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1867. évi XII. t-cz. 
Irta B r . lIAnlTy D e z s ő . 

Midőu az 50-es évek dermesztő nyomása 
után, az alkotmányos élet visszaállítására az 
1860-ik évi október 20-ikí diplomával kísérlet 
tétetett, a nemzet bizalmatlansággal fogadta  a 
hatalom által ajánlott, csak tartományi auto-
nomia színezetével biró alkotmányt. Az 1861-ik 
évi országgyűlésen a felirati  és határozati pár-
tok közötti küzdelmek csak formában  tértek el. 
A czél tekintetében csak a hang erősebb vagy 
enyhébb mérve volt a különbség, de lényegében 
a nemzet egyhangúan ősi alkotmányát, állami 
önállóságát és az ezeket kifejezésre  juttató 
1848-ik évi törvények teljes érvényben való 
visszaállítását kívánta. 

A bécsi hatalom akkor még nem akarta 
belátni, hogy az összmonarchia eszméje mellett, 
központosító törekvésével, az Olaszországból 
visszaszorított és Németországban hatalmat 
vesztett állapotában, lehetetlen továbbra is a 
történelmi múlttal és törvényeken alapuló álla-
misággal biró Magyarország beolvasztásával 
fentartani  az egységes, központosított Ausztriát. 
Az 1866-ik évi eseményeknek kellett elkövet-
kezni arra, hogy a magyar állam államisága és 
történelmi alapokon nyugvó jogai érvényesül-
hessenek. 

Nehéz küzdelmek és hosszú tárgyalások 
után jött létre az 1867-ik évi XII. t.-cz. Be 
kell ismerni most, több mint 36 év után, hogy 
az uj alakulást ugy Bécsben, mint Magyarorszá-
gon nem kis bizalmatlansággal fogadták.  Bécs-
ben féltek,  hogy az alkotmányát visszaszerzett 
magyar állam az 1849-iki törekvések érvénye-

sítésének útjára lép és Kossuthnak pár nappal 
a koronázás előtt Deákhoz intézett levele hatása 
alatt Deák alkotásában az ország önállóságának 
és jogainak feladását  fogja  látni és keresni fog 
alkalmat és időt arra, hogy a különben is 
erejében és tekintélyében megingott bécsi ha-
talmat magáról egészen lerázza Magyarországon 
pedig még azok is, akik Deák alkotásában az al-
kotmány visszaállításának biztos alapját látták 
lefektetve,  bizonyos aggodalommal várták a 
fejleményeket  és a multak szomorú példáira 
gondolva, nem voltak megnyugtatva az iránt, 
hogy az alkotmányos élet és a törvényileg biz-
tosított alkotmányos jogok, a törvények végre-
hajtásának fogyatékos  volta vagy tervszerű és 
czélzatos kijátszása következtében nem lesznek-e 
ismét csak ideiglenesek és nem lesz-e a nemzet 
ismét, mint a mult századokban nem egyszer 
történt, a törvények végre nem hajtása miatt a 
sérelmi politika nehéz és meddő útjára terelve ? 

A mindkét oldalról való bizalmatlanság-
nak következménye volt aztáu, hogy az 1867. 
XII. t.-cz. alapjaira épitett uj alkotmányos élet 
nem tudott azon természetes erőben és lendü-
letben megindulni, mely szükséges lett volna 
azért, hogy a törvénybe;: -,'efoktetett  elvek és az 
abban biztosított jogok a maguk teljes erejük-
ben érvényesülhessenek. Szinte mondani lehetne, 
tervszerűen kerülte a többség mindazon kérdé-
sek előtérbe helyezését, melyek esetleg az ural-
kodó bizalmatlanságát a nemzet törekvései iránt 
fölkelthették  volna. Szinte tervszerűen töreke 
dett arra a kormány és az őt támogató többség, 
hogy bizonyos kérdések homályban tartassanak 
és hogy oly jogok, melyek föltétlen  törvényben 
gyökeredzők, csak azért, hogy bizalmatlansá-

got föl  ne keltsenek, vagy kimagyarázásokat 
maguk után ne vonjanak, latensek maradjanak. 
Annyival inkább érezte magát a hatalmon levő 
többség erre az útra tereltnek, mert különösen 
1875. óta — a fúzió  létrejöttének ideje óta — 
a közjogi ellenzék nem arra törekedett, hogy az 
1867. XII. t-cz. alapján fejleszsze  tovább a 
magyar államot, hanem annak félretételével  meg-
valósítani akarta, vagy legalább hirdette, hogy 
megvalósítani akarja, a personal uniót, mely az 
uralkodó személye egységének elismerése mellett 
minden más kapcsolatot a Lajtán tuli részekkel 
megszüntetni akart, szemben az 1723-ik évi I., 
II és III. t.-czikkek rendelkezéseivel és szemben 
az 1867. XII. t.-czikknek az együttes védelmet 
kimondó rendelkezéseivel is. A közjogi ellenzék 
ezen törekvése, ha nem is jogos, de minden-
esetre érthető bizalmatlankodást és aggodalmat 
kelthetett az uralkodóban, aki attól félhetett, 
hogy egy ily alakulás csak előkészítője fog 
lenni a végleges elszakadásra való törekvésnek. 
Csak természetes volt ennek folytán,  hogy ezen 
aggodalmat és bizalmatlanságot ellensúlyozandó, 
az 1867. XII. t.-cz. alapján álló többség, habár 
nem helyesen és ugy lehet önkéntelenül, tartóz-
kodóbb volt a törvényben lefektetett  jogok 
érvényesítése tekintetében, mint ahogy törvény-
ben biztosított jogok alapján a nemzet és a 
nemzet jövő fejlődése  érdekében lennie kellett 
volna. így alakult aztán ki az a helyzet, mely 
kulmináczióját a mai állapotokkal érte el. 

Az 1867-ik évi XII. t. -cz. megadja a biz-
tos alapot arra, hogy a magyar állam a maga 
teljes souverainitásában kiépüljön. De, hogy ez 
megtörténhessék, arra az szükséges, hogy az ural-
kodó teljes bizalommal legyen a nemzet tö-

Az asszony. 
— írta: Lengyel  Laura. — 

Borongós, novemberi délután volt, mikor meg-
megismerkedtem vele. A nevét sajnálatomra nem 
árulhatom el, de büszkeségem, boldogságom, hogy 
beszélhettem vele. 

