságban él. S az olyan 
számára, aki nem comme il faut, csak akkor van 
mentség, ha uri ember. Máskülönben nincs Mert a 
társaságot — abban az értelemben, a hogy a szalóo 
érti - comme il faut-emberek tartják fönn és együtt. 
Nélkülök nagyon kellemetlen volna ott élni, s érzé-
kenyebb természetű emberek hamar megszöknének 
onnan az utczára vagy épen — az erdőbe. 

Hanem a társaságot — a mint azt a szocziál-
politika értelmezi — nem a comme il faut-, hanem 
az uri emberek fogják egyszer újból megalapítani 
és fönntartani. Csak az uri emberek embeszeretete 
lesz képes valamikor arra az áldozatra, hogy a vé-
nülő társadalmat egészségesebb gazdasági alapokra 
fektesse. Abban a nagy küzdelemben igen csekély 
szerep jut majd azoknak, a kik nem dicsekedhetnek 
egyébbel, csak e csinos jelzővel: comme il faut. Ak-
koriban a formák vajmi keveset fognak számítani, 
a tartalom lesz a lényeges. Az uri emberek nyájas 
szeretete fogja megteremteni az uj társadalmi ren-
det, amelyben uj szabályai lesznek az etikettnek is. 
S ki tudja comme il faut-nak nézik e majd azt a 
pompis magaviseletű urat, a ki most egészen ki-
fogástalan? Lőhet, hogy akkor nem az lesz comme 
il faut, a mi mostan. Az uri ember jellemvonásai 
ellenben állandók, s az uri gondolkozás érvényre jut 
mindenütt, a hol becsületes érzületű és finomlelkü 
emberek vannak, mig a comme il faut-magavisapt 

csak abban a körben, a hol e modor szabásai 
uralkodnak. 

Egy igen előkelő és jóizlésü hölgytől hallott-
tam ezt a mondást: Rettenetes dolog olyan embe-
rekkel társalogni, a kik nem viselkednek „comme 
il faut", — de uri emberekkel érintkezni: valódi 
élvezet. 

Ugy van. A comme il faut-emberek erénye 
csak negativ, — melyet akkor érezünk és emlege-
tünk, a mikor nincs. Az uri emberek erénye ellen-
ben pozitív, amelyben gyönyörködünk, amelyből er-
kölcsi tápot szivünk, ha jelen van . . . 

. . . Záradékul egy kis példa, mely élénk vi-
lágításba helyezi az uri és comme il faüt-embert. 

A mult hét valamelyik bálján föltűnt egy ur-
nák, hogy egy éppen nem csinos leányt senki se 
hiv tánezra, pedig meglátszott egész magatartásán, 
a zene üteme szerint mozgó lábain és vágyakozó 
szemein egyaránt, hogy nagyon szeretne keringőzni. 
Bemutatta magát a leánynak, elkérte tőle az első 
négyest, körültánczolta vele a termet s látván, hogy 
annak örömet okoz, rendre megkérte az ismerőseit, 
hogy szintén mutassák be magukat neki s kérjék 
föl egy-egy fordulóra. Ez urak közt volt egynéhány, 
a ki nem volt hajlandó ez „áldozatu-ra, mert a kér-
déses hölgy nem volt se szép, se fiatal, sőt talán 
még gazdag se. Ezek bizony nem voltak uri embe-
rek, sőt — sajnálattal mondom — comme il faut-
nrak se voltak. Mások nyájas arczczal közeledtek 
az egyre élénkülő leányhoz és tánczoltak vele az 
est folyamában néhány.-zor. Ők bizonyára igen szé-
pen viselkedtek és becsületeson kiérdemelték a 
comme il faut-jelzőt. Az pedig, a ki e szegény el-
hanyagolt hölgyet először tüntette ki s továbbra is 
törődve sorsával, rábírta barátait, hogy ők is fog-
lalkozzanak vele; aki emberszerető jóindulatával 
boldog mosolyt csalt e halvány női arezra: ez a 
minden érdek nélkül lovagias, csak nemes szivére 
hallgató féifiu — ez uri ember volt. —6. 
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ilyenforma kísérletek az ellenzék pártvezetősége az-
zal magát, mint értesülünk, nem kívánja azonosítani 

Tehát holnap össz-gyü'nek a váios szabadelvű 
polgárai, hogy jelöltjük programbeszédét meghallgas-
sák. Mint innen-onnan halljuk, érdekes kijelentése-
ket fog e programbeszéd tartalmazni, olyanokat, me-
lyek e város közönségét nagyon is közelről érdeklik, 
amennyiben megvalósulásuk esetén lényegesen meg-
könyitik a városi háztartást. 

így például László Mihály Berzeviczy közok-
tatásügyi miniszter igéretét papírra téve birja afelől, 
hogy e város községi iskola ügyének, a város közön-
sége óhaja szerinti megoldása, főczélja. Hajlandó a 
miniszter a város közönsége által felajánlott 80 ezer 
korona — (mely összeg e czélra már mintegy két 
éve kölcsön vétetett a városi közbirtokosságtól) — 
ellenében olyan iskolai épületet emelni, amilyent és 
a mekkorát a város éppen óhajt, és a melyben, te-
kintettel arra, hogy a ref. egyház leányiskoláját fel-
adui kívánja, egy leányiskola is elhelyezést nyerjen. 
Mindezekkel szemben a miniszter csak a felajánlott 
4000 kor. évi hozzájárulás biztosítását köti ki. Tehát 
alapos a remény, hogy a községi iskola valóban 
odiózus ügye a városra nézve kedvezően szanálva 
lesz. Lesz a programbeszédnek, mint elejtett szavak-
ból halljuk, más, e várost illető ezeuzácziós pontja 
is, melynek megvalósulása a polgárságot érdekli 
nagy mértékben. 

Felhatalmazással bír László annak a kijelen-
tésére, hogy a városi fogyasztási adók rendezése 
a kormánynak főfeladatát képezi, és amiuek megva 
lósulása esetén Székelyudvarhely város mintegy 
20 — 25 ezer korona jövedelemhez jut. A rendőrség 
államosítása is foglalkoztatja a kormányt, s ennek 
keresztülvitelével a reudöreégre jelenben fordítandó 
összes kiadások megtakarittatnak. 

Szóval László Mihály nem jött üres kézzel. A 
polgárságon áll, bogy a kilátásba helyezett anyagi 
előnyök megvalósuljanak. 

Ugrón János kerülete. 
Az udvarhelyi választó kerület értelmes székely-

népe kitart eddigi képviselője mellett, ki az ő véré-
ből való vér. 

Ugrón  János tevékenysége és áldásos működése 
már alispánsága idejéből ismeretes és ő azóta soha 
egy pillanatra sem szűnt meg e nép érdekeit parla-
mentben, társadalomban egyaránt lankadatlan buz-
galommal szolgálni 

Sajnálatos körülmény, hogy eunek daczára a 
helyi ellenzék e kerületet nem hagyta ellenjelölt 
nélkül, noha eleve tisztában lehet afelől, hogy jelöltje 
a zászlót nem viszi diadalra, mert a székelynép nem 
lehet háládatlan az iránt, ki eddig is érdekében mun-
kált. Itt tehát az egész ellenzéki kortes ut legfón-
tebb a kedélyek felzavarását eredményezheti, eleve 
kizárásával a győzelemnek. 

