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ban, s igy ez egymaga nem alkalmas arra, hogy 
egy egész pártot a más pártállásuaktól el-
határoljon. 

Maradna meg az ellenőrzés. Mert tudjuk, 
hogy erre igenis szükség vau, minden egészsé-
gés államélet elsőrangú szükséglete, hogy legyen 
egy erős pártszervezet, mely a hatalom kezelőit 
ellenőrzi, s az ébren tartott közvéleménynyel 
karöltve, a hatalom belső természete, és valódi 
mivoltából folyó tulterjeszkedési vágyat mérsékli 
és túlkapásait megakadályozza. Az ellenőrzés 
tehát minden ellenzéki pártnak elsőrangú fela-
data. Csakhogy magában véve párt programnak 
még nem elegendő. A pártprogrammnak olyan-
nak kell lennie, melylyel a párt remélheti a 
nemzet többségének megnyerését, remélheti a 
hatalomra jutást é3 a kormányzat átvételét. 

Ámde, ha a szabadelvüpárt egyedüli feladata 
az ellenőrzés, alkalom adtán minő elvekkel 
akarná a kormányzatot átvenni, hiszen azt csak 
nem vallhatja, hogy ez esetben önmagát fogja 
ellenőrizni ? 

Ép ez volt a szabadelvüpárt legnagyobb 
hibája, hogy mindig positiv elvek hiányában 
szűkölködött, s mindig csak a tagadás terén 
maradva, a harezot sikerrel felvenni még akkor 
sem volt képes, a mikor többségi párt volt. 

Természetesen feltételezni sem merjük, hogy 
a nemzeti akarat érvényesülésének megakadályo-
zását tűzte volna ki hallgatólagosan feladatául, 
mert ez esetben a nemzet jogos felháborodása 
söpörné el. Oly programmot tehát nem adott, 
mely mellett lelkesülten küzdeni és kitartani 
lehetne. 

Joggal kérdhetjük tehát, ha váljon a válasz-
tási harcz után kifejtett tevékenysége ezekben 
a szomorú időkben követett magatartása volt-e 
olyan, mely irányában bizalomra gerjesztett 
volna ? 

Készséggel ösmerjük el, hogy kisebbség-
ben maradván, ennek konsequentiáit röktön le-
vonta, s lemondása által az alkotmányos élet 
követelményeinek eleget tett. 

Ámde ezen egyszerű kötelesség teljesítéssel 
aztán ki is vau meritve minden, amit előnyére 
felhozhatunk. 

Ugy állott ott, és ugy áll ma is a szabad-
elvüpárt, mint egy miudenre kész tábor, mely 
a kormányzást, nemzeti engedmények nélkül is 
kész átvenni. 

A törvény és alkotmány ellenes kormány 
tagjai soraiból kerültek ki. S a midőu ez az 
örök emlékezetű kormány mindkét házban tör-
tént leszavaztatása után is helyén maradt, s a 
midőu ily nyilt és durva alkotmány szegés 
láttára, az országgyűlés többsége Deák Ferencz 
példaadása nyomán, törvényes jogaink érdekében 
óvást emelt, és a nemzetet ellenállásra serken-
tette : ismét csak a szabadelvüpárt volt az, 
mely ezt az óvást formasértés miatt érvény-
telennek jelentette ki, elfeledve, hogy még nem 
is olyan régen, egy erós választási harezot küz-
dött végig azzal a jelszóval, hogy a formát a 
lényegért áldozatul hozni lehet és szabad. 

A Szabadelvüpárt szerepe 
és hivatása. 

Székelyudvarhely, jul. 7. 

Kedvessé vált csalódásokból kiábrándulni 
hosszabb idő szükséges. De talán elég hosszú 
időköz volt január 26-ikától napjainkig eltelt 
idő s ezen időköz alatt az alkotmányos élet 
hosszú időn át kifejlett és köztudatba, a nemzet 
vérébe átment lényeges ismérveinek folytonos 
semmibe vevése, a nemzeti önérzet ismételt 
arczulcsapása, állami önállóságunknak conclu-
dens cselekményekkel való állandó negatiója, 
elég indokot szolgáltathatott minden gondol-
kozni tudó és akaró ember előtt annak be-
igazolására, hogy a szabadelvüpárt elvei, törek-
vései és iránya mellett, sem egy jól szervezett, 
a szó valódi értelmében vett jogállam, sem a 
mindnyájunk eszményképét, legnemesebb törek-
véseink végczélját képező önálló független 
Magyarország ki nem építhető. 

A szabadelvüpárt mindig azt hirdette, hogy 
a magyar államéletben az önálló államiság min-
den lényeges ismérve feltalálható. Ha nemzeti-
ségi vidékeinken letépték a magyar zászlót, ha 
ie.iiploüjaiukban felhangzott a Gotterhalte, mely-
nek hangjai mellett nemzeti félisteneinket bitóra 
húzták, ha külföldi követségeink megtagadták 
nyelvünket, ha saját véres verejtékkel szerzett 
pénzünkön egy tőlünk idegen, velünk szemben 
ellenséges indulattal viselkedő állam közgazda-
ságát emelték, ha kaszárnyáink felett ott terjesz-
kedett nemzetünk állandó szégyenéül a kétfejű 
sas, ha véreinket idegen zászló alatt sanyargat-
ták, mindig volt valami kibúvó, mindig találtak 
legrosszabb isetben is egy formulát, melylyel a 
nemzeti felzúdulást, a kitörni készülő elégedet-
lenséget elcsititni képesek voltak. 

A meggyőzés eszközei a komoly indokok 
és érvek esetleges hiányait igen gyakran pótolta 
a pártszolgálatába szegődött hivatalos hatalom 
terrorismusa egyfelől, a megszokottság, a nép 
elnyomorodott szegénysége és az ebből folyó 
opportunitás másfelől. Érezte már mindenki, 
hogy jönnie- kell a megújhodásnak, el kell követ-
kezni a levegőt tisztító viharnak, s ha sokan 
voltak, kik ennek bekövetkeztét távolabbi időre 
akartaik elodázni, ez csak azért történt, mert 
f̂ Jek aan ĵ̂  pusztításaitól, s féltek az elnyomor-
gatott, elsanyargatoífTTelTITO 
járni szokott megrázkódtatásnak kitenni 

Hanem a rettegett vihar végig zúgott az 
országon, a megrázkodtás bekövetkezett a szabad-
elvüpárt akarata nélkül és akarata ellenére. 

Szabad-e már most a szabadelvüpártnak 
tovább is ragaszkodni hagyományaihoz, szabad-e 
továbbra is hirdetni alkotmányunk sértetlen ép-
ségét, mikor a január 26-ika óta történt ese-
mények bevilágítottak alkotmányunk organis-
musának összes betegségeit, és letagadhatatla-
nul feltárták annak senyvedő sebeit? Szabad-e 
a nemzeti akarat érvényesülésének gátul állani, 
a mely feltartóztathatlanul tör elé, szabad-e 
összetett kezekkel nyugodtan nézni, miként küzd 

egy tábor jogaiukért, szabadságainkért, és nem 
avatkozni be a küzdelembe, és nem erősítni a 
küzdők táborát? 

Ha ellenség tör be határainkon, fenyegetve 
szabadságunkat és csörgetve a rablánczokat, 
melyeket kezeinkre akar rakni, s ha ez az ellen-
ség oly erős, hogy csak a nemzet egyeteme 
veheti fel vele a harezot a siker reményével, 
lehet-e, szabad-e egy igen tekintélyes csoport-
nak félre állani, vagy a mi ennél is rosszabb 
az ellenállást kissebbitni, a küzdelem erkölcsi 
jogosultságát tagadni, sikerét és eredményét 
kétségbe vonni, csak azért, mert ők a háború 
kitörését megakadályozni akarták? 

Feleljen ezekre a kérdésekre mindenki a 
saját lelkiösmeretének, s ha ugy találja, hogy 
egy hazáját igazán szerető embernek nem lehet 
más feladata, mint szívvel, lélekkel beleavatkozni 
a küzdelembe, kivenni a maga részét e'szántság 
és önfeláldozással a harcz nehézségeiből, ngy 
ne habozzék többé, s elhatározását a kicsinyes-
kedés, a küzdők egy töredékének gúnyos kacza-
gása, a hatalomra vágyók, és ahhoz görcsösön 
ragaszkodók részéről feléje hangzó következetlen-
ség vádja meg ne ingassa. 

Vegye fontolóra mrfdeiiki,' hogy a szabad-
elvüpárt lába alul ma már kicsúszott a talaj. 

Gyökerei már nem az éltető talajba nyúl-
nak, hanem a levegőben függenek. 

A benne levő nedvkeringés még ideig-óráig 
keltheti az élet látszatát, hajthat még egy pár 
csenevész levelet, de életerős gyümölcsöt nem 
hozhat, termő fává már sohsem fejlődhetik. 

Mutatja ezt az a körülmény is, hogy 
programmját, vezérének minden geniálitása, és 
tagjainak a hosszú időn át tartott kormányzás 
alatt kétségtelenül kifejlődött gyakorlati érzéke 
daczára is, csak nagy nehezen, kinos vergődés-
sel volt képes egybeállitni. 

Es ez a nagy gonddal, erős körültekintés-
sel kifejtett programm hiánya, absurd lehetetlen 
volta, nemzetietlen iráuya, mégis annyira szembe-
szökő, hogy ezt csak az nem látja, ki erőszako-
san akarja magát a látás szervének használatá-
tól megfosztani Nemzeti ellenes ez a programm, 
mert örökös megdönthetlen felség jognak decla-
rálja azt, a mi a nemzet elidegenithetlen sajátja, 
s a miről soha senki kedvéért le nem mondhat, 
a mit legalább is örök időkre senkinek át nem 
engedhet. De kivihetlen és absurd is, mert a 

ártnak egyedüli feladatául tűzi ki, az ellen-
őrzésís^ a hamisítatlan szabadelvüség ápolását. 