Eleinte egy kicsit nehezen ment a dolog. A 
hires zongoraművésznő nem tud magyarul. Ezen köl-
csönösen sajnálkoztunk, aztán megfeledkeztünk  róla. 
Ha idegen nyelven kell beszélnem, szakasztott olyan 
kényelmetlen érzésem van, mintha diszes selyem ru-
hába ülnék. Ezen a délután elfelejtettem  mindent 
és hallgattam beszédét. 

— Nos, igen, magának igaza van: a dicsőség 
csakugyan szép és nagy dolog, higyje el, nem is cso 
dálom. ha annyi bolondja van. Nem is kellene az 
ilyen bolondokra haragudni, a ki nem ,birja erővel, 
ugy is elmarad. En legalább soha s?m tudok az 
ambiczión nevetni, ha teljesen tehetségtelen ember-
ben látom is. 

— Hogy magamról beszéljek ? Ugyan, vegyen 
még egy csésze teát, meglássa, sokkal mulatságosabb 
lesz a dolog. Maga olyan sokat vár tőlem, s nekem 
pedig alig van mit mondanom. Nos, igen, bejártam 
a világot, sok helyütt voltam, Páristól Pétervárig 
ünnepeltek az emberek, azaz nem engem, hanem a 
művészetemet. Voltam Amerikában is, de hát erről 
annak idején eleget irtak a lapok. Volt részem di-
csőítésben annyi, hogy megcsömörlött belé a lelkem. 
De lássa, ez mind nem nekem szólt, hanem a mű-
vésznőnek és éppen ezen szoktam én esős, szomorú 
délutánokon töprengeni. 

Mert hazugság az, hogy a dicsőséget valaha 
megunja az ember. Megundorodhatik tőle egy darab 
ideig, — mint bocaáson meg a brutális hasonlatért 

— az iszákos a pálinkától, de áztán megint előve-
szi a szomjúság. A dicsőségtől csömört kaphat az 
ember, de jól nem lakik vele soha. Nem is az a baj. 
A lelki katalust már kihevertem és most újra me-
gyek messzirre, — keresni azt, a mitől annyira un-
dorodtam. 

— De lássa, más fáj  nekem : az, hogy mindez 
a dicsőség, öröm, ünnepeltetés nem is engem ért, 
hanem a művészetemet. Az asszony van bennem 
megsértve, érti már? Kérem, ne mondjon ellent, én 
ismerem azt a pár udvarias frázist,  a mi most az 
ön ajkán lebeg. Nem vagyok éppen csúnya, tudom. 
De lássa, mindazok a férfiak,  Kik velem foglalkoz-
tak, nem az asszonyt látták bennem, hanem a mű-
vésznőt. Többnyire a hiuságukra hatott a nevem. 
Volt olyan is, kinek szivét megvette a játékom, de 
egy sem, érti, egyetlen egy sem volt köztük olyan, 
kiről bizton elmondhattam volna, hogy : ez szeretne 
engem akkor is, ha nem volnék, a ki vagyok, ha-
nem csak egy közönséges polgárleányka; ha nem 
volna a hírem, se tudásom, se szellemem, nem volna 
egyebem, mint a mostani tűrhető arezom. Ne ne-
vessen kérem. Nagy fájdalom  egy asszonyra nézve, 
ha tudja, hogy benne nem a nőt látják. Mert higyje 
el, ostoba frázis,  hitvány hazugság, a mit a lélek 
nagyságáról, a sziv nemességéről beszélnek . . A férfi 
nem ezt keresi az asszonyban, hanem a fiatalságot, 
a szépséget, jó kedvet. Mi — nők — néha elbolon-
dittatjuk magunkat az úgynevezett lelki szépségektől, 
de a féi  fi  szerelem alapja mindig csak az asszony 
szépsége, bája, a többi hiúság, önámitás, érzelgés, 
szép lélekre mutató romanticzizmus, de nem szere-
lem. Mint a hogy fzzel  az érzéssel a maga elbűvölő 
igazában és fönséges  erejében még soha sem talál-
koztam. 

— Látja ott azt a kis szekrényt? Tele van 
levelekkel, versekkel. Fé.fiak  irták, kik állítólag 
szerettek. Megtartom őkei és mikor nincs más dol-
gom, olvasgatom egyiket aanásik után. Es most hall-

Sasson reám. Halálos ágyamon Istennek ajánlva lel-
kemet sem beszélhetnék őszintébben, mint a hogy 
most szólok. És a mit mondani akarok, azt nem 
Percznyi muló rossz kedv mondatja velem, hanem 
higgadt megfontolás.  Habozás nélkül, odaadnám min-
den dicsőségemet, művészi tehetségemet, ha egyiké-
ben ezen leveleknek fölfedezném  amaz imádatraméltó 
együgyűséget, melyeket igazán szerelmes ifjak  szok-
tak szép fiatal  leányoknak irni. Életem felét  odaad-
nám, ha nem volna e levelekben oly sok szép gon-
dolat, kinyomatni való aforizma,  ordítozó hiúság, 
beteges érzelgés, de megcsapna egy forró,  epedő 
sóhajtás, melyet a legegyügyübb szerelmes ember le-
velénél is érez áz ember. Ha ez az érzelem a maga 
isteni nagyságában reám talált volna. De nem igy 
volt és nem is lesz így soha. 