Az ellenzék jelöltje Dr. Kállay Tamás saabolcs-
megyei tisztviselő, ki gondolt nagyot-merészet s a 
jelölést elfogadta. Mindenesetre érdekes jelenség. A 
komoly munkában megőszült, tetterős, megyebeli em-
berrel felveszi a harczot egy 26 éves fiatal gyerek-
ember, ki e megyében soba sem járt, a székelynép-
pel, annak ügyes-bajos dolgával, lelkületével nem 
foglalkozott, nem tudja hol mi fáj, s a fájdalomra 
mi lehet a gyógyitóbalzsam. 

Bizony ez az ambiczió túltengése. 
Dr. Kállay Tamás programbeszédét 17-én, ked 

den, tartotta meg s híjába volt fgyes községek fel-
porozása, a termet fiatal, nem választó legények töl-
tötték be. A programbeszéd napján reggel a követ-
kező szövegű falragaszokat akasztották kí: 

É'jen 
Dr. Kárpeles (Kállay) Tamás 
az ellenzék képviselőjelöltje. 

A beavatottak tudják, hogy itt tréfáról van 
szó, hanem bizony a székelyt többé ennek ellenke-
zőjéről meggyőzni nem lehet. 

Folyik a kortea út napoata. Nagy hangú ígére-
tek töltik meg a székely fülét, amelyek talán az 
első perczben a maszlag erejével hatnak. De a vá-
lasztás napján tudni fogji a nép, hogy ki az ö em-
bere, ki dolgozik bo'dogulásán. s szavazatával újra 
csak Ugrón  Jánost tiszteli meg. 

Az oklándi kerületben. 
Az ellenzék erőszakos fellépése az egész kerü-

letet alaposan felzavarta; a pálinka, a bujtogatás az 
értelmetlen elemnél megtette a hatást: apró-cseprő 
verekedések egyik-másik községben napirenden vau-

nak. A katonaság kiérkezése azonban a kedélyekre 
megnyugtatólag hatott. 

E kerületben, mint jeleutettük, három jelölt 
lépett fel. HeUay  Ferencz szabadelvű, Hinléder  Fels 
Ernő függetlenségi, míg JBalásy Sándor hozzánk in-
tézett levelében most arról értesit, hogy visszalépett. 

Heltai  Ferencz megválasztása kétségtelen, noha 
a terrorizálásról rémes hírekkel számolnak be. 

A városi ellenzék. 
Székelyudvarhely város ellenzéki polgárai, tud-

va'evőleg Szakáts Zoltán polgármestert jelölték. 
Seakáts Zoltán programbeszédét kedden délután 

3 órakor a Budapest-szálló nagytermében tartja meg. 

A városi központi választmányi határozatok. 
Székelyudvarhely város központi választmányá-

nak a valasztást illető határozatát, mint megírtuk 
Dr. Solymossy Lajos és Koncz Ármin megfelebbez-
ték a miniszterhez. 

A miniszter döntése ez ügyben a napokban 
érkezett le. A választási elnököt illetőleg a határo-
zatot érintetlenül hagyta, míg a helyiségre nézve a 
határozatot, mely a tanácsház nagytermét jelölte ki, 
megsemmisítette. 

A közp. választmány pénteken délután ült össze, 
hogy a választási helyiségre nézve határozzon, úgy-
szintén HlatJcy  Miklós helyettes elnök helyére, ki 
miután a járásba küldöttségi elnöknek választatott 
meg, helyettes elnököt válasszon. JA gyűlésen a ta-
gok közül megjelentek Demeter  Dénes h. elnök, 
Gálffy  Endre, Id. Solymossy Lajos, Dr. Nagy  Samu, 
Soó Gáspár, Hlatky  Miklós, Dr. Solymossy Lajos, 
Pap Zakor József, Solymossy Endre, Dr. Mezei Ödön 
és Koncz Ármin. 

A választmány 6 szóval 4 szó ellenében végér-
vényesen elhatározta, hogy a választás a megyeház 
nagytermében tartatik meg. Elnök lesz Solymossy 
Endre, helyettes elnök Soo Gáspár, jegyző Gálffy 
Endre, helyettes jegyző Jancsó János. 

A szavazókat választói igazolványokkal látják el. 

A miniszterelnök távirata. 
Gróf Tisza  István miniszterelnököt a 12-én tar-

tott Szabadelvüpárti jelölő gyűlés a jelölés eredmé-
nyéről táviratilag értesítette. 

A miniszterelnök most a párt elnökéhez a kő-
vetkező táviratot intézte: 

Dr. László Mihály pártunk régi érdemes 
tagjának ujboli jelöltetését nagy örömmel s haza-
fias megelégedéssel vettem. 

Jelöltjük kiváló egyénisége s politikai prog-
ramom iránti megtisztelő lelkes bizalmuk alkotmá-
nyos harczunk sikerének reményteljes biztositéka. 

Budapest, 1905. jan. 16. Tisza. 

Székelykereszturi kerület. 
Itt tartja magát az elleuzék legerősebben. Is-

mételten ellenzéki képviselője volt a kerületnek, s 
csak a mult választásnál tudta Bedö Albert a kerü-
letet a kormánypárt részére elhódítani. 

Gyárfás  Endre, mint az ellenzék jelöltje, és 
társai a kerületet a választások kiírása előtt hetek-
kel már kezdte dolgozni, s a talajt a maga számára 
előkészíteni. 

Dániel Lajost, kifejtett programja alapján, a 
kerület összes papjai, tanítói támogatják, ami bizo-
nyára nagy előny részére. Azonban az most megál-
lapítható, hogy erős küzdelemre van kilátás. 

Oláhfalu. 
A két Oláhfaluban Dr. Dániel Gábor most 

ellenjelölt nélkül áll. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, jan. 20. 

Az elmúlt vasárnap az utolsó előtti volt 
a választások előtt Ezen a napon egé3z csomó 
fontos politikai nyilatkozat hangzott el. Első 
sorban áll ezek között Tisza István grófnak az 
a beszéde, amelyet a miskolczi északi kerület 
választói előtt mondott, a kik neki a kerület 
mandátumát ajánlották fel. 

A miniszterelnök egy pohárköszöntőre adott 
válaszábau nyilatkozott a nemzeti kérdésről. 
Kijelentette, hogy nevetséges vád az, mintha ő 
a románokkal paktumot kötött volna. Megen-
gedte ugyan a románoknak a gyűlések tartását, 
de csupán a választási időszakra, mert csak 

olyan állandó uj szervezetek létesítése van meg-
engedve a nemzetiségeknek, amelyek külön államot 
tépeznének az államban 

Nem szokása ugyan — folytatta a kor-
máuyelnök — ellenséges áramlatokat politikai 
intézkedésekkel rendszabályozni, de kénytelen 
'elemelni intő szavát, hogy a nemzetiségek, me-
lyek eddig békés és hü állampolgárok voltak, 
ne ugrattassák be magukat államellenes cselek-
ményekbe. 

A románokat illetőleg kijelenti, hogy ezek 
a magyarokkal a természetes szolidaritás köte-
ékeivel vanak egybekötve, mert nem támaszkod-
íatuak semmi más európai rokonnépre. A ro-
mánok büszkeséggel tekinthetnek Romániára, 
de gondolják meg, hogy Románia jövőjének 
legerősebb garancziája egy erős nagyhatalom a 
Duna völgyében, melynek politikájára a szabad-
ságszerető magyar nemzet befolyást gyakorol. 