Mindéül tudja, a ki csak valaha a politi-
kai élet megn>*4yánu^sai'; figyelemmel kisérte, 
hogy a szó nemeseSN? é s v a , ó d i értelmében vett 
szabadelvüség védelméNMagyarországon külön 
pártra szükség nincs. ^ szabadelvüség átment 

évfolyam. Székelyudvarhelytt, 1905. julius 29. 28 szám 
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a nemzet vérébe, feltétlei,ül u r a l Í a lelkületét, s 
jaj volna annak, ki eze n e l v érvényesülését 
megakadályozni akarná, 5; h a vannak ellenesei, 
az csak egy oly törpe minoritás, hogy ezzel 
szemben egy nagy pártot fenntartani, ok és czél 
nélküli szélmalom harcz. A szabadelvüség benne 
van a néppárton kivül n inden P^t programjá-



Ily körülmények közt ne csudálkozzék senki 
azon, ha a szabadelvüpárt volt önérzetesebb 
tagjai sietnek ezzel a párttal minden közösséget 
megtagadni. Nyugodt, biztos önérzettel mond-
juk, hogy lehullt a lepel, mely mögé az elvtelen-
ség rejtőzött, leesett szemünkről a hályog, kez-
dünk tisztán látni, s követjük annak a birónak 
az utmutatását, kinek haragját legkevésbbé akar-
juk magunkra vonni: saját lelkiösmeretünket. 

Jöjjön velünk a kinek kedves a.harcz, ked-
ves a küzdelem, melynek czélja a magyar alkot-
mányos szabadság kivívása és biztosítása. Félre 
a kicsinyes tekintetekkel, némuljon el az önzés 
szava, s ismétlődjenek meg a magyar történelem 
azon fenséges pillanatai, a midőn a magyar nem-
zet teljesen egybeforrt és megküzdheti a titáni 
harczot, mindig erös és hatalmas ellenségeivel. 

Bánffy Dezső. 
Székelyudvarhely, jul. 8. 

Volt egyszer egy főispán, a kiről azt beszélték, 
hogy megyéjében még egy falevélnek sem szabad le-
hullania az ő akarata nélkfll. Ha le merne hullani: 
azt a fát az a főispán — kivégeztetné. Élni tudás 
és élni akarás a hatalommal a tobzódásig — ez a 
czézári tulajdonság volt főismertetőjele a szolnok-
dobokai kiskirálynak. De bár azt hitték róla, hogy 
csak a hatalomért él: kiderült, hogy a főispán ur 
szemhatára túlterjed a naszódi havasokon, befogja 
az országot és szivében egy nagyobb és nemesebb 
érzés lángol. A főispán ur, a kire ugy néztek, mint 
egy főjanicsárra, pályadijakat tűzött ki történelmi 
vígjátékra. Hogyan? Ez a polgári fegyveres erő 
érezné a lelke mélyén, hogy egy ilyen, nemzetiségi-
leg megtépett országbau, a hol a fajtudat nemzeti 
közösséget nem teremthet, a cselekvő nemzeti tudatot, 
a nemzeti közérzést, a szivek és gondólatok  szerve-
zettségét  csak egy eleven és ható történelmi  tudat  ál-
talános felköltésével és ébrentartásával lehet meg-
teremteni ? Ezért szükséges, hogy a nemzeti történet 
föléledjen a színpadokon s igy belekapcsolódjon a 
jelen a múltba. A főispán ur tehát áldozott a nem-
zeti érzés szervezésére. 

Volt azután egy képviselőházi elnök, a ki nem 
azért került a legelsőrendü állásra, mert sejtették 
róla, hogy lelkében egy nemzet vezetésének vágyai 
égnek, hanem mert azt tartották róla, hogy a nem-
zeti aspirácziók hangoztatásában féktelenné vált ellen-
zéket képes lesz az elnöki székben megzabolázni, az 
eszközök válogatása nélkül. A Szapáry-kormány a 
lelkiismeretlenségére és a janicsár-erkölcsére pályázott. 

A férfi, a ki ugy mutatott, mint a kiben két 
lélek lakozik, Bánffy Dezső báró. Magyarország volt 
miniszterelnöke és a király volt főudvarmestere. 

Különös, eredeti magyar : szinte kiismerhetet-
len, pedig azt gondolnánk, oly naiv, hogy minden 
pillanatban kitárja a szivét. Még eddig mindenkit 
csalódásba ejtett. Bécsben azt hitték a Kussuth-gyász 
megfutójáról, hogy a leggyászosabb mameluk s ő 
diktálta a legsovinisztább miniszteri tanács-jegyző-
könyvet. Magyarországon azt hitték, a legtudatlanabb 
zsandár, a kit az első szellemi mérkőzés leterít — 
és csak parlamenti erőszakkal tudták megbuktatni. 
Bécsben és Budapesten is azt tartották róla: végkép 
megbukott, a kire az udvari méltóság párnái közt az 
észrevétlenül nyugvók örök szendergése vár. Való-
sággal kikorbácsolták a parlamentből. Mindenki el-
fordult tőle: magára maradt. Az ellenkezőjét támo-
gatni annak, a mit ő akart: a szabadelvüpártban a 
politikai tisztesség dolga volt. Elismerni szilaj és vál-
tozatos, kegyetlen és adakozó, öntudatlan és merész 
kormányzatának egyes sikereit, annyit jelentett, mint 
gyanú alá fogatni. 

Olyan hidegség és ellenérzés nézett rá, hogy 
politikai akcióba lépnie, önmaga ellen való lázadás 
keltésével járt volna. A királynak is Ígéretet kellett 
tennie, hogy visszavonul és hallgat. Le volt tehát 
tárgyalva végképen, ő  maga is ezt az ítéletet mondta 
magáról: inposszibilis vagyok. És ime, ujabb és nagy 
csalódásba ejtette az országot: posszibilissé vált, 
munkába állott s a kormányra nézve aggasztó kö-
rülmények közt vonult föl a politikai szintéren. 

Szspáry, Széli, Wekerle, ott hagyván a hatal-
mat, veszélytelen tényezőivé lettek a mozdulatlan 
politikai súlynak. Szapáryval együtt érzett az egész 
arisztokráczia; a Wekerle zsenije magához ragadta 
a liberálizmus rajongóit; Széli Kálmán bálvány volt, 

a ki általános hódolat közt bukott. És ime, Szapéry, 
Wekerle, Széli egyedül állanak, hiveik, hatalmuk 
ujrakelésének reménykedői nincsenek. Ellenben BáDffy, 
a kivel érintkezést szerezni bűnbe keveredést jelen-
tett, uj pártot alkotott s nemzeti hősként szerepel. 

Hogyan lehet ez és mi ennek a lélektani ma-
gyarázata ? 

Bánffy báró azzal ment, hogy ő tettekkél  tényező 
lesz. Mosolyogtak rajta. Ugyau, hol szerezne magá-
nak pártot és minő programm alapján ? A volt kor-
mányelnök ur csinált magának programot az ellen a 
politika ellen, a melyet mint kormányelnök a gya-
korlatban folytatott. Könyörtelenül irtotta a választói 
jogot s most hirdeti a választói jog kiterjesztését. 
Törekedett az Ausztriával való vegyes házasságunk 
viszonyának összébbhuzására: most hirdeti a gazda-
sági elválást. Nem nyúlni ahhoz, a mi odafönt az 
uralkodói jogot csak halványan is érintené, ezt gya-
korolta : most meg a német vezénynyelv eltörlését 
irta zászlajára. És igy tovább. A programm úgy-
szólván azokból az elvekből került ki, a melyeket 
Apponyi és Ugrón konstruáltak. A politikai lélek-
változtatásnak minő bátorsága kellett e programm-
alkotáshoz! 

Ki mert volna igy kilépni ? Ez az elszántság, 
ez a merészség, a melylyel föllépett az alkudozás, 
argumentálás és tétovázás korában, őt az egyedül 
álló határozottság politikusának tüntette föl. Egy 
férfi alakja bontakozott ki benne, a kiről konstatáloi 
kellett, hogy a főelv tekintetében az volt a hatal-
mon, a mi ma a hatalom ellen: az a politikus, a 
ki a kormányzat föladatait abból a szempontból ítélte 
meg, minő mértékben érintik a nemzeti szempontot ? 
De hiszen Apponyi is ezt vallotta, Ugrón is. És elő-
áll Bánffy báró és pártot csinál országosat és egyre 
szaporodik azok száma, a kik a maguk politikai 
sorsát az övéhez kötik, a kik benne a jövő alakulás 
héroszát tisztelik s a kik neki elhiszik azt, a mit 
Apponyinak nem hittek s a kik általa megvalósít-
hatónak vélik azt, a mit Apponyi programmjában 
jámbor hitnek, politikai álomnak, csillogó ideálizmus-
nak, Ugronnál pedig szélbali okvetlenkedésnek tar-
tottak. 

Hogyan lehet ez ? 
A Bánffy báró egyéniségében kell a kulcsát 

keresnünk az ő sikereinek. 
Az első az ő bátorsága és szívóssága. Mert és 

tudott cselekedni, mint kormányelnök : mer és tud 
cselekedni, mint ellenzéki vezér. A másik az ő agi-
litása. A volt főudvarmester ur nem pihent, nem 
vonult vissza. Az „Írástudatlan" államférfi publicis-
tává lett s országos agitácziót fejtett ki egyházi és 
társadalmi téren. Ugy tett, mint Széchenyi: politikai 
területen kivül csinálta a politikát. Hozzáfért igy az 
érzékekhez és a gondolatokhoz. 

Segítségére jöttek a körülmények is. Az obs-
trukczió künn a vidéken kimo7ditotta az embereket 
pártállásaikból, a nagy kormánypártba ellenzéki vért 
ömlesztett, minden párt más programm szolgálatába 
került, mint a mit azelőtt vallott, ez lerontotta hitét 
s fölélesztette a bizalmatlanságot. A szélsőbal a hat-
vanhét mellett küzdött s a hatvanhetes párt a negy-
vénnyolczas érzelmektől hevült. Ez a politikai követ-
kezetlenség hazafias cselekedet volt: ez tette lehetővé, 
hogy a BáDffy báró politikai elvcseréjét mint haza-
fias cselekedetet fogták föl és ünnepelték. Az elv-
tagadás tapra ragadt és a merészség hódított. Azóta 
követték e példát Apponyi, Andrássy. Szokatlan volt, 
h°gy egy főudvarmester az udvari politika ellen lá-
zítson ; szokatlan volt, hogy egy volt kormányelnök 
ellenzéki utön keressen érvényesülést, szélső sovi-
niszta igékkel. Ez a szokatlanság ingerelt s a kik 
ót kárhozatosnak Ítélték, benne a megtérő bűnöst 
üdvözölték, a ki a politikai pokol előtornáczában 
megtisztult s a ki megtanulta azt, miuő politikát 
lehet érvényesíteni és hogyan. 