— Mert hiszen végtére láttam nőket, kik ke-
vésbé csinos külsővel, mint az enyém, szenvedélyre 
lobbantották a férfi  szivét. De nálam ez nem ugy 
van. Hogy művészetem mellett külsőm is érvénye-
süljön, sokkal szebbnek kellene lennem. így mindenki 
a művésznőt látja bennem és nem az asszonyt. Ko-
mikus ugy e? Féltékeny vagyok saját magamra. Éa 
uem akarom, hogy tehetségemért. rse\j asszonyi vol-
tomtól teljesen külön álló dolog — szeressenek; 
mint a hogy az ilyen érzelem nem is szerelem, higyje 
el. A féifinak  szépségre, ifjúságra,  vidámságra van 
szüksége az ő asszonyában és nem művészetre vagy 
elmésségre. A szerelem ott kezdődik, mikor az édes, 
együgyű leánykákról hallatlanul döczögős versben 
jelentik ki, hogy a nap, hold, a csillag, általában 
minden égitest — hozzájuk képest suviszk. Mikor 
az angyalokat detronizálják, mikor a hajról megír-
ják, hogy arany; a szemről, hogy ibolya, az ajkról, 
hogy eper. Olvastam néhány ilyen hallatlanul ostoba 
dolgot és életem gyásza, hogy egy sem hozzám volt 
irva . . . 

— Ugy-e, különös gyötrelem az enyém ? Nem 
hallott még ilyet, hogy valaki önönmagára legyen 



rekvései iránt és ne higyje, hogy a nemzet 
többsége többet akar, mint amihez joga vau, 
vagy hogy olyat akar, ami a dinasztia érdekei-
nek meg nem felel 

Az egységes magyar nemzeti állam kiépí-
tése nemcsak nemzeti, hanem dinasztikus ér-
dek is. A magyar állam jövője a dinasztia ér-
dekeivel teljesen azonos. A magyar nemzet azon 
törekvése, hogy a magyar állam nemzeti és 
egységes legyeu, nem jelent egyebet, mint tőr-
vényen alapuló jogok érvényesíteni akarását 
ugy, hogy még akkor is, midőn esetleg az oszt-
rák nemzetiségi és széthúzó törekvések a monar-
chia osztrák részének területi integritását is 
veszélyeztethetnék, a legitimitás elvein nyugvó, 
dinasztia és nemzet közt fennálló  kapcsolat 
következtében megrázkódtatás nélkül álljon és 
álljon meg itt e földön  a dinasztia trónja Mi-
dőn pedig erre törekszik, visszaemlékszik már 
1836-ban keletkezett azon legfelsőbb  elhatáro-
zásra, melyet a kanczellária április 24-iki kelet-
tel 5440. sz. alatt az országgyűléssel közölt, 
hogy ö Felségének az iránti rendelkezése, hogy 
felséges  házának herczegei a magyar nyelvet 
birják és megtanulják, végre már érvényesüljön 
és nem kiván egyebet, hogy oly nemzeti dinasz-
tiája legyen, mely megérti a nemzetet és mely 
a nemzethez ugy tud szólani, hogy a nemzet 
azt meg is értse. De szükséges az is, hogy a 
nemzet törvényen alapuló jogaival élni akarjon 
és kicsinyes, opportunisztikus tekintetek mellő-
zésével ne kerülje meg érvényrejuthatását azon 
jogoknak, mely jogok, mig egyfelől  törvényen 
alapulnak, addig másfelől  érvényesítésük föltét-
lenül szükséges arra, hogy a magyar nemzeti ál-
lam a maga teljességében kiépülhessen. 

Az 1867. évi XII. t.-cz. állandó támadása 
és kitartó védelme nem alkalmas küzdelmi tér 
arra, hogy végeredményében az egységes ma-
gyar nemzeti államot megteremts1. Nemzeti, köz-
művelődési és közgazdasági teljes kifejlődés  szük-
séges, hogy a magyar állam erős alapokon 
nyugodhasson. Egy müveit és gazdag magyar 

állam képes csak arra, hogy erős, egységes és 
nemzeti legyen A közjogi harczok meddő küz-
delme az 1867. XII. t.-cz. mellett és ellen a 
magyar államot műveltté és gazdaggá nem teszi 
és igv nemzetivé nem teheti. Meglevő 1867 
XII. t -cz. alapján, h a annak érvényesítése iránt 
nem bizalmatlan az uralkodó és ha annak tel-
jes tartalma végrehajtása tekintetében nem tar-
tózkodó a nemzet, kiépíthetjük biztos alapokon 
az egységes magyar nemzeti államot. 

Az 1867. XII. t.-czikket azon tartalomban 
kell végrehajtani akarni, amint azt Dáák Ferencz 
mély belátással megalkotta. Megalkotta, mint 
alapot, a nemzet jogait fektetve  le abban. A 
nemzettől függ,  hogy az abban lefektetett  el-
vek és jogok alapján meddő közjogi viták ke-
rülésével ugy élje alkotmányos életét tovább, 
hogy dinasztiájával egyetértve a művelődés ut-
ján haladjon s gazdaságilag f ü g g e t l e n ,  ide-
bennt e r ő s és az 1867. XII. t.-czikkben biz-
tosított jogok érvényesítése mellett kifelé  is mint 
ö n á l l ó á l l a m jelentkezzék. Az 1867. XII. 
t.-czikkel élűi kell tudni, élni kell akarni. Éz 
a kérdés. És ha a nemzet tud is, akar is élni 
e törvényben lefektetett  jogokkal, ugy nem lesz 
vitás, ugy nem lehet vitás sem gazdasági ön-
állóságának, sem hadserege nemzeti voltának 
kérdése. 

„Egy történelmi adat." 
— Levél a főszerkesztőhöz.  — 

Kedves főszerkesztő  Uram ! Édes barátom ! 
Nagy gyönyörűségem telik abban, hogy az 

„Udvarhelyi Hiradó"-ból, ebből a régebben szaba-
delvüpárti burokból egy szép, himes pillangó: a 
függetlenségi  eszmék szép pillangója jött elé. Nagy 
gyönyürüségem telik abban, ha száll virágról-virágra, 
azaz: szívről-szivre és ott hagyja szárnya ékességét 
a függetlenségi  eszmék örökszép elveit. És nagy gyö-
nyörűségem telik abban, hogy ott láthatom nevedet 
e lap élén, melybe melegen verő szíved szentérzéseit 
lerakhatod, hogy idő reateltével megláthasd eszméid-
nek érett gyümölcseit. 

A várfokon  te állasz. A zászlót te tartod. Fe-
lirata, minden magyar édes álma: a haza függet-
lensége. 

Midőn ez uj szellemet öltött lap élén lelkem-
ből üdvözöllek, egy a kívánságom: karod ne lan-
kadjon ! 