A népiskolai törvényjavaslatot illetőleg ki-
jelenti, hogy az a kötelező magyar nyelvtanítást 
fogja magában foglalni. A magyar nyelv meg-
tanulásával sem a német, sem a román nem 
fosztatik meg nemzetiségétől. Nincs a világon 
állam, ahol a nemzetiségek egyházukban, isko-
láikban, társadalmi szervezeteikben olyan messze-
menő autonómiát élveznének, mint Magyaror-
szágon. 

A beszéd frenetikus hatást keltett a kül-
döttség tagjaiban és bizonyára elhallgattatja 
azokat a vádaskodásokat, amelyekkel a Tisza 
kormányt a neki imputált nemzetiségi politikáért 
illették. 

* 

Egy volt miniszter . . . egy előkelő állam-
férfiú . . . közéletünk egyik kitűnősége . . . Tet-
szik tudni kit rejtenek az efféle politikai ál-
arczok ? Rendesen valamely ellenzéki rókácskát, 
aki ott olálkodik a közvélemény udvarán s csirke 
pecsenyére éhes és igy szeretne hozzájutni. 

Kivált ilyenkor a politikai farsang idején 
kötve higyjünk az álarczos komának. 

íme a legújabb sütet. Polonyi (van-e ki e 
nevet nem ismeri?) állítólag beszélgetett We-
kerlével, aki magyarán megmondta neki, hogy 
Tisza már megbubott és most ő (nem Polonyi, 
hanem Wekerle) következik. 

Wekerle persze rögtön megczáíolta a hi« 
resztelést. 

Pedig ez fölösleges volt. Az egész ország 
a nélkül is tudta, hogy egy szó sem igaz a kis 
meséből. Hiszen Polonyi mesélte. 

* 

A magyar nemzet legendagyártó géniusza 
teremtette az alábbi históriát: 

. . . A mi jó öreg királyunknak temérdek 
sok a gondja. Aggasztja az ex-lex, a kétes po-
litikai küzdelem és sok-sok minden egyéb . . . 

Esténkint tenyerébe hajtja a fejét és ugy 
tűnődik Íróasztala előtt — a magyar nem-
zet sorsán 

Egy ilyen pillanatban került közelébe egyik 
unokája. 

— Ugyan édes nagyapám, miért olyan 
szomorú kigvelmed ? 

— Hát hogyne volnék szomorú fiam. Ta-
nácsra volna szükségem, de nem tudok ki'ől 
kérni, mert a titkos tanácsosaim ellenzékiek 
lettek . . . 

* 

Az udvar békét akar. 
Ez a legújabb ellenzéki jelszó. Szájról-

szájra adják, egymás fülébe súgják, újságaikba 
apró és nagybetűkkel kiírják és sandán, titok-
zatosan mosolyognak hozzá. 

— Az udvar békét akar! 
Érted-e magyar nemzet a homályos czél-

zást ? Tudod-e mit jelent az, hogy az udvar 
békét akar ? 

De hát uram Isten! mikor akart az udvar 
háborúságot? Mikor mondotta a király akár-
melyik miniszterelnökének, hogy ő azt szeretné : 
kapjon hajba a magyar nemzet? 

Természetes, hogy az udvar békét akar, 
mindig is azt és csakis azt akart! 

De azért suttogják az ellenzéki bölcsek a 
rejtelmes jelszót tovább és mosolyognak hozzá. 



Kemény idö, valóságos szibériai hideg van 
két nap óta. 

Uramfia! Kinek jut ilyenkor eszébe, hogy 
gyenge csemetéket ültessen a kertbe, virágmag-
vak kikelését, rügyecskék fakadását lesse a téli 
kopáron ? 

És lám mégis akadt egy ily politikai 
szende. A nemzeti párt vezére ö, aki hatvan 
éves korában szerelmi dalocskákat furulyáz a 
függetlenségi párt fülébe, s ibolyák uyilását, 
pacsirta csicsergését műveli, hogy uj kikeletet 
hirdethessen a junuáriusi fagyban. 

De vájjon nem fognak-e kisded reményei 
megfagyva lehullani a zizegő avarra, mielőtt a 
rügyecskék kibontogatnák bimbó kelyhüket? 

* 

Az egész ország hangos a választási moz-
galmak zajától. Csak odalent a magyar tenger 
partján, Fiúméban járuak az emberek szótlauul, 
lábujjhegyen, bánatosan. 

. Ott vivődik a halállal, a mi honvéd-
ségünk feje, az uralkodó család legmagyarabb 
tagja, a szive szerint magyar József királyi 
herczeg í 

Szerető családja veszi ágyát körül. És zor-
don téli időben, hosszú útra kelve, odaérkezett 
immár a király is, aki aggódó sziv vei halig itja 
legkedvesebb rokonának egyre halkuló szív-
dobogását . . . 

Adja Isten, hogy a fiumei csöndes palota 
fölött mielőbb újra kiderüljön az ég! 

Nemzetiségi forradalom. 
Budapest, jan. 19. 

(v.) Dögszagra gyül a vad. A halódó magyar 
parlamentárizmus fölött ott lebeg, éhesen vijjongva, 
a nemzetiségi keselyű. Vájjon észrevette e a válasz-
tási torzsalkodásaiba nyakig elmerült magyar köz-
vélemény, mint vonulnak fel a választást harcztérre 
zárt sorokban a nemzetiségek ? Kitelik tőle, hogy 
észre sem vette ezt a halálos veszedelmét a magyar 
nemzetnek. Hiszen a szentségek szentségének, a ház-
szabálynak sorsa annyira felette áll minden egyébnek, 
hogy a nemzetiségeknek a parlamentbe való töme-
ges beözönlése sem mozdítja már meg az eltompult 
lelkiismereteket. A jó hazafiak manapság nem a ha-
zát akarják megmenteni, hanem a házszabályon esett 
sérelmet akarják minden áron megtorolni. Minden-
áron. A legdrágább nemzeti javak árán is. Ha nem 
igy volna, el kellett volna némulnia minden vissza-
vonásnak s egységesen kellett volna sorakoznia párt-
külömbség nélkül az egész uemzetuek, mihelyt a 
nemzetiségek tömörülésének és akczióba lépésének 
legelső hire napvilágot látott. De mink csak viasko-
dunk egymással tovább, mint pajkos gyermekhad, 
mely az erdőben vigan tépázza egymást, ügyet sem 
vetve a villámterhes sötét fellegsátorra, mely az égen 
tornyosul s melyből nemsokára gyilkos felhőszakadás 
és gyújtó lángok fognak fakadni. 

Jött először az oláh, kilépve husz esztendős 
passzivitásából. Követte a rácz. A ráczot követte a 
tót. Egy időben valamennyi. És egy programmal va-
lamennyi. Ki vonja kétségbe, hogy egységes haditerv 
alapján, előzetes megbeszélés folytán történt ez a 
dolog? Az önmagával meghasonlott magyarságot 
egyszerre három vonalon megrohanni: —- ez volt a 
nemzetiségi pártütők sztratégiai alapgondolata. Jól 
ismertek ók bennünket. Jobban, mint mi őket — és 
saját magunkat. Mihelyt meglátták, hogy kész a 
koaliczió, tudták, hogy itt testvérharcz indul. Potom-
ságért a magyar ellenzék öt pártja nem mond le 
önállóságáról, nem terelődnek közös táborba ma, akik 
tegnap még egymásnak halálos ellenségei voltak. A 
koalíció létrejöttének puszta tényéből azt következ-
tették — s hajh. csalódtak-e ? —• a nemzetnek meg-
átalkodott belső ellenségei, hogy itt most nekiesik a 
magyar a magyarnak s irgalmatlan tusára kél egy-
mással a magyarok két tábora, valameddig egyikük 
vagy másikuk teljesen meg nem semmisül. Ezt les-
ték ők évtizedek óta SZÍVÓS béketűréssel: — ezt a 
rájuk nézve jelentős  pillanatot.  Addig is megszervez-
kedtek, összeszűrték egymással a levet, elkészítették 
haditervüket, összetoborzották s kitanították válasz-
tóikat, kiszemelték jelöltjeiket. Igy várakoztak arra 
a testvérháborunkra, melyet az obstrukczió nekik 
igért s éveken at előkészített. Most aztán rajtunk 
ütnek. Mire körülnéztünk, már ők mozgósítottak, 
megszállották a nemzetiségi vidékek összes kerüle-

teit 8 kibontották mindenütt a nemzetiségi forra-
dalom lobogóját. 