Igy történt, hogy híveket kapott a régi kor-
mánypártból, a régi nemzeti pártból és a szélső-
balról. 

Bánffy báró a képességével tat. Már ősz, ujab-
ban megöregültnek látszik ; de tele van ifjú hévvel 
és soha nem volt elve a (fuieta non movere. Szeme 
a rókáé és van benne farkastulajdonság: a vakmerő 
bátorság, a mely támad és bírja a viszontagságot s 
kimeríthetetlen energiája van. 

Pártja nem nagy a Házban, de annál nagyobb 
künn a városokban, s akcziojit szimpátia kiséri. A 
januári választásoknál a pártközi egyesség kötötte 
kezét, s csak ezen múlt, hogy nem olyan pártja van, 
mint a milyenre az ország számított. Azonban ez 
nem befolyásolya öt, a tettekkel tényezőt, s alkot-

mányvédő javaslatának beterjesztése óta hívei 
száma megkétszereződött. Politikai programmja 1 
hetővé teszi a békés kibontakozást, jóllehet enged 
kenységre nem bírható. Személyét általános szimpátia 
veszi körül, s hazafias munkájától sok jót várhat e 
szegény, nyomorgatott ország. 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, julius 8. 

Nincs megegyezés. Röviden ez a lefolyt 
néhány nap politikai eseményeiből .kihámozható 
eredmény. A minthogy egyáltalában szó sem 
lehetett megegyezésről. Kossuth Ferencz ugyanis 
határozottan kijelentette Fejérváry előtt, hogy 
azzal a kormánynyal, mely az alkotmánynyal 
nyiltan szembehelyezkedett, nem tárgyalnak, 
csak a mennyiben a király ujabb üzenetéről 
volna szó. azt ab referendum veszik. Ha tehát 
szó lett volna is, valamelyes ujabb és említésre 
érdemesebb üzenetről, még az esetben sem áll-
hatnánk szemben egy tanácskozás eredményével. 
Annál kevésbé azonban azért, mert Fejérváry 
üres kézzel jött Bécsből. Illetve csak annyit 
hozott, semmivel sem többet, mint az előtte 
megjelent homo regiusok, nem számítva a leg-
utóbbi homo automaticust, aki állítólag a saját 
szakállára dolgozott. 

E szerint tehát a legújabb reménysugár is 
kárbaveszett. Ha türt és várt a nemzet eddig, 
ha méltóságos nyugalommal, erös elhatározással, 
törvényes álláspontján bátran megállva, passzív 
rezisztencziájával kitartóan remélt eddig és 
reményli most is igaza győzelmét, hát tűrni, 
várni, remélni és ellentállani fog ezentúl is 
mindaddig, a mig csak győzelmét ki nem vivta. 

* 

Fejérváry báró egy legújabb híradás szerint 
megakarja bontani a koaliczió egységét. A koa-
licziót, mely ma a magyar nemzet lelkesedését, 
szabadságszeretetét képviseli, mely a magyar 
nép történetében korszakot alkotó hivatást telje-
sít és melynek működése egy szebb jövő hajual-
hasadását jelenti 

A koaliczió dereka nincs kocsonyából és 
ha a miniszterelnök tárgyal is a néppárttal, s 
ha tárgyalásai — noha nem igen kecsegtetnek 
a siker reményével — eredményre vezetnének, 
ez nem fog rést üthetni azon az egységes, szi-
lárd testületen, a melyet a magyar koalicziónak 
nevezünk. 

* 

Bizony nehéz időket élünk ma. Mélységes 
aggodalom kell, hogy elfogja minden igaz ma-
gyar ember szivét a szerencsétlen, a züllött 
közállapotok láttára. Az ifjabb nemzedék már 
nem is emlékszik rá, hogy ilyen súlyos helyzet 
nehezedett volna közállapotainkra, elő kell ven-
nünk a históriás könyveket, a melyekben a ma-
gyar nép bánatos napjainak története van meg-
írva, s ott találjuk fel azon hangulatot, mely a 
jelen fiain erőt vesz. 

Olvassuk, forgassuk a régi históriás könyve-
ket, Rákóczi és a szabadságharcz történetét. 
Olvassuk és igyekezzünk behatolni azon idők 
szellemébe, igyekezzünk megérteni a rég porló 
hősök lelki állapotát, a kik hőstetteket vittek 
véghez s feláldozták magukat a szabadságért. 
Idézzük meg a mi magyar lelkünket, a mult 
aczélos folyamában és higyjünk ezer esztendős 
hazánk végtelen jövőjében. 

* 

Ugy látszikr hogy ŷfe1iŐTe""~semmi ujati? 
fordulat nem várható a politikában. A politiku-
sok nagy része elutazott a fővárosból s ilyetén 
módon egyhamar nem is lesznek békél árgyalá-
sok. A szövetkezett ellenzék vezérbizottsága 
mint értesülünk, ebben a hónapban már semmi-
esetre sem fog összeülni. Kossuth Ferencz nem 
tartja szükségesnek a vezérbizottság összehívását, 
miután ujabb momentum nem merült fel, egyebek-
ben pedig a bizottság a mult ülésen intézkedett. 

* 

A sikokon meghajlott már a sárga kalász, 
megduzzadtak benne a magvak. 

A sikokon gyönyörködve szemlélődik a 
magyar gazda, de gyönyörűségébe belevegyül 
valami a fájdalom érzéséből. 

Végzete ez már a magyarnak . . . Sohse 
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örvendhet zavartalanul semminek, örömének 
poharába mindig belevegyül a fájdalom ürörn-
cseppje. A mikor szivét az öröm dagasztja, 
mindig átnyilallik rajta, mindig hasogatja szivét 
a keserűség. 

Ha nem vonult el a zöldes-sárga kalászok 
felett a jégvihar, ha nem terhes a mező felett 
az ég a jégfelhőktől, nemzetének, szabadságának 
ege be van borulva, viharok kergetik hajójának 
egén a fellegeket. 

* 

Csaknem egy heti elkeseredett küzdelem 
után megszűnt a dunántuli arartósztrájk. A bér-
lők és tu'ajdonosok a munkások követeléseinek 
egy részét teljesítették s a munkások éljenzés-
sel fogadták az engedményeket. Nyolczadot köve-
teltek s boldogságban úsztak, mikor tizedet kap-
tak Mert nem volt komoly a tulkövetelés. 
Csak arra czélzott, hogy legyen miből engedni. 
S ezt a mai engedményt megtehették volna a 
munkaadók a nélkül, hogy az egy heti munkát-
lanság folytán maguk tetemes kárt szenvedtek 
volna s egy csomó munkás vére festette volna a 
napsütötte földet. Mert az uj munkabér feltételei 
méltányosak és olyanok, melyek az ország leg-
több vidékein már megvannak. 

* 

A király elutazott Ischlbe, a vezető politi-
kusok fürdőt és nyaralót járnak. Csak mi 
maradtunk itt, az izgatók. A napsugarak zápo-
rát szenvedve, vagy fülledt levegőjű szobában, 
hol még a légy lábait is megbénítja a tikkadt-
ság, lelkünk erejét igyekszünk kiönteni, hogy 
tovább adjuk egy-egy nemes esemény lendületét. 

A közigazgatás hivatalos szobáiba, a csalá-
dok nyugalmába fergetegként vonult immár az 
alkotmányos harc*. És nézzétek, a magyar tiszt-
viselők elszánt serege napról-napra szaporodik, 
és örömmel konstatáljuk, hogy Udvarhelymegye 
tisztviselő kara az elsők közt szerepel. Gyönyörű 
mutatványa ez az erkölcsi erőnek, ám borzasztó 
mutatványa a hatalom erejének, hogy egy sze-
gény ország ilyen koczkázatokkal telt ellentállást 
kénytelen kifejteni. Mily alacsonynak tartják 
erkölcsi erőnket, hogy egy ágról szakadt, ki-
közösített kabinetet mernek szembeállítani vele ! 

Él még a magyar intelligenczia ! Bár társa-
dalmunknak minden ize fáj, mégis jobban tud 
fájni neki az alkotmányos szabadság sérelmének 
testileg érezhetlen baja. A materiális törekvések 
lejtőjén haladva, sem vesztette el fajunk idealiz-
musát. Történelmi dicsőségünk feljáró lelkét 
megtaláltuk s fenyegetés, guny és gyalázat ki 
nem öli belölünk azt. 

De ne higyjétek, hogy a nemzeti ellentállás 
dicsőséges diadalát meg lehet szerezni szenvedés 
nélkül. Szenvedésekre van kárhoztatva nemze-
tünk. Hiteléletét zavar, kereskedelmi forgalmát 
pangás, őstermelését értékdevalváczió fenyegeti. 
Cselekvőképességünk feladása anyagi érdekeink 
feladásával együtt jár. Veszett dolog ez. Azért, 
hogy az államgépezet Fejérváryékna'í ne őröl-
jön, nekünk sem őrölhet. A passzív rezisztenczia 
nem egjéb a támadók kikoplalásánál. Plusz 
millió ember böjtöl ma hét ember miatt. Büsz-
kék lehetnek. 

Az ellentállást nem törik meg ugyan, de 
egy fokkal rongyosabban és éhesebben hagihat-

-ják majd hátra az országot utódjaiknak. Aztán 
majd megint'ata£ ember; kegyelmet 
nem ismerő hét kegyelmes urn^c-J^J P u s / ' t á n 

felszegodnie; akiknek ha az Isten vegl-fe, lT~ 
galma erőt és egészséget ad, az ország erejér^ 
egészségét végre is alá áshatják. Az első ásó-
nyomon túlestek már. Megmutatták, hogy az 
ilyen munkást az ördög nem viszi el s a villám 
nem üti meg. 