Fel a zászlóval magasra! 
Egész világ hadd láthassa. 
Hadd lásBák és hadd olvassák; 
Rajta szent szó van: szabadság! 

Ez a kívánságom. És egy a kérésem hozzád. 
Hallgass meg. 

Szegény hazánk felett  újra sötétedik. Az ár-
mány, a gonoszság négy százados szelleme újra ássa 
a vermet alánk. Szabadságvágyunk élöfájának  gyö-
kerére újra fejszét  emelt gálád házastársunk. Alkot-
mányos életünk vérkeringésének szabad folyása  elé 
akadályokat állított a hatalomnak hízelgő ocsmány 
lelküség. 

A felszín  még csendes. Alatt azonban örvény 
kavarog. Egünkön még van egy-egy biztató sugár, 
de villámszikrákkal telitve a lég. Négyszázados ellen-
ségünk fejszeje  életünk gyökerén. Az osztrák fojto-
gató keze torkunkon. 

Hagyjuk-e, hogy belénk fojtsák  a lélekzetet? 
Történelmi multunk, az az ezerévből való ezer cso-
dás emlék megfelel  erre és kimondja, hogy ne 1 

Fegyverrel vágjuk-e le hát a torkunkat szorító 
osztrák kezet ? — Azzal. Az összetartás fegyverével. 

E levelem megírására a te „Egy történelmi 
adat" czimü czikked ösztönöz. 

Mit mondassz abban ? — Megállítani szeretnéd 
a nemzetnek a 48-as zászló alá tömörülését és 67-es 
alapról akarod letépni azt a fojtogató  kezet. 

Vájjon azzal az „egy történelmi adat"-tal, hasz-
nálsz-e szegény hazánk szomorú ügyének ? 

Én azt hiszem, hogy nem. Abban nem egy 
zászló alá hivod a hazafiait,  hanem elválasztod őket 
egymástól. Ez a magosztás ma veszélyesebb reánk, 
mint valaha. 67 és 48 vannak «zembe állítva egy-
mással. Az egyiken aggódó lelked azt a villámot 
látja, mely a nemzetet fogja  a földre  sújtani; a má-
sikán a reménynek azt a szép szivárványát, mely a 
nemzet biztos győzelmének ragyogó színeit mutatja. 

Ha nemzetünket most kétrészre osztod: ott is veszí-
tünk, hol a győzelem gyümölcseit megízlelhetni véled, 

Miért hagyta el Apponyi régi álláspontját ? Sa-
ját szavai szerint azért, mert hazánk függetlenségé-
nek szent templomát a 67-es alapról kiépíteni nem 
lehet. És miért mondotta Bánffy  Kossuthnak: hagy-
jatok nyitva egy ajtót, hogy azon át én is hozzátok 
mehessek ? ! . . 

Azért-e hogy a 48-alap rossz ? — Nem ! Ha-
nem azért, mert jobb, mert biztosabb, mert egyedüli 
biztos alap. 

Bécs a 67-es alapról ezután is az eddig folyta-
tott politikát várja. Ha az alap rossz: a rajta levő 
épület sem lehet jó. A mit ez uj szellemet ígérő 
lap érdemes munkatársa a „Szabadelvüpárt szerepe 
és hivatása" czimü czikkében mond, — az áll a 67-es 
alapra is. „Hanemzetiségi vidékeinken letépték a 
magyar zászlót, ha templomainkban felhangzott  a 
Gotterhalte, melynek hangjai mellett nemzeti félis-
teneinket bitófára  húzták, ha külföldi  követségeink 
megtagadták nyelvünket, ha saját véresverejtékkel 
szerzett pénzünkön egy tőlünk idegen, velünk szem-
ben ellenséges indulattal viselkedő állam közgazda-
ságát emelték, ha kaszárnyáink felett  ott terjesz-
kedett nemzetünk állandó szégyenéül a kétfejű  sas, 
ha véreinket idegen zászló alatt sanyargatták" — 
megtorlás nélkül, vájjon mi volt az oka ? Az, hogy 
hibás alapon, ha nem mindig gonosz hazafiak  állot-
tak is: tökéletes alkotást nem végezhettek. 

Ne hivj hát ez alapra, édes barátom! 38 éves 
keserve jajdul tel erről a hazának. Aggódó lelked ne 
lásson bajt, ne képzeljen veszélyt a 48-as zászló 
alatt. Én, ha ide állana nemzetünk: a pokoltól sem 
félteném  hazámat. És nem féltem  addig, mig a 
körülményeket olyan bölcsen megfontolni  tudó 
Kossuth Ferencz tartja azt a lobogót, ki nem máról-
holnapra akarja kiépíteni szabadságunk és függet-
lenségünk szent templomát, hanem földmivelő  mód-
jára szántja az uj ugart és vet belé igaz magot, hogy 
a távol jövőben lehessen a nemzetnek gazdag aratása. 

Ne ossz el hát minket. Szegénységünk tudatá-
ban ne hirdess kishitüséget. Neküok az ellenség előtt 
nem szabad kibeszélnünk, hogy elfogyott  a puska-
porunk. 

Zárom szives kérésemet és zárom e b. lap jul. 
9. számában megjelent vezérczikkírójának arany sza-
vaival : „jöjjön velünk, a kinek kedves a harcz, ked-
ves a küzdelem, melynek czélja a magyaralkotmá-
nyos szabadság kivívása és biztosítása !" Ne kérdezzük 
egymástól: ki milyen alapon áll ? Az ellenség sok. 
A nemzet legyen egy. Csak igy győzhetünk. 

ő-zinte barátsággal köszönt 
Igaz hived: 

De&k Miklós. 

Kedves barátom 1 
Meleg hangú hazafias  leveledért fogadd  leg-

szebb köszönetemet. 
Kellemesen érint, hogy jóhiszeműségem és ha-

zafias  intentionnt megértetted. 
Igazad van, aggódó lelkem kényszerűségének 

engedtem csak, a mikor múltkori kis közleményemet 
megírtam. Ugy látszik akadtak a kik félre  értettek, 

Közleményemnek nem lehet és nem volt szét-
húzás a czélja. Ha volt idő, a mikor tömörülni kel-
lett ugy az a mai idő az, a mikor megtagadják azt 
a keveset is tőlünk, a mit mi kérünk s a mikor 
el lehetünk arra is készülve, hogy jogos törekvése-
inket esetleg az erőszak eszközeivel is készek letörni. 