Olvastátok programmjukat ? El akarják törölni 
a földszínéről a magyar nemzetet. Nyelvünket ki 
akarják verni a közigazgatásból és a bíráskodásból. 
Az ö idegen nyelvükön adminisztráljon község, járás 
és megye. Az ő idegen nyelvükön tárgyaljon és ítél-
kezzen járásbíróság, törvényszék, királyi tábla és 
Kúria. Az ő idegen nyelvükön tanítson a gimnázium 
és az egyetem. Megtűrik ezen a földön a magyar ál-
lamot, de azzal a kikötéssel, hogy az ne legyen többé 
magyar.  Ezt kívánja minden programmjuk, az oláh 
is, a tót is, a rácz is. És be akarnak hozni ezzel a 
programmal hatvan hazaáruló gazembert a parla-
mentbe. Hatvan Pavlovics Ljubomirt, akik majd vé-
resre tépik szegény magyar kisfiúk füleit, ha a Szó-
zatot merik énekelni. 

Ki van adva köztük a jelszó, hogy ez a pilla-
nat a legkedvezőbb, most kéli betolulniok a parla-
mentbe : most vagy soha. És ó mennyire igazuk van. 
A pillanat csakugyan kedvező — nekik. 

Be kell sietnök a parlamentbe, hogy megvédjék 
a régi  házszabályt. Mert ha kiirtják Tiszáék a tech-
nikai obstrukcziót, az ő ügyök el van veszve mind-
örökre. Akkor többségre kellene szert tenniök, hogy 
szét bonthassák a magyar államot. De ha megmarad 
a régi házszabály, megtehetik ezt könnyű szerrel 
kisebbség létükre  is. Csak azt kell tenniök, amit Ga-
báoyiék, Apponyiék cselekedtek: napirendelőtti fel-
szólalásokkal, házszabályvitákkal, zártülésekkel, név-
szeriuti szavazásokkal pocsékoltatni el a Ház idejét 
ehhez elég husz ember is. ő i pedig ugy remélik, 
hogy lesz ek háromannyian. 

Első ostromuk az uj iskolatörvény ellen lesz. 
Ama javaslat ellen, amelyet dörgő éljenzéssel foga-
dott az ellenzék is, de amely az obstrukczió miatt 
nem volt letárgyalható. Még csak az kellene, hogy 
az oláh, rácz és tót kölyköknek akarva — nem 
akarva muszáj legyen a gyűlölt magyar oyelvet ta-
nulniok. Még csak az kellene, hogy a magyar állam-
kormány elcsaphassa azt a nemzetiségi tanítót, aki 
a hazaárulás gaz szellemében neveli fel a gondjaira 
bízott nemzedékeket. Olyan nincs I E javaslatból so-
hasem lesz törvény. És hogy ne lehessen, azért özön-
lik el nemzetiségi jelöltek a kerületeket. A jelszavuk 
az, hogy éljen a réfyi  házszabály és éljen az obstruk-
czió. ök is tulajdon azt rikoltják, amit a jó hazafiak, 
ők is lelkesülnek — a jogfolytonosságért. 

A ráczok nemzetiségi bizottsága fel is irt a szö-
vetkezett ellenzéknek, hogy ahol neki magának nincs 
jelöltje, ott szívesen fogja támogatni a koaliczió je-
löltjeit.  Vájjon nem sülyedtek-e a föld a.S. ijedtükben 
és szégyenletükben a vezérlőbizottság tagjai, mikor 
a koaliczió e váratlan gyarapodásáról értesültek ? 

Magyar nép ocsúdj fel valahára mámorodból. 
És lásd meg, hogy mialatt a magyar a magyart öli, 
Orgyilkos tőr forog a nemzet szive tája körül 1 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, jan. 22. 

Felhívás a székelységhez. A marosvásárhelyi 
Székely Társaság elnökségétől a következő felhívást 
vettük: Magyarország történetében fényes betűkkel 
van felírva a székelység minden ténye. Az elsők kö-
zött volt ha síkra kellett szállni, élet és véráldozat-
tal a honmentők táborában. A szabadság klasszikus 
hazája volt e föld és népe a szabadság őre — Ke-
leten. A szabadság klasszikus hazája lesz e föld és 
népe a szabadság öre újra, ha felállunk ügyünk mel-
lett, országos kérdéssé tesszük a székely kérdést s 
programmba vétetjük minden székely képviselővel. E 
népnek tel kell támadni anyagilag és erkölcsileg, 
honmentésre, alkotó munkára gyarapodottan; e nép-
nek keresnie és meg k .1 találni igazát országos ér-
dekből, hogy önálló szerepében teljesíthesse újra 
mindama feladatokat, melyet egy hazáját forrón sze-
rető életképes fajra várnak; e népnek fel kell tá-
madni és terjeszkedni az elnéptelenedett, magyar-
ságban gyöngült területek felé és szerephez kell 
jutnia, hogy összeölelkezzék a Királyhágóntuli ma-
gyarsággal, hisz együtt hivatottak uralkodni Kárpá-
tok koszoruzti szép hazánkon. Hozzátok fordulunk 
e nehéz pillanatokban, székely testvérek és kérve 
kérünk, ne égessétek  el a pártpolitika  tüzében a szé-
kely kérdést,  de igenis helyezzétek előtérbe és köve-
teljétek képviselőitektől, hogy fogadalmat tegyenek, 
miszerint ügyünket az ország boldogitására napi-
rendre űzött ügyek keretében, a magyar törvény-
hozás házában, támogassák szüntelen, hogy miként 

a vérnek el kell jutni a testnek legkisebb porcziká-
jába is, hogy az — mint a nagy egész része éljen, 
ugy nyissák meg az ipari, kereskedelmi és kulturá-
lis forrásokat a Székelyföld számára. — Székely 
Testvérek! Tudjátok minnyire elhagyatott, szegény 
ez a föld. Érzitek, mi szerep vár rá és népére, ha 
igazi tartozéka akar maradni — Magyarországnak. 
Hát követeljétek meg, hogy akiket az országgyűlésbe 
küldőtök, ismerjék és értsék bajaitokat s legfőbb 
teendőjük legyen ott, ahol és amikor kell orvoslá-
sára sietni. Hadd lássák, hogy a székelység öntu-
datra ébredt, s mint igaz hazafihoz illik, nemcsak 
kötelességét teljesiti, de jogait is követeli. Isten ál-
dása legyen fáradozásunkon. Hazafias tisztelettel: a 
Marosvásárhelyi Székely Társaság elnöksége. 