A nagyságos urakat szétzavarták ezek a 
kegyelmesek, ah, de a tekintetes urakkal szembe-
akadtak. A czim és rang nélkül való választó 
népet kutyába veszik, mert sem Ítéletét el nem 
fogadják, sem uj választásra nem hívják fel. A 
képviselőket és a választókat az ellentállás láb-
vető pontjáról ellóditották tehát. Most próbál-
koznak a tekintetes urak derekával. 

Az alkotmányos ellentállásban a megyék 
becsületet szerző munkát végeznek. Mert tanú-
sítja a törvényhatósági autonomia becsét; 
hazaliasságáról, idealizmusáról, megtántorithatlan-

ságáról történelmi okmányt állit ki. Példája fel-
felé gondolkodóba ejtő, lefelé bátorít, nemessé-
get és erőt sugároz. 

Udvarhelyvármegye is, melynek 
tisztviselőkara az alkotmány védelmében meg-
nyilatkozott, csakhamar közgyűlésre jön össze, 
hogy az alkotmányellenes kormánytól megta-
gadja a kormányzáshoz szükséges föltételeket. A 
közgyűlés összehívását kérő ivet Ugrón Ákos 
és társai tegnap adták be illetékes helyre. 

* 

Oroszország a végzet utján halad a forra-
dalom felé. Ennek be kellett következnie. És 
ime, hamarabb, mintsem a világ gondolta, be-
következett : Oroszországban ma nyílt lázadás van. 

Hogy mi volt a kitörés közvetlen oka ? 
Hogy honnan röppent el az a szikra, a mely a 
lángot fellobbantotta ? Az voltaképen másod-
rendű kérdés. Minden készség meg van hozzá, 
hogy a nyilt lázadás tüze kitörjön. Tehát kitört. 

Az orosz forradalomnak immár van hajója 
is, van ágyuja; lehet, hogy több hajója és 
ágyúja, mint azt e pillanatban gonaoljuk: mert 
a Knyáz Potemkin tekete aczélcsöveinek torká-
ból olyan izgalom és olyan tűz jön, amely ragad 
és gyújt, a czárra veszedelmesebb, mint a japán 
hadigőzösök robbantó lövegei. A hogy a dolog 
ime most fordul, még kiderül, hogy II. Miklós-
nak még az- a legmegbízhatóbb flottája, mely 
már ott hever a Sárgatenger fenekén a homok-
ban és a koráll-sziklák között, tanyája a tenger-
mélység világának, a szunnyadó halaknak és 
csigáknak. 

Egy történelmi adat. 
Síékelyudvarhely, jul. 8. 

Ma, a mikor az események lázasan követik egy-
mást; mikor a nemzet napról-napra a legszomorúbb 
tapasztalatokra jut; mikor minden óra és perez ujabb 
kiábránduláshoz vezet, a mi természetesen csak el-
keseredést szül s ez az elkeseredés a szélsőség poli-
tikáját juttatja uralomra — nem lesz érdektelen ha 
elmondok egy történelmi adatot, mely eddig még 
nem látott napvilágot. 

A november hó 18-iki események után Uróf 
Apponyi Albert már elhatározta, hogy lelép a 67 es 
alapról, de félt ennek a lépésnek a következményei-
től. Ké&őbb mikor november 18-át ujabb törvény-
sértések követtél* — elhatározását a tett követte, de 
aggodalmai azéit nem szűntek meg, s akkor mondotta 
Baró BáLffy Dezsőnek ezeket az emlékezetes sza-
vakat : 

— Éa beléptem a függetlensági pártba, de el-
határozásomat csak az könnyítette meg, hogy te 
megmaradsz a 67-es alapon s gondoskodol, hogy ez 
az alap kiépíttessék. 

Fontos és komoly nyilatkozat s világot vet arra 
a küzdelemre, mely egy igazi nagy ember lelkében 
dult, mikor egy, az egész nemzet életére kihatással 
biro lépésre szánta el magát. 

Azóta sokszor hangzott el nyilt és burkolt fel-
hívás, hogy lépjen be Báró Bánffy Dezső is a füg-
getlenségi pártba, de ő szigorúan ragaszkodott ahhoz, 
hogy megmarad hatvanhetes politikusnak s mindent 
elkövet, hogy ez az alap megtöltessék nemzeti tar-
talommal, de ezt az alapot még fel nem adja. S én 
hiszem, hogy el fog következni az az idő, a mikor 
az egész nemzet Baró Bánffy Dezsőnek fog igazat 
adni. 

Az elkeseredés rosz tanács adó 1 
Belátom, hogy nem olyan időket élünk, hogy 

nyugodtan mérlegelhessük az eseményeket s az ese-
mények esetleges következményeit, de ennek daczára 

^zt?Mljunk egy pillanatra megállani s szenteljünk 
P10^ » Coliba józan megfontolásnak, 
egy perczet ^ meggondolni, hogy egészséges áram-

Nem ái ^ z e t többsége a függetlenségi poli-
lat-e az, ha a nt®r 

tikának szegődik 'nTaQ\0gy a jelenlegi körülmények 
En azt hiszem, ^szedelmes. 

között ez az áramlat v ^ h o g y a z ellentét király és 
Tekintsünk el attCje3ednék, ha a függetlenség 

nemzet között végleg k i é \ b e 8 vizsgáljuk csak azt, 
hívei kerülnének többség . g y u n k . e m i a r r a , bogy ön-
hogy elegendő erősek v ^ t l e u ü l rendezhessük be már 
állóan és teljesen függ.o 
most állami életünket. t z ü k c s a k a p o l i t i k a i nehéz-̂  

Ha tekintetbe vessö h o g y e z időszerint az leh£* 
ségeket, be kell látnunk, é. < 
tetlen. 

A függetlenségi párt lényeges elve első sorban 
az önálló magyar hadsereg. 

Fel lehet-e azonban ezt állítani? A felelet csak 
az lehet, hogy nem, mert nincs magyar tisztünk, nincs 
magyar vezérkarunk. Nincs magyar arzenálunk. 

Ép igy vagyuak a másik programmal a külügyi 
képviselettel. Ezt se állithatjuk fel, mert a mi em-
bereink elől el volt zárva a diplomácziai pálya s 
képzett magyar diplomatáink fájdalom nincsenek. 

De nem vagyunk erre anyagilag se elég erősek, 
pedig az kétségtelen, hogy az önálló magyar had-
sereg és az önálló külképviselet igen tetemes anyagi 
áldozatokkal járna, a melyet ennek a nemzetnek 
teherviselési képessége nem birna el. 

Ha tehát megadatnék reá minden mód és min-
den eszköz, még sem lehetne ezt hosszú ideig meg-
valósítani. 

A politika csak ugy lehet czélirányos, ha gya-
korlati kivihetősége megvalósítható. 

A függetlenségi párt programmja pedig ez idő 
szerint megvalósíthatatlan. 

Függetlenségi pártra nekünk szükségünk van. 
Arra is szükség van, hogy terjedjen és tért hódítson 
ez a politika, de az nem helyes, ha a nemzet elke-
seredésében nem számolva az élet nehézségeivel — 
kizárólag erre a térre lép, s ezt a politikát követi. 

Ha ezeket a körülményeket komolyau mérle-
geljük, be kell látnunk, hogy meg kell még marad-
nunk a 67-es alapon, de egyszersmind mindent el 
kell követnünk, hogy ennek keretében lerakjuk az 
alapot arra, hogy rázkódtatás nélkül mehessünk át 
a függetlenség programmjára. 

Küzdenünk kell a nemzet követelései mellett, 
de nem a 67-es alap szétrombolásával, hanem ennek 
teljes felépítésével. 

Ha nem sikerül ez, ha a Bécsből jövő merény-
letek végkép elkeserítik ezt a nemzetet ez által szét-
rombolódik ez az alap — azokat fogja, a nemzetet 
érő rázkodtatásokért a felelősség terhelni — a kik 
mindent elkövettek, hogy a 67-es talap gyülöité vál-
jék a nemzet előtt csak azért, mert ennek kiépíté-
sét meggátolták. 

Ez pedig első sorban a szabadelvüpárt, a mely 
még most sem látja be, hogy neki, ha a nemzet ér-
dekében álló politikát akar folytatni, akkor mindent 
el kell kövessen arra nézve, hogy meggyőzessék a 
nemzet arról, hogy a 67-es alap nemzeti alap, hogy 
ezen az alapon igen is ki lehet építeni az önálló és 
független Magyarországot. De hogy ezt tehesse oda 
kell állania a nemzeti ügy védőiuek táborába s nem 
szabad ezeknek ellenségeivé szegődnie. 

Hála és elismerés illeti Báró Bánffy Dezsőt a 
ki először ébredt tudatára annak, hogy a hatvan hetes 
alap csak ugy tartható fenn, ha mód nyujtatik arra, 
hogy a nemzet jogos törekvései ennek keretében 
megvalósíthatók legyenek, mert eben az esetben meg-
dől Deák Ferencz egész alkotása, s zászlót bontott 
ennek az alapnak a megmentése végett. 

S ma, mikor ez az alap a hatalom botorsága s 
rövid látása folytán a legkomolyabb veszedelemben 
van, ő az, a ki teljes népszerűségét viszi harezba s 
teszi esetleg koczkára csak azért, hogy megtarthassa 
a nemzetnek a nyugodt és békés fejlődésnek ezt az 
értékes sziklakövét. 

Nem lesz kishitű a veszély pillanatában, hanem 
felhívja reá a figyelmet s ha lesz a nemzetben elég 
bölcsesség, hogy megérti a segélykiáltást, akkor tö-
mörülni fog körülötte s e tömörülés talán meghozza 
azt a régen várt boldog időt, hogy felvirrad e nem-
zetre a nyugodt és békés tova fejlődés korszaka. 

Gróf Apponyi Albertnek pedig meg lesz az az 
elégtétele, hegy ennek az alapnak megmentését Báró 
Bánffy Dezsőben erős férfira és becsületes politikusra 
bizta. Dr. Kovácay Albert. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, jul. 9. 

Egyről-másról. 
Az utóbbi években, de különösen a mult év 

őszén, módfölött megdrágultak az élelmi szerek. A 
drágaság tekintetében a székely vármegyék közt, sőt 
azok határain is tul Székelyudvarhely város vezet, 
melynek piaczát az alsóbb osztály csak mint kira-
katot bámulja. 