Én csak arra kívántam a figyelmet  felhívni, 
hogy ne töltse el keserűség a szivünket s ne enged-
jük, hogy a keserűség szülte harag kerüljön a szük-
séges józanság fölé. 

A mennyire óhajtom ép ugy féltem  is a sikert 
s a féltés  aggodalomra késztetett. 

Ez az aggodalom azonban nem kishitűség. 
Tudom és vallom, hogy igazságunk van s az igaz-
ság mindent legyőző ereje meg kell teremje a mi 
küzdelmünkben is a gyümölcsét. 

Nem hívlak más alapra. Nem is ez volt a czé-
lom, hanem csak az, hogy egyenlő erővel és akarat-
tal követeljük azt, a mi már a jelen napjaiban 
megvalósítható. 

A felett,  hogy melyik alap jobb, vagy kevésbbé 
jó, én nem kivánok vitatkozni, nem kívánok e te-
kintetben senkit meggyőzni, hisz ezek csak eszközök 
a közös czél felé,  a mely nem lehet más, mint édes 
hazánk függetlensége. 

Hogy ki milyen eszközzel küzd a czél felé,  az 
teljesen lényegtelen, csak az eszközök különléleségé-
ből ne vonjunk hátrányos következtetést egymás 
hazafiságára  nézve. 

Magyar lelkem egész melegével küzdöttem tö-
rekvéseinkért a múltban, küzdeni fogok  a jövőben 
is. Utunk együvé vezet, törekvéseink azonosok, mi 
nem válhatunk szét. 

Kedves leveledet még egyszer köszöni 
igaz barátod 

Dr. Kovácay  Albert. 

féltékeny  ? Pedig ugy van. A lelkem, vagy a tehet-
ségem, vagy tudja Isten, hogy nevezzem azt, a mi 
bennem van : ragyogóbb, mint a külsőm. A nap ra-
gyogásától nem látjuk a csillagokat. A hasonlat me-
rész, sőt vakmerő, de nem jut más az eszembe. Lássa, 
a kis csillagok mindig ott vannak az égen és bizto-
san nagyon fáj  nekik az árnyék, melybe az izzó 
égitest ragyogása borítja őket. Most már képzelje, 
hogy egy csillpgra reászakadna az izzó gömb, aztán 
örökkön-örökké árnyékban tartaná fényével  és aztán 
hiába sóhajtozná: én is itt vagyok és senki sem 
vesz észre soha. Édes Istenem, bo'ondokat beszélek, 
de szeretném odakiáltani a világnak: asszony vagyok 
első sorban, asszouy, s inmi más, lássatok meg már 
mint ilyet és engedjétek bonnem a nőt érvényesülni. 

Sokáig hallgatott, mig én magamban gondol-
koztam beszédén, ő újra kezdte. 

— A dolog főczélja,  hogy a nőknek nem való az 
ilyesmi. A véletlen szeszélye ad nekik néha tehet-
séget, 8 azt természetesen elnyomni, vagy megsem-
misíteni nem lehet. Am az asszony százszor jobbin 
érzi a kiválóság súlyát, mint a fél  fi  Lássa nekünk 
nőknek csak szeretni kellene mindig; ez is nagy mű-
vészet, melyhez a teljes sziv és egész lélek kell. A 
féifiaknál  a szerelem csak mulatság vagy élvezet, 
nálunk életmisszió. Azért tud a férfi  dolgozni, tenni, 
alkotni szenvedélye mellett. A nőnek választani kell. 
Azaz nem választhat, mert születik az ember min-
denre. Nálam a művészet meiiti ki az erőt szivem-
ből, lelkemből; de a vágy, asszonynak lenni, minta 
többiek, megmaradt bennem. Mentől elérhetetlenebb 
a dolog, hogy nem a dicsőséget unom, hanem a sze-
relem után vágyakozom. Erről ntm tehetek, ez nem 
hibám; asszuuj1'vagyok, s ezzel a vággyal születtem. 
Nem fogom  elérni soha, ixiert a csillag mindig ho-
mályban marad, mig a nap fent  lángol. H í ppdig 
letűnik? Ah, erről ne is beszéljünk, mert hiszen az 
a mi tragédiánk, hogy a fényes  nap után nem csil 
lagos, enyhe, holdvilágos este, hanem örökös sötét 
éjsz ka következik. Hát lássa, meg is csak jobb igy 
az izzó napsugárban vágyakozni a szelíd csillagfény 
után, mint a sötét, hideg sötét éjszakában hangta-
lanul, vágyatlanul, feledve  az örömet, a bánatot, a 
csüggedést, a lelkesülést s mindent-mindent, mi e 
sokat szidott, mégis oly szép, színes élethez kötött 
bennünket. 

(Utánnyomás tilos.) 
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Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, julius 15. 

A hatalom túltette magát az alkotmányon, 
a nemzet pedig az alkotmány bástyafokára  állt. 
A hatalom megkerülte a törvényeket, vagy egé-
szen nyiltan megsérti azokat, a nemzet pedig az 
ellenállás minden fegyverét  az alkotmányos tör-
vények arzenáljából veszi. 

A passzív rezisztenczia az az erős vár, a 
melyben megvonulhat a nemzet és benne kell 
maradnia mindaddig, mig a bécsi császári hata-
lom meg nem hajlik a nemzet jogos, törvényes, 
alkotmányos akarata előtt. 

A ki a passzív rezisztenczia ügyét gyön-
gíti, egyenesen a nemzeti érdekek ellen vét, sőt 
többet tesz: a bécsi hatalom exposituráját alkotó 
törvénytelen kormány ügyét szolgálja s igy va-
lósággal demonstrál a nemzet ellen a bécsi ha-
talom mellett. 

A nemzet és a korona között támadt 
konfliktus  elintézése és tartós nyugalom meg-
teremtése máskép nem képzelhető, mint a nem-
zet jogos és törvényes követelményeinek meg-
hallgatásával és teljesítésével. 