A Jótékony Nőegylet közgyűlését ma délután 3 
órakor tartja a vármegyeház kistermében. A köz-
gyűlés tárgysorozatát az elnöki megnyitó, titkár je-
lenté e, pénztári jeleutés, alelnök és rendező elnök 
választás és indítványok képezik. 

Benedek Imre meghalt. Kisbaczoni Benedek Imre, 
az oklándi járás nyugalmazott főszolgabírója f. hó 
20-án este, életének 59-ik, boldogházasságának 30 ik 
évében, rövid szenvedés után elhunyt. A megboldo-
gult évtizedeken keresztül volt e járás tisztviselője, 
amely idő a'att ugy a járás közönségének, mint hi-
vatali elöljáróinak teljes bizalmát és szeretetét ki-
érdemelte. Puritán jellemével igen sok tisztelői és 
őszinte barátot nyert meg magának éi akinek el-
vesztét mindnyájan őszintén sajnáljuk. Halálát neje 
született Sárdi Simén Berta, édes anyja: őzv. Bene-
dek Károlyné és számos rokon gyászolja. Elhunytáról 
a családon kivül a vármegye tisztviselői kara és az 
oklándi Olvasó-kör, melynek alapitója volt, adtak ki 
gyászjelentést. 

A választási mozgalmak érdekében. Szombat-
fálvy  Lajos rendőrfőkapitány a város polgárságához 
intézett felhívást bocsátott ki a választásokat meg-
előző mazgalmak, a rend, közbátorság fentartása és 
biztosítása érdekében. A felhívás a következő: 

Polgártársaki Sajnálattal kellett tapasztal-
nom, hogy a most folyó választási küzdelmekben 
egyesek részéről rendszeres kísérletek történnek az 
ellenvéleményüek megfélemlítésére, a szabad véle 
mény nyilvánítás meggátlása és a gyülekezési jog 
meghiúsítására. 

Magyarországon mint alkotmányos jogállam-
ban minden egyes polgárnak meg van az a joga, 
hogy véleményét bárhol szabadon nyilváníthassa, 
s annak minden a törvény által megengedett esz-
közzel híveket szerezni megkísérelje. 

A ki ezen sarkalatos állampolgári jogok el-
len tör, vagy meghiúsításukra törekszik — az 
hazafhtlan dolgot cselekszik, és a közrend fenntar-
tására szolgáló pozitív törvények rendelkezéseit 
szegvén meg, büntetendő törvénysértést is követ el. 

Hivatalos állásomból folyó kötelességem pa-
rancsolja tehát, hogy komolyan figyelmeztessem a 
város minden polgárát, hogy az ellenvéleményüek 
bármiféle megfélemlítésére irányuló törekvéstől tar-
tózkodjék, s azon állampolgári jogokat, melyeket 
a maga részére megkövetel, másoknál is tartsa 
szigorú tiszteletben, annyival is inkább, m«t Bel-
ügyminiszter urnák folyó évi január 14-én 4944. 
szám alatt kelt rendelete alapján minden a köz-
rend magzavarására, a személy és vagyonbiztonság 
veszélyeztetésére irányuló cselekedetet a legnagyobb 
szigor és erélylyel fogok megtorolni, s a más po-
lit'kai pártállá"uakkal szemben fenyegető maga-
tartást tanúsító vagy épen tettlegességre vetemedő 
csoportosulást kérlelhetlen szigorral, s ha kell a 
fegyveres erő igénybevételével is fel iogok oszlatni. 

A polgároknak eddig is tapasztalt józan Ítélő-
képessége, higgadt megfontolása feljogosít azonban 
arra a feltevésre, hogy ki fog alakulni egv oly 
erőteljes közvélemény, mely sujtoló szavával fogja 
megfékezni és kellő korlátok közé szorítani egye-
seknek a társadalmi rend és béke megbontására 
irányuló törekvéseit s el fogja ismertetni minden-
kivel, hogy az alkotmányos élet alapfeltételét ké-
pező véleménynyilvánítási szabadság tiszteletben 
tartása, minden szabadság szerető magyar ember-
nek honpolgári kötelessége. Ha pedig ez a nagy 
igazság áthatja a társadalom minden rétegét, ugy 
bízom abban, hogy a hatósági beavatkozásra szük-
ség nem lesz, de ha ez az eset mégis előfordulna, 
ugy azokat fogja terhelni a felelősség, kik lelket-
len izgatásaikkal igen gyakran saját egyéni érde-
keik istápolása czéljából, lelkiösmeretlenül és szán-
dékosan a társadalmi béke megrontására törekedtek. 

Eljegyzés. Válentsik  Lsjos helybeli köny- és 
papírkereskedő eljegyezte Vajda  Anna kisasszonyt, 
Vajda  Jakab ruhakereskedő kedves leányát. 

Városi közgyűlés. Széke'yudvarhely, város kép 
viselőtestülete 16-ikán délután, Srnkáts  Zoltán pol-
gármester elnöklete mellett, rövid rendkívüli közgyű-
lést tartott. Napirend előtt Dr. Válentsik  Ferencz 
szóvátette azt a napokban megjelent pamflettet, mely 
a polgármestert a villamosvilágitás körül részrehaj-



4. szám. Udvarhelyi Hiradó. (3) 1905. január 22 
lássál vádolja meg és olyan állításokat koczkáztat 
meg, ínelyek, felszólaló szerint, föltétlenül megkiván-
jík, hogy a polgármester találja meg a módot arra, 
hogy e vádakkal szemben, saját reputácziója érdeké-
ben, tisztázza magát. Szakáts Zoltán polgármester 
válaszában kijelentette, hogy a pamtiettről tudomás-
sal bir és megtalálja az alkalmat arra, hogy az 
alaptalan vádakat értékükre leszállítsa, ameddig a 
közgyűlés szives türelmét kéri. Felszólaló a választ 
egyelőre tudomásul vette. A tárgysorozat első pont-
ját a tanácsnak a közkorházzal szemben fekvő terü-
let eladásának tárgyban való előterjesztése képezte. 
Miután a tagok az előirt felényi számban nem jelen-
tek meg, az ügyet tárgysorozatról levették, s annak 
tárgyalását február 16 ikán tartandó közgyűlésre 
tűzték ki, amikor a közgyűlés érdemileg határoz. 
Egy néhány ingatlan haszonbérbeadásáról szóló ár-
verési jegyzőkönyvet tudomásul vettek. Hartmayer 
Rudolffal a peczegödrök takarítására vonatkozó szer-
ződést, mely szerint vállalkozóval 1910. év végéig a 
szerződés megköttetik, Hlatky  Miklós, Gyertyánffy 
Gábor felszólalásai után, elfogadták. Korond és Far-
kaslaka községeknek juh-vásár tartási jog engedélye-
zése iránti kérését elutasították azon a tanácsnak 
szóló utasítással, hogy az illető községeket értesítsék 
miszerint juh-vásárok az országos állatvásárokkal 
kapcsolatosan itt is tartatnak. Szakáts Zoltán polgár-
mesternek a kért 14 napi szabadságidőt megadták. 
Itt Dr. Válentsik  Ferencz szólalt föl, ki szintén 
hozzájárult a szabadságidő megadásához, azonban 
kérte a polgármestert, hogy ezen idő alatt is minden 
erejével oda bassoo, mint az ellenzék képviselőjelöltje 
is, hogy a polgárok békéje meg ne zavartassék, s a 
rendre felügyelni szigorú kötelességének ismerje. Fel-
szólaltak még e pontnál Györffy  Titusz, Dr. Török 
Albert és Id. Solymosy Lajos. Fankovich Gyula 
iparisk. rajztanár fiz. előleg iránti kérését nem tel-
jesítették. A városi tisztviselők egyrészének fizetés 
előleg iránti kérésének teljesítését a pénztár állásá-
tól tették függővé. 