A mikor a megpróbáltatás nehéz napjaiból, a 
nyomorból már-már kivezetne a kilátásra helyezett 
jogos remény, mikor ringó, .bőtermést igérő szántó-
földjeink hitet öntenek belénk, a drágaság nem hogy 
szűnnék, hanem állandóan a családfenntartók vállán 



teherkedik. Az eladók vásárja csúnyán kihasználja 
a fogyasztókat, a kiknek nem lehet védekezni a 
haszonszerzés ezen önkénye ellen; várjuk a jobb be 
látásukat s voltaképpen csöndesen tűrjük, hogy a 
megadóztatás napról-napra nagyobb arányokban tegye 
állandóvá a panaszkodást. 

A kenyér, a hus, a tej ára a hogy felment az 
ősszel, ugyanaz ma is, sőt országszerte panaszkod-
nak, hogy napról-napra emelkedik az árfolyam. Igy 
például itt mi nálunk a hus kilója 1 kor. 20 fillér, 
akkor, mikör a mészárosok harmadrendű marhát 
vágnak és a mikor a harmadrendű marhának Buda-
pesten 60—70 korona métermázsája. 

Éppenséggel nem akarjuk a mi helyi iparosa-
ink, kereskedőink, élelmi czikkek árusítóinkat apos-
trofálni, mi általán az országos viszonyokból, pana-
szokból merítjük e felszólaló sorokat, mert végered-
ményében az általános drágaság kihat az ország min-
den vidékére, s a hol emiatt nincs panasz, ott a ke-
reskedőket, az árusítókat csak dicsérni lehet. 

Ezért a hatóságok talpraállása, igényeink és 
jogaink megvédése, aktuális kérdés mindenütt a ha-
zában. Csak olyan szabályrendeleteket hozzanak, a 
miknek a betartására igazságos ellenőrök vannak, 
s mit képesek betartani. A papíron megirott jogvé-
delem, ha azokat aranytoll irta, zseniális fejű ember 
irta is, semmit se ér, ha a gyakorlati megvalósulá-
sán nem munkálkodik az arra hivatott fórum. 

A drágaság igen csökönyös magatartásának 
egyik oka kétségtelenül abban rejlik, hogy egyes 
tisztviselőkarok fizetése némi emelkedésen ment ke-
resztül. Azonban ez semmi esetre sem lehet ok arra, 
hogy ezért a termelő osztály az egész fogyasztó kö-
zönséget adó alá vegye akkor, amidőn az idei ter-
més határozottan olyan kedvezően ütött be, hogy a 
mult év hiányait bőven pótolja. 

Mindenesetre jó lesz ezeken egy kissé gondol-
kozni az illetékeseknek ; szükséges az erélyes intéz-
kedés az irányban is, hogy a megye területén Bécs 
számára ne vásárolhassák össze a marhákat, mert 
mi elvégre a telhetetlen osztrákokkal nem tudunk 
konkurálni. 

Az unitáriusok ünnepe. 
A székelyudvarhelyi unitáriusok ünnepének 

azon része is, melyről mult számunkban nem szá-
molhattunk be, impozáns módon folyt le, fényesen 
dekumentálta a felekezetek egymásközti barátságát. 
Unitáriusainknak az az önfeláldozó, rajongó szere-
tete, melylyel köztiszteletben levő tudós püspöküket 
körülvették, s itt tartózkodása alatt mindvégig ün-
nepelték, biztosítékot nyújt arra, hogy e törekvő 
kicsiny egyház, mely vágyainak csak egy részét va-
lósíthatta meg ez alkalommal, az egy Isten imádá-
sára templomát rövid időn belül felépítheti. 

A pap beigtatás ünnepélyének harmadik része 
mult vasárnap délelőtt folyt le a reformátusok tem-
plomában, melyet az egyházközség készséggel adott 
át unitáriusainknak ez ünnepélyes alkalomra. A 
templomot fényes közönség töltötte meg zsúfolásig. 
Megjelentek az ünnepélyes aktuson a vármegye nota-
bilitásai, a református kollégium kormányzó testü-
lete és tanári kara, a református papok, katonaság, 
a keresztúri unitár, gimn. tanári kara, tisztviselő-
testületek stb. stb., 8 a templom ablakain besugárzó 
nyári verőfény diszes asszony és üde szép leányok 
társaságát aranyozta be ott a virágokkal díszített 
padsorok között. 

A templomba Ferencz  József püspök a megyei 
papsága élén vonult be, mely után csakhamar fel-
hangzott a gyülekezet éneke. Ezután Kügyörgy  Sán-
dor vargyasi esperes tartotta meg beigtató beszédét, 
melyben rövid visszapillantást tett az udvarhelyi 
unitárius egyház múltjára, fejlődésére, megemlítve, 
hogy éppen ő volt annak első beszolgáló lelkésze. 

Az esperes beszéde után Vári  Albert az uj 
pap tartotta meg beköszöntő beszédét. Vári szónoki 
tehetsége ismeretes és most mégis felülmulta saját 
magát. Filozófiai bölcselkedése a vallásról, hatalmas, 
széles és mégis tömör érvelése a hitről és az a ter-
mészetes, minden póztól mont, nyugodt, lend '̂-̂ es 
előadása, hatalmas hangja, szóval a szónoki Kei.ó-
kek összessége magával ragadta, lebilincselte a hall-
gatóságot. 

A fényes sikerű beszéd után Ferencz  József 
püspök foglalta el a szószéket, hogy üdvözölje Váryt, 
kinek beszéde, ugy mond nem lepte meg, mert 
Várytól, kinek régóta ismeri képességeit, egyházi 
téren kifejtett buzgóságát, csak ilyent várt. Szintén 
azzal a természetes egyszerűséggel, mely az istentől 

az ő saját külön adománya, az unitáriusok hitbuzgó-
ságáról beszélt, mely úgy a múltban, mint a jelenben 
meghozta a maga áldozatát. Köszönetet mondott a 
ref. testvéregyháznak, mely az ünnepélyre szívesen 
adta át az istenházát. Közben a Székely Dalegylet 
adott elő két darabot, mely után a fényes, lélek-
emelő ünnep/ véget ért. 

A templomi ünnep után a papi lakáson a 
püspök a tisztelgéseket fogadta a következő sor-
rendben: 1. llollaki Árthur főispán. 2. Az udvarhelyi 
ev. ref. egyházmegye lelkészi kara Péter  Károly es-
peres vezetése alatt. 3. A helybeli ev. ref. kollégium 
tanári kara Ugrón  János gondnok vezetésével. 4. A 
helybeli ev. ref. egyházközség Vajda  Ferencz lelkész 
vezetése alatt. 5. A helybeli katonai parancsnokság 
Freyberger  Miksa őrnagy vezetése alatt. 6. Udvarhely-
vármegye tiszti kara Dr. Damokos Andor alispán 
vezetésével. 7. A vármegyei kir. tanfelügyelőség 
Ember János tanfelügyelő vezetésével. 8. Az Udvar-
helymegyei tanítói egylet Szász Ferencz elnök veze-
tése alatt. 9. A vármegyebeli papság Kisgyörgy 
Sándor esperes vezetésével. 10. A ez.-kereszturi 
unitárius gimnázium tanári kara Sándor  János 
igazgató vezetésével. 11. A sz.-udvarhelyi unitárius 
egyházközség Váry  Albert lelkész vezetésével. 

Délben közebéd volt a Budapest-szállóban, 
melyen mintegy 250-en vettek részt. Az első fel-
köszöntőt Ferencz  József püspök mondotta a királyra 
László Domokos a püspököt köszöntötte fel; Kisgyörgy 
Sándor esperes id. Dániel Gáborra ; Deák Lajos'gond-
nok Váry Albertre; Váry  Albert a különböző egy-
házakra; Végh  Mihály püspöki titkár Htllaki főis-
pánra ; Hollaki főispán az unitárius templom építési 
nehézségeinek leküzdésére ; Vajda  Ferencz ev. ref pap 
a testvériségre és a püspökre; Ember János tanfel-
ügyelő a püspökre; Péter  Károly ref. esperes Kis-
győrgy esperesre ; a Püspök a hölgyekre ; Ferenczy 
Géza dr. képviselő Bodolla Gábor törvényszéki el-
nökre; Gálffy  Kálmán főszolgabíró a püspök fele-
ségére; Kisgyőrgy  esperes a tanárok és tanítókra; 
Ugrón  János a székely nép és az unitárius papság 
virágzására; Ferenczy  József gyógyszerész a „Szé-
kely Dalegylet"-re ; Gönczi ev. ref. gimnáziumi igaz-
gató az egyház és iskola egyetértésére; Deák Miklós 
lelkész a vallások uniójára és Vajda Ferenczre; Péter 
Sándor lelkész Udvarhely városára; Gyertyánffy 
Gábor kereskedő a hazára; Papp Mózes tauár az 
iparosokra; Szász Ferencz ig. tanitó a tanfelügye-
lőkre s végül a püspök Udvarhely városára mondott 
felköszöntőt. 

Az üdvözlő sürgönyöket, melyeket az ünnepély 
alkalmából küldtek Mátéffy  Domokos olvasta fel. Így: 
Dániel Gábor ny. főispán, főgondnok. Dániel Lüjos 
egyh. köri f. ü. gondnok. Sebesy Ákos kir. közjegyző. 
Szakács Zoltán orsz. gy. képviselő. Kelemen Albert 
esperes. Boros és Gálfi  theol. tanárok. Józan Miklós 
esperes. Lörincz Dénes lelkész küldtek üdvözletet. 

Este fényes sikerű tánczestély zárta bi a papi 
beiktató ünnepélyt, mely a legjobb hangu'atban késő 
éjjeli órákig tartott. 

Házasság. Szemlér Ferencz r. kath. főgimn tanár, 
lapunk belmuokatársa, f. hó 2-án tartotta esküvőjét 
Lendvay Mariska Polg. leányisk. tanítónővel, Lendvay 
János Nagykükül'ő vármegye főjegyzőjének bájos 
leányával. 