Lehetnek itt az országban férfiak,  politi-
kusok, nagy társadalmi tenyezők, a kik és a 
melyek nem tartják a nemzetre életkérdésnek a 
magyar nyelv érvényesülését a hadseregben. De 
ezeknek is be kell látniok, hogy a nemzeti köz-
vélemény máskép érez, máskép vélekedik, s a 
nemzeti közvélemény napról-napra erősebb he-
vülettel, nagyobb elszántsággal akarja és köve-
teli azt, hogy a nemzet jogai az ő hadseregében 
is valóra váljanak. 

Ezt a nagy és fönséges  áramlatot nem le-
het többé elfojtani  semmiképen. Se hitegetéssel, 
se fenyegetéssel.  Se látszólagos békével, se nyilt 
absolitismussal! 

* 

Fejérváry Géza báró miniszterelnök az ischli 
kihallgatás czéljáról és annak eredményéről hozzá-
intézett kérdésre kijelentette, hogy ischli utazá-
sának czélja az volt, hogy ő feségének  az utol-
jára szóbelileg tett jelentés óta történtekről és 
a helyzetről megtegye köteles jelentését. 

Arra a kérdésre, vájjon mi a szándéka a 
miniszterelnöknek a kibontakozás érdekében teen-
dőkre nézve, a miniszterelnök kijelentette, hogy 
mivel a koalizált pártok vezérei amugyis távol 
vannak Budapestről és mivel az egész országban 
az aratási munkák javában folynak,  a jelenlegi 
perczet nem tartja időszerűnek és alkalmasnak 
bármi néven nevezendő tárgyalások folytatására. 
Egyébként a folyó  hó 1-én általa tett előter-
jesztés után, melyben úgy a korona, mint a 
saját álláspontját részletesen körvonalozta, nem 
hiheti azt, hogy a koaliczió a korona törvényes 
jogait nem respektálván, eddigi álláspontjához 
továbbra is mereven ragaszkodjék és igy hazán-
kat pénzügyi és politikai örvénybe sodorni 
akarná. 

* 

A politizálást — a pihenésre utazott po-
litikusoktól átvette a sajtó. Most már csak itt 
folyik  a politizálás — különösebb események 
nélkül. A magyar sajtó konczertjébe természe-
tesen beleszól a nemzetiségi sajtó is, nem mu-
lasztván el hangoztatni az ő lehetetlen követe-
léseiket. „A magyar felfordulás"  czim alatt irt 
czikkében a Bukarestben megjelenő Secolul czimü 
lap azt irja, hogy a bécsi körök kezdik belátni, 
minő nagy hibát követtek el, mikor a románo-
kat teljesen kiszo iltatták a magyar sovinizmus 
dühének. A magyar soviniszták — úgymond — 
örülnek, ha nem kénytelenek foglalkozni  a nem-
zetiségi kérdéssel, melyet a legnagyobb mérték-
ben félreismernek.  Szerinte az ország érdekeit 
szolgálná a magyar kormány, ha nemzetiségi 
kérdést illetőleg az uj liberális programmal ál-
lana az ország elé. Mindaddig azonban, a mig 
ez bekövetkezik, azt ajánlja az erdélyi románok-
nak, hogy legyenek óvatosak, ne loglaljanak 
állást a magyarok ellen, ne kínálják fel  magu-
kat Bécsnek, hanem várják be az eseményeket. 
Mindenesetre sokatmondó a bukaresti újságnak 
az utolsó paszusa. Világossá teszi mindenekfölött, 
hogy a románok mindig ugy politizáltak, hogy 
Bécs érdekeit szolgálják. 

* 

Egy nagy horderővel biró és igen érdekes 

varhelyi l l iru. ló . 

mozgalom indult meg a magyar kereskedők közt. 
A budapesti kereskedelmi és iparkamara több 
vezetőembere bizalmas jellegű tanácskozásra 
gyűlt össze, a melyen elhatározták, hogy orszá-
gos kereskedői mozgalmat indítanak és ha ezt 
elérték, úgy mindazon külföldön  gyártott ipar-
czikkekre, a melyeket már Magyarországon is 
versenyképesen állitasanak elő, kimondják a 
bojkottot. 

A mozgalomnak az a czélja, hogy a kez-
deményező hazafias  kereskedők ezzel a bojkottal 
akarják bizonyítani, hogy a bekövetkezendő ön-
álló vámterület, a magyar iparra positiv számí-
tással is, milyen óriási és azonnali hasznot 
jelent. 

* 

Megjött a napi parancs. Fejérváry 
táborszernagy ur még nem tudott hozzászokni 
a gondolathoz, hogy neki most legalább kis-
mértékben állam- és kormányférfinak  kellene 
lennie és nem katonának. 

Erről tesz tanúságot az a rendelete, melyet 
az ország összes törvényhatóságaihoz intézett. 
Nem a tisztviselők és bizottsági tagok értelmé-
hez szól, nem dolgozik a meggyőzés fegyverei-
vel, hanem ezek helyett odaállítja nyers hatalmi 
parancsszavát. A báránybőrbe bujtatott farkas, 
kezdi kinyújtogatni karmait és csattogtatni fo-
gait. Szerencsére nem riad meg tőle senkisem. 
A dolog nem jött váratlanul. Az alkotmány el-
lenes kormáuy ily irányú ténykedéseire el volt 
készülve mindenki. Felszerelte magát a törvény 
és alkotmányhoz való ragaszkodás erős fegyve-
reivel, ezek erejébe vetett hit és bizalommal, 
nagyadag elszántsággal, s igy bátran szembenéz 
ezen és más hasonló kirohanásokkal. Az ezidő-
szerinti Miniszterelnök úr egyszerűen kiadja 
parancsba, hogy az ő kormányzata törvényes, 
és alkotmányos. Csakhogy a törvényhatóság 
tagjainak, és e vármegye önérzetes tisztviselői-
nek nem arra való ám a fejük,  hogy a cravat-
liuk fel  ne csússzék, hanem arra is jó, hogy 
azzal gondolkozzanak. 