Halálozás. Ismét egy derék asszony, gondos 
anya hunyta be örökre szemeit. Kóbori  Ferencz áll. 
szakiskolai művezetőt érte a súlyos csapás: neje Bá-
lint Ágnes f. hó 19-én éjjel váratlanul, elhunyt. A 
megboldogultat férje Kóbori  Ferencz, Margit, Anti, 
Irén, Ernő, Lajos és Béla gyermekei, úgyszintén szülői: 
Bálint György és neje Tamás  Ágnes, valamint ki-
terjedt rokonság siratja. A hü feleség, övéit önfelál-
dozóan szerető édesanya temetése tegnap történt meg 
a róm. kath. egyház szertartása szerint, nagy rész-
vét mellett. 

Az ipari munkások szabad lyczeumán^ a mult 
vasárnapon délután : „A magyar  állam adórendszeré-
ről"1  Mátéffy Domokos pénzügyi s. titkár tartott nagy 
figyelemmel végig hallgatott és hasznos ismeretet 
nyújtó előadást. Ismertette a közönség egy részének 
az adózás és az adóügyekkel foglalkozó tisztviselők 
ellenszenvét, mely az 1848 után beállott Bich kor-
szakra vezethető vissza; fölfejtette, hogy a háza pol-
gárainak a legnagyobb készséget kellene tanúsítsák 
az adók igazságos bevallásánál ép ugy, mint a rész-
letek pontos befizetésénél, hiszen édes hazlnk fenn-
állásának egyedüli erős fucdamentuma: a. pénz és 
véradó.  Rátérve a részletekre, szólott az egyes adó-
nemek mibeu létéről, keletkezéséről, az adók kive-
tési módjáról, s az esetleges sérelmek orvoslásáról és 
az azokat intéző hatóságok törvényes eljárásairól, 
melyből meggjőződhetett a hallgatóság, hogy a tör-
vénynek nemcsak hogy nem czélja az adózó polgárok 
fizető képességét lehetetlenné tenni, de ellenkezőleg, 
minden lehető kímélettel jár el a kivetésnél és teljes 
bizalommal van a polgárok iránt, mikor az adó 
alapjául önbevallást kiváu és az esetleges sérelem 
orvoslását, nem a pénzügyi, de a közigazgatási ható-
ságra bizza. Az államnak jö/edelmező adók: a föld-
adó, a bázosztály és házbéredó, az ipar és kereseti-
adó mely feloszlik I. II. III. IV. oszt. kereseti adóra 
ezek közül a III ik a legsúlyosabb, mely a beva'lott 
jövedelem 10°/0-át kívánja. Az 1876-ik évi deficit 
idézte elő az általános jövedelmi pótadót, továbbá a 
nyereményadó, vadászadó, fegyveradó, hadmentességi-
adó, orsz. bstegáp. pótadó, ezeken kivül fizetni kell 
a tűzoltó és az egyháziadót, továbbá az állami egyenes 
adók után különböző százalékokban kiróhitó köz-
igazgatási pótadót 8 más a helyi szükséglet fedezé-
sére kirótt pótadót stb. Mint°gy 150 hallgató előtt 
tartott ezen tanulságos előadás után Papp Sándor 
szavalta ismeretlen szerző: „Lengyel szabadsághős* 
cz. költeményét nagy hutással. Solymossy Endre biz. 
elnök pedig meleg^ köszöni tét fejezte ki előadónak 
ezen zsebüuket is ffi'élyen érdeklő előadásért egyben 

felhívta a figyelmet a mai vasárnap délután Feje3 
Ároa koll. tanár által tartandó előadásra is. A 
Hymnussal kezdődött előadás, a Szózat eléneklésével 
végződött. 

Nöegyleti fillérestóly. Szépen sikerült fillér-
estélyt rendeztek a mult szerdán Roediger  Erzsike 
és Kassay Irénke. A műsor minden pontjában gyö-
nyörködhetett a szépszámban összegyűlt közönség. A 
műsorból főleg ki kell emelnünk a Pál Árpádné 
hegedű játékát, zongorán kisérte Roediger  Melánie, 
a ki „Boka kesergőjét" kifogástalan művészettel ját-
szotta el, s a közönség tapsait a „Hullámzó Balaton 
tetején" cz. dal eljátszásával jutalmazta meg. Azután 
Félegyházi  Mariska énekelt az „Arany virág"-ból. 
Éneke minden részben sikerült. Kellemes hangjával, 
8 élénkségével mindentekintetben élvezetet nyújtott. 
Megujrázáskor egy ujabb népdalt énekelt. Dózsa 
Sárika Ábrányinak egy szép költeményét szavalta a 
tőle megszokott ügyességgel. 25-ikén nem lesz fillér-
estély tartva. 

A Székelytakarék csödügyéhez. A helyi kir. tör-
vényszék vádtanácsa Ugrón  Gábor, a csődbejutott 
Székelyegyleti takarékpénztár volt vezérigazgatója és 
hét igazgatósági tagjával szemben csalárdbukás bün-
tette czimén folytatott eljárást a f. hó 20- és 21 én 
tartott ülésében megszűntette. Az illetőkkel szemben 
ennekfolytán csakis a vétkes bukás vétségé forog fenn. 
Ez ügyet a törvényszék a közelebbről kitűzendő fő-
tárgyaláson fogja tárgyalni. A most tartott tárgyaláson 
Ugrón  Gábor, jogtanácsosának: Edvi-lllés Károlynak 
helyettesével: Dr. Sipos Aladárral jelent meg. 