Szabó Árpád Ev. ref. kollégiumi tanár f. hó 
8-ikán tartotta esküvőjét Benedek Rózsika őnagysá-
gával Bibarczfalván. 

Udvarhelymegye központi választmánya f. hó 
3-ikán Dr. Damokos Andor alispán elnök vezetése 
mellett ülésezett, amidőn az 1906. évre érvényes vá-
lasztójogosultak ideiglenes névjegyzéke ellen beadott 
felszólalásokat és észrevételeket bírálta el. A vá-
lasztmány végül ugy határozott, hogy választó jogo-
sultak összeírása ellen beadott felszólalásokra hozott 
határozatok az alispáni hivatalban folyó évi julius 
20-tól 30-ig közszemlére lesznek kitéve, s ezen id^ 
belől a hivatalos órák alatt az érdeklődők 
tekinthetők. A határozatok ellen 
élűi és pedig azok, a kiknek felszólj 
vétele felett a központi választ íiása vagy észre-

zott, annak közszemlére törté' •üny határozatot hó-
nap alatt azok pedig kikn.<nt k i t é t e l é t k Ö V e t Ő 1 0 

sittettek, 'a kézbesités'től sz "k a h a t á » > z a t o k k é z b e ' 
k irályi curiához intézett fe D a p , * 
választmány elnökéhez be/ebbezésüket a központi 
Írásban nyújtandó be s a h h ^ ^ ' . A, f ? l e b b e z f 
lékelhetők. , z UJ bizonyítékok is mel-

Eljpgyzés. Luckhaub Gyula Róm. kath. főgimn. 
tanár eljegyezte özv. Szabó Ignáczné leányát, Ilon-
kát, Szegeden. 

A püspök elutazása. Ferencz  József püspök, ki 
a papi beigtatásra érkezett Székely udvarhely re, hét-
főn a reggeli vonattal utazott el Élőpatakra, hol a 
nyarat családjával tölti. Társaságában voltak Végh 
Mihály püspöki titkár, Dr. Gál Kelemen koll. igaz-
gató, Dr. Nyiredi  Géza és Márkus  Albert tanárok. 
Ferencz  József püspök vasárnap délután Végh  tit-
kár, Vári  Albert lelkész és Dr. Pálffy  Jenő szolga-
bíró társaságában a tisztelgők vezetőit és számos 
hivét meglátogatta. 

Hivatalos órák a megyénél. Udvarhelyvármegye 
központi hivatalánál a hivatalos órák, egy korábbi 
közgyűlési határozat alapján, julius 1-től kezdődőleg 
augusztus hó végéig mindennap reggel 7 órától déli 
1 óráig tartatnak. 

A székely fiuk ipari elhelyezése. A marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamara a székely fiuknak 
magán ipari műhelyekbe tanulókul való felvételét 
szeptember hóra halasztotta. Pályázhatnak 13 évet 
betöltött és legalább 4 elemi osztályt végzett fiuk. 
A kérések a keresztlevél és iskolai bizonyítvány csa-
tolásával a vármegye főispánjához nyújtandók be. 

A bécsi mérték és a magyar fakereskedelem. 
Az Országos erdészeti egyesület egy anomáliára hivta 
fel a kereskedelemügyi miniszter figyelmét. Mig 
ugyanis a kemény fánál már rég be van vezetve a 
méterrendszer, addig a puhafát még mindig a régi 
öl, illetve lábmérték szerint fürészelik. Ennek a hát-
rányát érscik az építőmesterek is, mert a mai építé-
szet összes számításai már a méterrendszeren ala-
pulnak és igy folytonos átszámítás válik szükségessé. 
Szükséges tehát az anomália megszüntetésére oly 
értelmű intézkedés, hogy köteleztessenek az összes 
kereskedők és különösen a fürészgyártulajdonosok, 
hogy a puhafánál eddig használt bécsi mérték helyett 
a méterrendszert fogadják el. 

Kinevezés. A király Farkas  Gábor brassói kir. 
albirót az oklándi járásbírósághoz járásbirónak ki-
nevezte. 

Harczászati gyakorlatok. Az Udvarhely- és 
és Csikvármegyék határán levő harczászati gyakor-
latok alkalmából az elmúlt hét egyik napján több 
vezérkari tiszt érkezett Székelyudvarhelyre. A tisztek -
egy napi itt időzés után Csík felé folytatták utjokat. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
m hó 28 án tartotta évi rendes közgyűlését, Tauszik 
B. Hugó kir. tanácsos elnökletével. A kamara llie 
ronymi Károly volt kereskedelemügyi miniszter tár-
czájától megválását sajnálattal vette tudomásul. Vö-
rös Lászlónak, az uj miniszternek leiratát egyszerű-
en tudomásul vették. A tárgysorozat rendjén a nagy-
váradi társkamarának az önálló vámterület létesítése 
ügyében a kormányhoz tett felterjesztéséhez hozzá-
járulván, hasonszellemü fölirat küldése elhatározta-
tott. A székelyfiuk ipari elhelyezését őszre halasz-
tották 8 ez üggyel kapcsolatban örömmel vette tudo-
másul a kamara a beszterczei Székely Társaságnak 
egy székely tanoncz otthon létesítése iránt tett kez 
deményezését. A Baróthon létesítendő uj ipartestü-
let alapszabályait a kamara a kereskedelemügyi mi-
niszternél jóváhagyásra ajánlja. A Székely Szövet-
ségnek Sepsiszentgyörgyön és az 0. M. K. E. maros-
vásárhelyi kerületének Székelyudvarhelytt augusztus 
hó folyamán tartandó közgyűlésén a kamara képvi-
seltetni fogja magát. Vargha István budapesti lakos 
300 drb. szövőszékkel a Székelyföldön egy háziipari 
vállalatot szándékozván létesíteni, a kamara a válla-
lat székhelyéül Székelykeresĵ i^--/B~ vísi'kszeredát 
ajánlotta. A k e r e ^ j - ' k ö r ö k r é 8 z é r ő l fölmerült kí-
vánság ^S^uia kamara sürgős kérelmet intéz az 

Magyar Bank budapesti igazgatóságához, 
fogy Székelyudvarhelyt az Udvarhelymegyei Takarék-

pénztárnál és Csíkszeredában valamelyik pénzinté-
zetnél bank mellékhelyeket létesítsen. 

Székelyudvarhely városnál a hivatalos órák a 
nyári idény alatt reggel 7 órától déli 1 óráig tartanak. 

A kénosi uj pap. Kénos község lelkészi lakja 
nem sokáig maradt üresen, a nyáj már pásztort vá-
lasztott magának. Ugyanis Vári Albert lelkésznek 

á̂rosi pappá történt megválasztásával megüresedett 
helyre a kénosi unitárius egyházközség Balázs And-
rás hódmezővásárhelyi papot hivta meg. Az uj lelki-
pásztor 5-én, szerdán délután érkezett meg Székely-
udvarhelyre, kit a vasútnál Kénos község derék népe 
élén Vári  Albert, mig a községben Fóris  Mózes üd-
vözölt. Az uj pap ünnepélyes beigtatása ma délelőtt 
11 órakor történik meg. 

Adományok a Sétatérl. . „ , , , 
X. y.-tól a sétatér-alap j J a v a r a - ° * 
Ezt hozzáadva a kimutatotV™ fillért vettűok. 
lésünk 32 kor. 60 fillért te| 3 f . k o r h o z - e d d l g ' 

Íz ki. 
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Halálozás. A szentkeresztbányai Lántzky örö-
kösök vasgyárát érzékeny veszteség érte : tizenkilencz 
éven át volt hü és szorgalmas tisztviselője, Wüchter 
Henrik, életének 62-ik évében f. hó 6-ikán elhunyt. 
Temetése tegnap történt meg a vasgyár-telep álta-
lános részvétele mellett. 

Egy bankett. A bankett csak ugy bankett, ha 
az ember ennivalót is kap, amit már azért is elvár, 
mivel a banketteken rendszerint meglehetős magas 
áron adnak tul a hosszulére eresztett levesen, a 
szószos bélpecsenyén és a rendszerint tollasan fel-
szolgált szárnyasokon. A bankett, ha még egyszer 
olyan szellemes pohár felköszöntők hangzanak is ott 
el, csak ugy ér valamit, ha van mire inni, mert 
elvégre koplalni és csak tosztra inni, nemcsak hogy 
nem elégiti ki az önző embert, hanem igen köny-
nyen meg is árthat, amit pedig aztán sóskenyérrel 
sem lehet ellensúlyozni, pláne akkor, amidőn vagy 
csak sót kap az ember az asztalon, vagy csak ke-
nyeret. A Buudapest-szálló bérlője valószínű ugy 
okoskodott, hogy a 2-iki banketten, tekintettel az 
összegyűlt sok kiváló egyházi szónokra, igével fognak 
jól lakni az emberek, s ezen derék és vigasztaló 
tudatában elfelejtett ebédről gondoskodni. Tehát a 
bankett jellege csak a tosztokban nyilvánult meg, 
míg ellenben az ételt illetőleg egyáltalán csak a 
pinczérek gorombaságában. Az ige fölemelő és min-
deneket eltöltő erejében bizakodva, már-már annak 
az apostolnak érezte magát, aki három kosár mor-
zsával igen sok-sok embert volt képes ellátni. Azon-
ban ezen, lehet jóhiszemű, azonban jámbor föltevé-
sében alaposan csalódott, de végeredményében mégis 
csak a közönség távozott csalódottan a három órán 
keresztül tartó koplalási versenyről, a hol jó pénzeért 
vagy semmi, vagy csak valami csekélyke ennivalót 
kapott, azonban a bankettért kijáró dijat irgalom és 
ebéd nélkül felhajtották rajta. Hát biz ez az ebéd 
mindkét félre nézve tanulságul szolgálhat: először 
is aki bankettre megyen, otthon ebédeljen meg, má-
sadszor pedig ha a bankettadó közönséget akar ma-
gának biztosítani, akkor jó pénzért szolgálja is ki. 