A törvényhatóság széleskörű autonómiával 
van felruházva.  Országos é3 közérdekű dolgok-
kal toglalkozik, s minden kormány befolyástól 
menten hozza meg határozatait. Olyan kormány 
mely az elhatározás szabadságát, már előre kor-
látozni akarja, mely a nézetek és eszmék köl-
csönös kicserélése folytán  kijegeczesedő nézeteket 
és véleményeket, a mennyiben czéjainak nem 
megfelelők,  ki akarja zárni hatalmi parancssza-
vával, az már nem mozog törvényes téren, s 
nagyon rászolgál arra, hogy túlkapásai egy ön-
tudatos és önérzetes törvényhatóság által vissza-
utasittassanak. 

Hisszük, hogy törvényhatósági bizottságunk, 
mely hosszas vajúdás és czéltalan taktikázás 
után végre valahára, ha a nyár közepére is, 
össze lessz hiva, elfogja  találni a kellő hangot, 
melylyel a jog és hatáskörébe való beavatkozást 
méltókép visszautasítja. Bizonyára ki fogja  ok-
tatni a Táborszernagy urat, és törzskarát, hogy 
a felébredt  közvélemény a magyar vezényszót a 
katonaság részére követeli, hol annak helye van, 
és nem a vármegye részére, hol azt megtűrni 
nem lehet és nem szabad. 

ÚJDONSÁGOK. 
Síékelyudvarhely, jul. 16. 

Egyről-másról. 
Sajátságos, ez évben még senki fia  sem fulladt 

bele a Küköllőbe. Az ember nem tudja mire vélni 
ezt ? A víz apadt-e meg, az emberek tanultak-e meg 
úszni, vagy a fürdőzés  ment ki divatból. Elég az 
hozzá, hogy a vizbefulltak  nem szaporítják az újdon-
ságok rovatát, s igy talán nem is kellőleg aktuális 
az uszoda kérdéssel foglalkozni.  Olyan téma ez 
nálunk, mint a tüzeseteknél a víz és sok minden 
egyéb hiány. Ha meg van a baj, s szomorú tapasz-
talatokkal gazdagabbak vagyuuk, neki esünk a tűz-
oltóságnak, a viz mizériának, a hatóságnak, azonban 
a mig nincsen baj, hát tMösleges minden ide vágó 
dolgokkal való foglalkozás. 

Igy az uszodával. idén még egyikünk fiát 
sem húzták vizzel telve , z e a Küküllőből, igy hát a 
siráma korai dolog. Ha a baj nem is történt meg, még 
mindig jogos megkérdezni, hogy, hogy is állunk az 
uszoda dolgával ? 

Bizony sehogy sem. 
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A tavaly a városi hilüdő pártiakon elverték a 
port azzal, hogy a tervozeU uszodából a v z ucm 
alsó, de felső  kifolyásra  volt tervezve, a mi magá-
val hozta volna azt, — uram fia,  hogy abban az 
alsó vizréteg állandó lett volna, s a befolyó  viz a 
bennlevő viz tetején a hatás és egy pár városatya 
kedveért zajtalanul iramlott volna tova. Tehát az 
nem uszoda, de pocsolya lett volna. Ezzel az előkelő 
érveléssel aztán az uszoda kérdése lekerült a napi-
rendről, s mi bocsánatot kérünk, hogy most meg 
merjük bolygatni. 

Székelyudvarhely városban ez időszerint há-
rom fő-  és még valami hat más intézet van el-
helyezve, a melyek mindenike meglehetős magas lét-
számmal dicsekedhetik. E hatalmas, ezeret jóval 
felülmúló  létszámhoz csatlakozik a sok mindenféle 
hivatal és intézet az ő még több tisztviselőjével és 
a katonaság. Szóval Udvarhelyen e tekintetben nin-
csen hiány, ellenben, hogy miféle  ellenszolgálatot 
kap e hatalmas testület azért, hogy pénzét szives az 
állam kegyelméből itt elkölteni, nem csak hirtelené-
ben, de gondolkodás után sem tudjuk megmondani ? 
Mert azt végtére sem lehet kielégítőnek mondani, 
hogy a város tiszta, hegyi levegővel, közeli fürdők-
kel bir, mert az amugyis csak a tehetősebb elemet 
érdekli, amig a nagy többségnek még a tiszta ivó-
vízből sem jut ki. Ezért ha lehet valakit okolni, 
ugy az a képviselőtestület, amely, a midőn a fokoza-
tos alkotásokra kellett volna idejét és pénzét fordí-
tani, bizony sokszor haszontalan szófecsérléssel  töl-
tötte el napjait. 

Ez ölte meg a már már a megvalósulás stádiumá-
ban levő uszoda-kérdését is, s ez az oka, hogy e 
kérdés még mindig gyors orvoslásra vár, mert azzal 
már minden valamire való város rendelkezik, lévén 
az a czivilizácziónak a szappan fogyasztással  egyen-
rangú tényezője. Lényegesebb kérdés az a villany-
világításnál, gőzfürdőnél,  mivel itten emberéletről 
van szó, melylyel e város közönsége, uszoda hiányá-
ban, évről-évre adózik. 

Egyetlen egy jobbra való városban sem füröd-
nek a szabad folyóba.  Községek, városok ingyen 
fürdőket  létesítenek. Mert szükségét látják. Mert az 
ingyenfürdő:  életmentés, életbiztosítás ott. 

Nálunk az élet olcsó. Pedig kevesen vagyunk, 
és Széchényi hires mondását, minden második ember 
czitálja. Egy-egy vizbe fult  temetésére elmegyünk, a 
gyerekekre reá parancsolunk, hogy be ne merészked-
jeneka vizbe és 4000;koronás fürdőre  nem telik, a köz-
ségi kasszából, noha ennek 200 koronányi kamatát 
maga a fürdőző  közönség megtérítené, vagy ha nem 
térítené is, egy város, mint Székelyudvarhely, ahol 
akkora hivatalos testület van, tartozik közönségének 
ilyen kényelemmel és biztonsággal. 