Választási poézis. Választáskor minden eszköz 
jó, még a poézis is. Felhaszn álcák a festészetet, 
zeneszerzést, de ezeket elejtik, mertkezelésük nem oly 
gyors és olcsó, mint a poézisé. Felhasználnák a jelölt 
érdekében a hittudományt, a meteorologiát, a korszövet-
tant, a gyümölcsnemesitést, az állattenyésztést, a rovar-
tani állomás vizsgálatait, ha lehetne. De mivel nem 
lehet és nem tudják, megelégesznek a szónoklattal és 
a költészettel. Eszünkbe sincs panaszkodni a miatt, 
hogy mivé sülyed választáskor a poézis. Az önczél-
ból silány eszköz lesz, sokszor igen szimplex jelölt 
érdekében. A Poéz'snek is van néha farsangra szük-
sége, a mikor féktelen jókedvében kivetkőzik igazi 
mivoltából s bortól rekedt hangon osztogatja a maga 
virágait. S most farsang van, őrült farsang, mikor a 
pegázus is meg van veszve, mikor széles Magyar-
ország merő egy vers-burján, s az ország tizenhat-
ezer községének mindegyikében legalább is egy em-
bert ihletnek meg e nagy idők ad hoc poétává. Ez 
a tizenhatezer költér mind pengeti a lantját, mind 
énekel s e hazában ez időszerint sok millió versláb 
sántit és még több millió rim döczög. Azt h'szik oly 
könnyű mesterség a választási poézis s mindenki al-
kalmas az üzésére? Próbálják meg hazánk legelis-
mertebb poétái, tudnának-e muzsájuk fejébe csörgő-
sipkát nyomni, s tudnák-e oly nyelven beszéltetni, 
a milyenen soha sem szokták ? Nem fog sikerülni, 
mert ez azoknak a külön tálentumoknak van föo-
tartva, a kikben csakis választások alkalmával kezd 
ihletre buzdulni a költői véna Ezek a tálentumok 
többnyire őszinte, gyermeteg lelkek, hihetetlenül igaz, 
önálló egyéniséggel, kik megvetnek minden szabályt, 
minden iskolát, minden korlátot s gyermetegül egy-
szerű szavakba ki merik mondani, a mi szivüket 
nyomja. Éi Endrődi Sándor és Szabolcska tudnának-e 
valaha oly mesterei lenni a jelemzésnek, mint ezek 
az ad hoc poéták, a kik a maguk jelöltjéről is, meg 
az ellenpártéról is mindössze 2—3 versszakot heve 
nyésznek le, s abban lapidárisan meg vannak örö-
kítve az előbbinek összes előnyei s az utóbbinak 
összes galádságai ? Hogy az egyik sor öt-hat szótag-
gal hosszabb mint, a másik ? Vájjon ki smuezigos-
kodik ilyenkor ? S hogy a koríesnóták külalakja kissé 
kóczos, gondozatlan? Nem ős.'redetibb, meghatóbb-e 
a maga egyszerűségében a mezei kökörcsin, mint a 
lelketlen csinált virág? És hogy a saját jelöltjéről 
csak jót mond, az ellenpártéról pedig csak rosszat ? 
Ez is mutatji, hogy gyermetegül őszinte, nem fari-
zeuskodik, nem hazudja, hogy a lelkének sok regisz-
tere van, nem dolgozik szintetikus, érthetetlen ér-
zelmekkel, nem törődik a fejlett psyche finom árnya-
lataival, nem analizál, hanem pár szóval oly egy-
szerűen dicsér s oly egyszerűen lecsepül, hogy gránitba 
kellene vésni a jövendő idők számára. De ez nem 
ambicziója ennek a poézisnek. Nem, akar élni a késő 
századokig, hanem csakis a választásokig. Ha ezek 
lezajlottak, vele együtt eltűnik ez a poézis is nyom-
talanul s nem akar megörökíttetni az igazi költészet 
hivalgó antológiáiban. 

Mintagazdaságok a Székelyföldön. Mint tudva 
van, a földmivelésügyi miniszter értelmesebb és mrg-
bizba'óbb földmivesek gazdaságból helyenkéut u. u. 
paraszt minta gazdaságot létesít. Abban áll ez, hogy 
a kiválasztott gazdaságot czélszerü eszközökkel, gé-
pekkel s a szükséges állatállománynyal felszerelik, 
gazdálkodási rendjét megállapítják s a gazdaság tu-
lajdonosa a minisztérium gazdasági szakembereinek 
utmutatása szerint gazdálkodik. Példát adnakaz ily gaz-
daságok arra, miként kell az illető vidéken hasonló 
viskón' ok között legczélszerübben és legsikeresebben 
gazdálkodni. Példaadó jó hatása tehát kétségtelen. 
És az ily gazdaságok tulajdonosainak a miniszter a 
szükséges felszerelések költségeire 1000—2000 ko-
rona segélyt engedélyez. Azért tartottuk szükséges-
nek ezeket megemlíteni, mert ugy értesülünk, hogy 
a székely akczió keretében ujabban több ilyen minta-
gazdaságot rendeznek be a Székelyföldön s most folyik 
az arra való gazdák megválogatása. 

Oiákbál. Kollégiumunk lelkes ifjúsága serényen 
buzgólkodik, hogy a február 4-én tartandó táncmu-
latsága a közönség részéről hozzáfüződött várakozás-

. nak minden tekintetben megfeleljen. Általában város-
szerte nagy az érdeklődés, sőt vidékről is sokan 
készülnek. Ha a jelek nem csalnak ez lesz az idei 
farsang legsikerültebb tánczmulatsága. A meghívókat 
a rendezőbizottság már szétküldötte. Ha valaki té-
vedésből nem kapta volna meg meghívóját, de reá 
igényt tart, forduljon a reodezőbizottság tisztikarához. 

Kaszinói közgyűlés. A székelyudvarhelyi Ka-
szinó folyó évi rendes közgyűlését f hó 29-ikén, 
délután 3 órakor tarja meg saját helyiségében. 

A beállott vadászati szünet alatt. A vadász-
közönséget oktatva legjobban mulattatja Parthay Géza 
díszesen illustrált kitűnő vadászlapja a „Vadászat és 
Állatvilág", melynek főmunkatársa Bársony István, 
Fónagy József, és az ország legjobb vadászirói. 
Fegyvertani czikkeit Herényi Gotthárd Sándor, kyno-
logiai részét Hanvay Zoltán, Kerpely Béla stb. írják. 
Mutatványszámokat ingyen küld a kiadóhivatal Bu-
dapest, Rottenbiller-utcza 30. szám. 

TAVIrtATOK. 
Budapest, jan. 21. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

Szapáry Gyula meghalt. 
Éjfél után érkezett távirat jelenti, hogy 

Szapáry Gyula gróf volt miniszterelnök Abbá-
ziában meghalt. 

Halála általános részvétet kelt. Tetemét 
holnap vasárnap beszentelik Abbáziában, honnan 
Paksonyra viszik, ahol 24-én délután helyezik 
el a családi sírboltban. 

A herczegprimás levele. 
V a 8 z a r y Kolos herczegprimás levelet in-

tézett a nagyszombati vikariatus papságlnz, 
melyben nyiltan helyteleníti magyar ellenes párt-
mozgalmát és bármi módon való támogatását e 
mozgalomnak, mely egyházmegyéjében mutat-
kozik. 

Apponyi Temesvárott. 
Apponyi Albert gróf tegnap Temesvárott 

szónokolt, többek közt kijelentette, hogy meg 
kell adni a királynak ami a királyé, ámde a több-
ség az osztrák császárnak akarja megadni azt a 
mi a magyar királyé. 

Barabás Béla fővárosi jelölt. 
Budapest hetedik kerület ellenzéki polgárai 

Barabás Bélát jelölték, ki tegnap este mondotta 
el programmbeszédét. 

A miniszterelnök programmbeszéde. 
Gróf Tisza István miniszterelnök távirati-

lag értesítette a miskólezi északi kerület sza-
badelvüpárti végrehaj tó-bizottságát, hogy hétfőn 
délelőtt Miskólczra érkezik, amikor elmondja 
programmbeszédét. 

József fóherczeg állapota. 
Fiuméből jelentik, hogy József főherczeg 

állapota változatlan. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája. 
Telelouszáui j 14. 



amerikai gyorsfözö vagy i r » ( v » / p r i 
h á z t a r t á s i m é r l e g i N g j r ö l l . 

Mesésen olcsó árak mellett küldöm síét tulhalmozott raktáram 
bóí világhírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 

ntexiltfi ezüst-áraimat 
és pedig: 

6 drb mexikói ezüst asztali kést, 6 , „ evővillát, 
6 . , evőkanalat, 

12 , „ kávéskanalat, 
6 kiváló desszertkést, 
6 kiváló dessertvillát, 
1 mexikói ezüst levesmeritő kanál, 
1 mrxikói eztiBt lejmeritő, 
2 * eleg. szalon asztali gyertyatartót 

46 drb öaZT 6 frt  50 krajezár. 
Minden megrendelő ezenkívül jutalomképen egy amerikai gyors-
főző vagy szavatosság meilett gyorsan működő 12'/,  hordké-
pfsségü háztartási mérleget kap teljesen díjtalanul. A mexikó 
ezüst egy teljesen fehér fém (belül is), melynek tartósságárt 
25 évi jótállást vállalok. Szétküldés a pénz előleges b»küldéee 

esetén vagy utánvéttel történik az európai raktárból 

S C H E F F E R D . S Á N D O R 
B u d a p e s t , V I I I . , B e z e r é d y - n t c / . a  3 . s» . 