„Haladás". Az Udvarhelymegyei Tanitóegylet 
választmánya f. hó 6-ikán tartott ülésében az egylet 
és fiókkörök üléseinek előkészítése és a végzett mun-
kálkodásról való beszámolhatás, valamint a közbiza-
lom által arra minősített értekezések, dolgozatok ki-
adhatása czéljából elhatározta, hogy egy időszaki 
folyóiratot szerkeszt és ad ki a közgyűlés utólagos 
jóváhagyása mellett. A folyóirat czime „Haladás" 
lesz s egyelőre negyedévenkint jelenik meg e lap 
könyvnyomdájában. A lap szerkesztését Gyerkes Mi-
hály igazgató-tanítóra, egyesületi főtitkárra bizták. 
Az első szám már e héten megjelenik igen értékes 
tartalommal. 

Ref. theologusok estélye. A kolozsvári ref. thco-
logián tanuló udvarhelymegyei theologusok f. hó 
16-ikán. vasárnap, Székelykereszturon, a Walter-
szálló nagytermében műsoros tánczestélyt tartanak. 
Az estély elnökéül Vajda  Ferencz ref. papot, lapunk 
bel munkatársát kérték föl. A mulatság tiszta jöve-
delmét jótékonyczélra fordítják. 

Homoród-fürdön  az idény megkezdődött, s a 
mint az előjelekből következtetni lehet, a fürdőnek 
igen látogatott saisonra van kilátása. A fürdő jul. 
1—7-iki vendégeinek névsora a következő: Dr. Er-
délyi Lajos és neje Budapest, gimn. tanár. Kosch 
Traugott és csaladja Szászrégen, fakereskedő, Kocs 
Dénesné Pécs, honvédszázados özvegye, özv. Koha-
ritsné Irma „Siklós, földbirtokosné, Roth Bernátné 
Sz.-keresztur, szeszgyáros neje, Fritsch Irma Med-
gyes, czipőkereskedö, Flórián Bogdán és családja 
Udvarhely, kereskedő, Dr. Feketéné N.-szeben, or-
vosné, Dr. Ferencz-Mihály Zsigmond ügyvéd és neje 
M.-vásárhely, Stroia István és családja N.-szeben, 
városi főjegyző, Nagy Elemér Udvarhely, koll. tanár, 
Kis Bálint Csáklya, cs. és kir. kamarás, földbirto 
kos családjával, Bisa Józsefoé, Tövis, kereskedő, 
Ehrenreich Sarolta Csík Szt.-Imre, fakereskedő leánya, 
Csanády Zalán és neje Udvarhely, kir. járásbiró, 
Csanády Margit Udvarhely, Csanády Attila és neje 
kir. erdész, Kolozsvár, Szabó Nándor és neje Udvar-
hely, szolgabíró, R Benedek Gergely Budapest, bank-
pénztáros, László Lajos Budapest rajztanár, Takács 
István és családja Vízakna, áll. isk. igazgató, Man-
del Jenőné Udvarhely, gyári üzletvezető, Mórán Fülöp 
és neje Kassa, keresk. isk. tanár, Jovian János és 
neje M.-vásárhely, magánzó, Péteifi Zsuzsánna, Pé-
teifi Berta, Jovian Mariska M.-vásárhely, Roth Char-
lotta Birthalm, földbirtokosné. Peltzer Katharina 
Erzsébetváros, kereskedő neje, Csiki G. Miklósné 
M.-vásárhely, birtokosné, Szmael Nihályné Radnoth, 
birtokosné, Frink Sándorné Erzsébetváros, szolga-
biróné, Árkossy Ferencz Kálmán Budapest, ügyvéd-
jelölt, Torday József és családja N.-Kikinda, tszéki 
hivatalnok, Bezeghy Miklós és neje Pancsova, főgimn. 
tanár, Illyés Ferencz ny. tszéki biró, Illyés Vilma, 
Illyés Kata, Illyés Miklós ny. ezredes, Udvarhely. 

Nyilvános elszámolás és nyugtázás. A következő 
elszámolás közlésére kérettünk föl. A székelyudvar-
helyi unitárius egyházközség által folyó hó 2-án a 
lelkészbeiktatással kapcsolatosan rendezett tánczmu-
latság minden tekintetben szép sikerrel végződött. 
Bevétel volt 394 kor. 70 fill. kiadás 202 kor. tiszta 
jövedelem 192 kor. 79 fillér. Felülfizettek: Mélt. és 
főt. Ferencz József püspök 30 kor. Mélt. Hol laki 
Arthur főispán 5 kor. Dr. Kővári László 10 kor. 
Pávelka Mártonné, Ádám Albert, Dr. Ferenczy Géza, 
Dr. Balogh György 9—9 kor. Biró. Sándor, Barabás 
András 8—8 kor. Fábián Józef 7 kor. Dr. Demeter 
Lőrincz 5 kor. Dr. Damokos Andor, Kisgyörgy Sán-
dor, Dr. Fodor Boldizsár, Dr. Gál Kelemen, Gálffy 
Kálmán. Dr. Nyiredi Géza, Deák Lajos 4—4 kor. 
László Domokos, Pál Sándor, Raffic Domokos, 3—3 
kor. Péterfi Domokos, Gotthárd János, Bencze Dénes, 
Dr. Egyed Balázs, Dr. Szöllősi Öiön, Becsek Aladár, 
Végh Mihály, Ajtay János 2-2 kor.Özv. Becsek Dánielné, 
Kriza Sándor, Pál Ferencz, Tibáld József, Fekete 
Benjámin, Dr. Nagy Sámuel, Sándor Mózes (Kénos), 
Fereoczi János, Lőrinczi István, Löfi Öödn, Márkus 
Albert, Gyerkes Mihály, Ferenczi Áron, Vári Albert, 
Ferenczi József, Szentkirályi Árpád, Kovács Lajos, 
Papp Dénes, Pálffy Jenő, Simó Mátyás, Csanády 
Zalán, Papp Gergely, Geréb Zsigmond, Vári Elek, 
N. N., Szabó Dénes 1 — 1 kor. Lukács János 40 fill. 
Máthé Dániel 20 fill. Fogadják a szives felülfizetők a 
rendezőség hálás köszönetét. Ugyan ez alkalommal 
Barabás Audrásné úrnő útján Dr. Ferenczy Géza 
orsz. gy. képviselő 10 kor. adott a templom alapra, 
a miért szintén köszönetét fejezi ki az egyházközség. 

A Székely Dalegylet hangverseny körútját ez 
évben is megtartja. Ugyanis folyó hó 22-én Korond-
fürdőn, 23-ikán pedig Szovátán rendez táuczczal 
egybekötött hangversenyt. 

Az udvarhelyi unitárius egyházkör augusztus 
hó 2-ik napján reggel 8 órakor tartja rendes köz-
gyűlését H.-Almáson. A közgjülés tárgysorozata a 
következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. Névsorolvasás és 
a tisztviselők számbavétele. 3. Jegyzőkönyvolvasás. 
4. Uj tisztviselők eskütétele. 5. Esperesi jelentés. 6. 
Templomozás. 7. Bizottságok jelentése: a) iskolavizs-
gálatokról ; b) vasárnapi nyári tanításról; c) egyházi 
pénztárról és DF. emlékalapról; d) segélyezésekről; 
e) zsinati hátrálékok beszedéséről; f) egyházköri 
gyámoldáról. 8. Felsőbb leiratok. 9. Időközben érkező 
tárgyak. 10. Indítványok. 11. Jövő közgyűlés helyé-
nek meghatározása. 12. Jegyzőkönyvhitelesitő bizott-
ság kinevezése. 13. Bezáró és végül közebéd. — A 
segélykérések jul. 25 ig az esperesi hivatalhoz be-
adandók, valamint az indiCVányok, javaslatok is jul. 
28-ig; a később érkezők nem vétetnek figyelembe. 

Fü árverezés. Székelyudvarhely város közbir-
tokosága a Homoródlázon és a városi Csere-erdőben 
levő füvet ma délelőtt 9 órakor a városi tanácsház-
nál el fogja árvereztetni. A kikiáltási ár a homo-
ródlázi fűre nézve 800 kor., a Csereerdő füvét ille-
tőleg 600 kor. A vásár csak akkor lesz érvényes, ha 
azt a ma tartandó birtokossági tanácsgyülés 
helybenhagyja. 

TAVIrtATOK. 
ItudHpest, juli. 8. 

(Érk. d. u 5 ó.) 
A válsághoz. 

Fejérváry Géza báró miniszterelnök teg-
nap este Bécsbe, onnan ma Ischlbe utazott a 
királyhoz kihallgatásra. 

Ennek kapcsán politikai körökben hire jár, 
hogy Fejérváry ujabb béke-tervvel érkezik visz-
sza Ischlből. 

Kossuth Ferencz holnap, hétfőn, este 
Budapestre érkezik és valószínűleg jövő héten 
összehívja a vezér bizottságot. 

A darabont miniszter jelöltsége. 
Lányi Bertalan igazságügyi miniszter 

Szt.-Miklósra érkezett. 
A fellobogózott pályaudvaron Vitális Péter 

nyugalmazott megyei tisztviselő üdvözölte. 
A miuiszter később a Fekete-sas szálló 

dísztermében programmbeszédet intézett válasz-
tóihoz, melyben kiterjeszkedett kinevezése mo-
mentumaira és kijelentette, hogy becsületes in-
dulattal vállalkozott igazságügyi tárcza át-
vételére, remélve sikerülni fog közreműködnie a 
válság megoldásában. 

Bizony szomorú állapotok ezek. Már-már 
azt hittük, hogy az országban a kamarilla a 
7-en kívül talán embert sem talál az alkotmány-
ellenes kormányzásra, s ime, akad választókerü-
let, mely a 7-ek egyikét képviselőjévé választja. 

Kilépés a szabadelviipártból. 
H o 1 z e r János a korponai kerület orszá-

gos képviselője ma bejelentette kilépését a Sza-
badelvüpártból. 

Óriási tűzvész. 
Tőke-Terebes ma reggel óta lángokban áll. 

Vízhiány miatt a mentési munkálatok eredmény-
telenek. 

Forrongás a kaszárnyákban. 
A kolozsvári „Újság" mai száma írja: 
Az egész nemzet lelkén átsuhant a törekvés: 

magyarrá kell lennünk és pedig első sorban a had-
seregben. Ez ellen harczolnak az osztrák kamarilla 
láthatatlan, de érezhető zsoldosai. 