Egészen ingyen 
z o m á n e z o z o t t e d é n y t 

nem kapaak séhol, de « ffizőlábost és 6 főzőfazékot kü-
lönféle nagyságban 12 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 U Í , G y á r i r a k t á r o s 
Hudapest , VI., Csengery-u«cz?. 51. 

Kiadó lakások ! 
Solymossy-utczában 3 szoba, konyha, külön udvar, 

kert, kút azonnal; 
Batthyányi-téren (Olajos-udvar) 2 szoba, konyha, 

kamra stb. április 24-től kiadó. 
Egy szatócs-üzlet berendezés eladó. 

Értekezhetni 

ö z v . K e r t é s z J ó z s e f u é n é l . 
Bethlen-utcza 85. 

Dupla villany delejes 

Kereszt 

ragy 

Csillag 

1)11 K.O.. 88503. 

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

győződve, készülékem bizios hatásáról. 
A nagy készülék ára 6 korona, 

idült betegségeknél alkalmazandó. 

A kis késaülék ára 4 korona, 
könnyebb betegségeknél alkalmazandó. 

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

Scheffer D. Sándor 
B u d a p e s t , V I I I . , B e » e r é d y - n t e / . a  3 . 

Remek 6 szem ká-
vés készlet minden 

színben csak 
9 5 kr. f. 1.90 1.40 

3 0 rőfös vég 
csodavászon csak 

f 3.65 

5 0 röfös véer 
bőrv ászon csak 

f 8.25 

3 0 rőfös vég 
csíkos Kanavász 

csak f 3.25 

Remek női ingr 
vászonból, kézi 

hímzéssel 
csak 85 kr. t 1.15 

r 1.55 
Varrás nélkül vá-
szonlepedő 2 mtr 
hosszú és másfél 

mtr széles 
csak 92 kr. 

Finom ajour 8 sz. 
kávés készlet min-
den színben csak 

f. 2.20 
f. 2 .90 3 .45 

3 0 rőfös vésr 
bőrvászon csak 

f 4 95 

5 0 rőfös vég 
lrlandl vászon 

csak 9 .45 

3 0 rőfös vég 
csíkos és koczkás 

I-ma kanavász 
csak f 4 .55 

Remek női Chíffon 
ing schwelzl hím-

zéssel 
csak f 1.10 f 1.42 

f 1.74 

Varrás nélküli re-
mek vászonlepedő 
2 mtr hosszú és 

másfél mtr széles 
csak frt 1.05 

Minden család pénzt 
takarit! 

3 0 rőfös vóer 
lrlandl vászon 

csak f 4.15 

5 0 rőfös vég 
rumburffi vászon 

csak f 10.40 

3 0 rőfös vés 
finom kanavász 

csak f 5 . 4 0 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-

lasztékban 
csak 98 kr. fl.26 

f 1.56 

3 0 rőfös vég 
Gyöngyvászon 

csak f. 5 .45 

3 0 rőfös vég 
]ó min. chlffon 

(jsak f 4 ,65 

35 rőfös vég 
kanavasz kőlön-

legesség 
csak f 6 4 0 

Remek női chlffon 
nadrág 

csak 9 0 kr. f 1.18 
f 1.45 

Nemzetközi keresk. Ügynökség 
Budapest, Kerepesi-út 65. I. em. 

Reg ok 6 szem. vá-
szon Damaszt Gar-

nitúra csak 
f 2.10 2.90 3 .40 

f 3 9 0 

3 0 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 5 6 0 

3 0 rőfös vég 
R. Chlfon csak 

f 5 .40 

30 rőfös vég 
fehér csíkos 

csinvat ágyhu-
zatra csak f 6.85 

Remek Chlffon 
alsó szoknyák 

hímzéssel 
csak f 1.35 f 1.75 

frt 2.25 

Remek selyem 
Cloth paplan min-
den színben csak 

frt 3.95 

Szép mintázott 
vászon törülköző 

6 drb csak 
f 1.25 1.72 1.90 

f 2.10 

3 0 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f 6 .40 

3 0 rőfös vég 
R. R. Chlffon csak 

f 6 .85 

30 rőfös vég 
virágos fehér 

csinvat ágyhu-
zatra csak r 7 .40 

Remek Cloth és 
posztó alsó szók-

nyák 
csak frt 1.65 f 2.15 

frt 3.22 

Remek Caschmlr 
paplan minden 
színben csak 

f i t 3.55 

T l i e I . u c i t ' e r T h e L u c i f e r 

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

A gyemelj legnagyobb öröme! 
Összeállítható büvészdobozok. 

Tartalmaz •• 7, 9 15. 18. 21, 24. 28 féle mutatványt 
Ára: 1,2, 3, ">, 7, 9, 12.50 kor.dobozonk. 

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

eszközöltetik. 

Burghardt Gyula 
asztalos, Koseuthutcza 21. szám alatti műhelyében teljes nap-
pali, ebédlő és hálószoba bútorok jótállás mellett állandóao 

kaphatók. 

Csak 5 korona 
4'/4 kiló (körülbelől 50 darab) kevéssé 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 JL). S Á N D O R 

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

A leghíresebb kötőgépek 
házi é« ipari czélrt 

I. styriai kötö-gépgyár magyar képviselete 
B n d a p e s t , VII . . E r z s é b e t - k ö r t t t 2 3 . szitui. 
Részletfizetésre is kapható. — Árjegyzék ingyen, bérmentve. 

V a r r 6 g é p e k , k e r é k p á r o k r a k t A r a . 
F O G L J Ó Z S E F L A J O S . 

Közgyűlési meghívó! 
- A . Z 

Udvarhelymegyei Takarékpénztár Részvény-társaság 
Székelyudvarhelyen, 

1905. február  hó 19-ikén, délelőtt 9 órakor 
h i v a t a l o s h e l y i s é g é b e n t a r t j a 

XXIII-ik RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
Tárgysorozat: 

1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése a lefolyt üzletévről, a mérleg meg-
állapítása és a nyereség felosztására vonatkozó javaslata. 

2. Az igazgatóság és felügyelő bizottságnak szabályszerű felmentése iránti határozat. 
3. Ügykezelési, szolgálati és fegyelmi szabályzat tárgyalása. 
4. Az anyaintézet segédpénztárnok személyi pótlék megállapítása. 
5. Választás. 
A közgyűlésre ra t. részvénytulajdonosok azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy-

részvénjeiket a még le nem járt szelvényekkel együtt, a gyűlés megnyitásáig, lehetőleg a meg. 
előző két napon az intézet pénztáránál letenDi s magokat igazoló jegygyei ellátni szíveskedjenek 

Székelyudvarhely, 1905. január hó 14. 

Az igazgatóság1. 

Kitűnő minőségű í j legmagasabb szilárdsága portiam! ezementet ajánl olcsó áron a ' 

B R A S S Ó I m T t A M ) C E M E N T G Y Á R 
Brassóban SzíKelywWarlielytt  Kapható Jtfsler (s Gábor nraHnál. 