Ám az Eszme mind terjeszkedett és útjában 
megállítani nem lehetett. A kaszárnyákban a magyar 
fiuk lelkesedve várják az időt, amikor ők is tehet-
nek valamit a küzdök segítségére. 

A legénység belső lelkivilágáról, gondolatairól; 
cselekedeteiről olyan hirek jutottak most tudomá-
sunkra, amelyek kétségtelenül beigazolják: hogy a 
híres vagy talán a hírhedt fegyelem a kaszárnyák-
ban meglazult. 

Adjuk az alábbi eseményekot, ugy, ahogy az 
hozzánk eljutott: A kolozsvári 62-ik és a székely-
udvarhelyi 82-ik gyalogezredhez, a hadügyminiszter-
től, a honvédelmi miniszter utján bizalmas rendelet 
érkezett, amely szerint az ezredparancsnokságok tart-
sanak szigorú vizsgálatot a legénység között, mert 
valahogyan „lázitó" iratokat csempésztek be a legény-
séghez. Azonkívül adafönn tudomására jutott a fel-
sőbbségnek, hogy a két ezredből — amelyekbe tul-
nyomólag marosszéki és székely magyar fiuk szol-
gálnak — körülbelül azonos szöveggel levél ment 
Kossuth Ferencznek, amelyben azt irják, hogy csak 
tartsanak ki a nemzeti jogokért való küzdelemben, 
mert ha arra kerül a sor, a magyar fiuk nem fog-
nak fegyvert a magyarokra, hanem az osztrákok 
ellen fordulnak. Hadd jöjjön hát a forradalom — 
irják forrásunk szerint a bakák — mi készen állunk 
arra is. 

A rendelet értelmében Kolozsvárott a 62-ik 
gyalogezred parancsnoksága meglepetésszerű kaszár-
nyavizsgálatot rendelt el. De nem találtak semmit. 
Néhány baka szocziálista röpiratokat tartogatott a 
ládájában és azt el is kobozták tőlük. A vizsgálat 
tehát eredménytelen maradt itt nálunk és valószí-
nűleg eredménytelen volt S2ékelyudvarheiyen is, ahol 
hasonló eljárást követtek. 

Egy másik forrásunk szerint az elrendelt vizs-
gálat ügye kapcsolatban ven azzal, ami nemrégibeu 
egy erdélyi ezredben történt. A hadügyminiszterhez 
ugyanis feljelentés érkezett, hogy a szóban forgó 
ezred legénységéből 3 zászlóalj megtagadta a tisz-
teknek az engedelmességet. 

Ez a 3 zaszlóalj ugyanis kivonulásra készen 
állott, de a legenység fogadalmat tett, hogy nem 
engedelmeskedik. Töltött Mannlicherrel fogadták a 
tiszteket és kijelentették, hogy német kommandóra 
nem hallgatnak. 

De természetesen szigorú vizsgálatot indítottak 
és ennek kapcsán derült volna ki az, amiért most a 
62-ik és 82-ik gyalogezredeknél a vizsgálat tartatott. 

A Potemkin legénysége megadta magát. 
Bukarest, jul. 8. 

Potemkin hajó, kíséretében levő torpedó 
naszádjával együtt K o n s t a n c z b a érkezve, 
román hatóságok felszólítására megadta 
magát. 

A legénység partra szállt s a hajókat 
átadták a román hatóságnak. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája 
TelefoniDKi&iii: 14. 

N y i l t t é r . 
Alólirótt kinyilatkoztatom, hogy Buzogány József postai 

levélhordót folyó évi junius hó 26-áu teljesen alaptalanul 
gyanúsítottam azzal, hogy neki 20 koronával többet fizettem; 
gyanúsításom tévedésen alapul s ezért tőlle a sértésért nyilvá-
nosan is bocsánatot kérek. 

Székelj udvarhelytt, 1905. julius 7-én. 
E'őttünk : l t l r ó 7.8117. MH. 

Kálmán Itlózes, 
Botli Gergely 

tanuk. 



Csak 5 korona 
4'U kiló (körülbelől 50 darab) kevéssé megsérült 

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 D . S Á N D O R 

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

A 3 E L E M 0 R t E t i J O B B T t í O F E D E S . ' A N Y A G A 

m 

£ b ő S t y r i a i H ö t ő g p g y á r 
Fogl J. L. műgépéBZ — Magyarországi képviselet és raktár 

Budapest, Teréz-körút 20. 
A l e g h í r e s e b b k ö t ő g é p e k 

házi és ipari czélra részletfizetésre is kaphatók. 
Árjegyzék ingyen, bérmentve. 

Varrógép, kerékpár Javitó műhely. 

Á R J E O 1 Í Z É I Í 
minden hangszerről kivá-
vánatra ingyen és bér-

mentve küldetik. # # 

Első kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

il 

KI HÓ magyar villa-
mos erőre berende-
zett liangszergyár 

B u d a p e s t i 

j ( a r i ; t t y a l ( i r á l y 
ajánlja dús 

raktárát 
női, férfi és gyer-
mekharisnyákba 

eredeti 
gyári árban. 
12 pár megrende-
lésnél bérmentve, 
harisnyafejelések 
elvállaltatnak — 
Árjegyzék kívá-
natra ingyen. — 

Budapesti harisnyaHirály 
fó'raKtár V., flrdí-u. l/a. 

S t o w a s s e r 
királyi udvari hangszergyáros, hadsereg szállító, 
a Rákóczi-tárogató és a hangfokozó gerenda feltalálója 

B l T D A P £ I T , I I . , l i á n e z l i i d - u . 5 . 
A j án Íj a "fíaj át* gyárába n készült általánosan elismert 

különleges (speczialités) fa-, réz-, fuvó és vonós 
hangszereit,.czimbalmokat stb. 
I . e g n a g y o b b r a k t á r és g y á r 
XegedöK 
JíangfoKozó gerenda 
•okkal jobb, erősebb és lágyab 

3. 4, 5, 6 forinttól feljebb a legjobb 
felszerelésben. 

mely által bármely 
hegedű vagy gordonka 

jobb, erősebt) és lágyabb hangot nyer (biztos 
siker); hegedűbe javítással 4 frt. 
l / i v m A H l l / t t /  legjobb, erős, elpusztíthatatlan jlaiHlOnityal) hangokkal. 2.60, 3, 4, b forinttól 
teljebb. Különleges .aczélhangu hangrerBenyharmoni-
kák, saját mintái. 

rózsafából ujezü6t bil-
lent} üve) és iskolával 
30.— forinttól feljebb 

világhírű legjobb gyárt-
mány, 66 forinttól feljebb 

T á r o g a t ó 
jíarmnniumoK, 
7«M»V9vaV teljes fe lszerelése előnyös 

feltételek mellett, jutányos ár-
ban, elismert jó minőség, a hadsereg és a legtöbb 
katonai zenekaroknak szállítója vagyok. 
Tstlí lárfil /  a z összes hangszereken, különle-
JOVIIujUl) ges szakszerű pontossággal, ju-
tányos árban es* közöltetnek. 

Í Kezesség minden egyes 
= hangszernél 

• Ki Vitai najtjban és I lYlVRtJl kicsinyben 

Faeladási hirdetés. 
A korondi róm. kath. egyház (Udvarhelyvármegye) tulajdonát képező Korond köz-

ség határában fekvő ,, Korondága" nevü erdejének, a jóváhagyott rendszeres gazdasági terv 
szerint egyszerre való kihasználásra engedélyezett és 182.4 k. holdon törzsenként kibélyeg-
zett 4340 drb. bükk és 6697 drb. fenyőfakészlete, mely a köröndi m. kir. járási erdő-
gondnokság becslése szerint 3612 m3 bükk müfát, 8429 m3 bükk tűzifát, 2717 m3 lucz-
fenyő fürészárut és 1859 m3 luezfenyő épületifát tartalmaz, az 1905. évi julius hó 31-én 
délélőtt 10 órakor, Korond község házánál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlat utján 
együttesen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 19273 azaz (Tizenkilenczezerkétszázhetvenhárom) korona. 
Hánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a-
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Részletes becslési és árverési feltételek a korondi m. kir. járási erdőgondnokságnál 

(Székelyudvarhelyen) és alólirottnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Korond, 1905. évi julius hó 5-én. 

H a d n a g y M i h á l y I f j . F á b i á n J ó z s e f 
lelkész. megye gondnok. 

ft jVí i ihle - fc le C h r y s a n Y h c m u m o H 
f e l t ű n é s t K e l t e n e K ! 

jWiihle ftrpád, T e m e s V a r . 

l y á r i m e n e t r e n d . 
Érvényes 1«05. május 1-től 

Szölölugast 
iiltessiinlj minden ház mellé és Kertjeinken 

föld- és homoHtalajon 
A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly 

ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb gondozással fel-
nevelhető nem volna, ezenkívül más épületeknek, kerteknek, 
kerítéseknek, stb. a legremekebb dísze, anélkül, hogy leg-
kevesebb helyet is elfoglalna az egyébre használható ré-
szekből. Ez a legháládatosabb gyümölcs, mert minden év-
ben terem. 

Erre azonban nem minden szőlőfaj alkalmas, (bár mind 
kúszó természetű) mert nagyobbrésze ha meg nő is, termést 
nem hoz, azért sokan nem értek el eredményt eddig. Hol 
lugasnak alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják há-
zukat az egész szőlőérés idején a legkitűnőbb muskotály 
és más édes szőlőkkel. 

A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fénynyomatu 
katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik meg, aki 
czimét egy levelezőlapon tudatja Borfaju szőlőoltványok is 
még nagy mennyiségben kaphatók leszállított árakon. Borok 
családi fogyasztasra 50 1. és feljebb olcsó árban és „Delaware* 
sima, ültetéshez és ebből borminta. 

ÉrmelléKi első szőlőoltványtelep jtagy-Xágya, 
Biharmegye 

Hitiinö minőségű és legmagasabb szilárdságú portlandonra czementet olcsó ajanl 

8fcA$$ÓÍ PORTLANO CEMENTGYÁR 
^assdban S z e K e l y u M a r h e l y t t ^ ö s l c r e s G á b o r i n t m . 