Meleg a légkör, fürödni  kíván a test, vizbe pa-
rancsol az egészségtan. De nem oda, ahol az élet 
koczkázattal jár. Mert elvégre a drágaság közepette 
nem fizethetjük  meg életszükségleteinket ilyen drágán. 
Ha a léleknek van temploma, legyen a testnek is. 
Olyan, melyben megfürödhessék  a szegény is. Ne 
legyen privilégiuma a gazdagnak, a tisztaság. Erre 
ne is gondoljunk : mert mihelyt privilégiumnak nézik 
a tisztaságot, nem él vele sok ember. A megengedett 
jogot inkább megunja az ember, mint a meg nem 
engedettet és utoljára is csak a piszkos emberek 
száma szaporodnék. 

Ezt mondja a logika, a mely furcsa  ugyan, de 
alapjában véve igaz. Es igaz az is, hogy az uszoda: 
életmentő. Igaz az is, hogy szegénynek, gazdagnak 
egyaránt, meg kell fürödnie.  Védett helyen, hol a 
közszemérem ellen nem lehet kifogás,  védett helyen, 
hol nem ful  bele sem a szülő, sem a gyermek. 

Felvetettük az eszmét újból, s annak megoldá-
sát a képviselő testület erkölcsi kötelességéül irjuk 
fel.  Minden halál, mely ily uton következik be a 
képviselőtestület lelkére nehezedik, neki fog  lelki-
ismeretfurdalást  okozni, őt fogja  a szülő átka sújtani. 

Ismerjük, amennyire egy csak képviselőtestületi 
tag ismerheti, Székelyudvarhely város gyarló anyagi 
helyzetét, azonbán ezt az áldozatot, egy uszoda lé-
tesítését, a képviselőtestületnek elodázhatatlan köte 
lesége meghozni, mivel ez lényegesebb minden egyéb 
más kérdésnél, mivel ez az egészség és a közbizton-
ság legelemibb kérdése. Reményünk van, hogy a 
képviselőtestület ez ügygyei még ez év folyamán, 
foglalkozni  fog,  s az alig egy pár ezer korona költ-
séggel járó uszodát még a jövő év költségvetésébe 
beállítja, melylyel nem csak a belefektetett  pénzének 
fogja  megkapni busásan kamatját, de az erkölcsi 
kamat, mely annak nyomán fog  járni, még becse-
sebb lesz. — 



Székelyudvarhely az alkotmány védelmében. 
— Városi közgyűlés. — 

Székelyudvarhely város képviselőtestülete 13-
ikán tartott közgyűlésében állást foglalt  az alkot-
mányellenes kormánnyal szemben : megtagadta a kor-
mányzás főfeltételét,  az adók bészolgáltatását, ujon-
czok állítását. 

Az ezt czélzó határozati javaslatot a képviselő-
testület egyhangúlag fogadta  el. Nem kellett azt 
megokolni, nem kellett megvédeni. 

Igy, a hogy történt annak elfogadása,  ünnepé-
lyes manifesztácziója  volt Székelyudvarhely város 
alkotmányhüségének és törvénytiszteletének. Bekö-
vetkezett — és hála Istennek, hogy bekövetkezett 
— az az idő, amidőn mindnyájan egy táborbin va-
gyunk : az alkotmányvédők táborában. 

A magyar nemzet újból megtalálta önmagát. 
Ha a parlamentben nem ellenőrizheti az ország az 
alkotmányellenes kormány működését: a védelem 
ügye átplántálódott a megyék és városok falai  mögé. 

Tudják meg ott Bécsben, hogy ha ők nem tel-
jesitik a nemzet követeléseit, a magyar nyelv érvé-
nyesülését a hadseregben: mi nem aduuk katonát, 
hogy azt továbbra is világcsúfjára,  németül koman-
dirozzák. Tudják meg, hogy ha továbbra is fenn 
akarják tartani a köteléket, mely bennünket gazda-
ságilag Ausztriával összeköt, akkor mi nem fizetüuk 
adót, hogy abból fedezzék  a kiadásokat. 

Harmincznyolcz esztendei, az osztrákkal szem-
ben történt védekezés után megébredt a magyar 
nemzet, a lelkek megnyíltak, a szivek együtt dob-
bannak, s Székelyudvarhely város közönsége egy 
akarattal sorakozott az alkotmányt vídők táborába. 

Az elfogadott  határozati javaslat, melyet Vajda 
Ferencz lapunk belmunkatársa és Dr. Pál  Ernő nyúj-
tottak be, a következő : 

Tekintettel arra, hogy a magyar alkotmány 
súlyos válságba jutott, mert annak ellenére nevez-
tetett ki a mostani, kormány és törvényenkivüli 
állapotban napoltatott el az országgyűlés: a kép-
viselőtestület elhatározza, hogy 

1. az alkotmány ellenes kormány iránt biza-
lommal nem viseltetik, azt nem támogatja; 

2. törvényellenes határozatait végre nem hajtja, 
nevezetesen: nem nyújt segédkezet az ujonczálli-
tásban és az adószedésb^n s az önként befizetett 
adókat nem szolgáltatja be az állampénztárba ; 

3. tisztviselőit üldöztetéseikkel szemben véde-
lemben részesiti. 

A közgyűlés az indítványt, mint fent  említet-
tük, egyhangú lelkesedéssel elfogadta,  s utasította a 
tanácsot, hogy a netán ezea határozat végrehajtásá-
ból kifolyóan  a városi tisztviselők bármelyike üldöz-
tetésnek lenne kitéve, a po'gármester a közgyűlés 
összehívása iránt haladéktalanul intézkedjék. 

A gyűlés lefolyásáról  egyébiránt a következő 
tudósítás számol be. 

A 13-ikára összehívott rendes közgyűlésen a 
képv. testületi tagok szép számban jelentek meg. A 
gyűlésen Gotthdrd  polgármester elnökölt, kinek a 
mult évről szóló jelentéiét a kö?gyülés tudomásul 
vette. Ulatky  Miklós a tagositási költségek felhaj-
tása körüli eljárásban, úgyszintén a városba szál-
lított borvizes korsóknak az egészségre nézve káros 
dugaszolása végett intézett kérdést a polgármester-
hez, ki válaszában kijelentette, hogy a tagositási 
költségeket az egyes birtokosok fizetik,  s azok fel-
hajtása folyamatban  van; a borvizes korsók dugá-
szolásának hathatósabb elleuőrzésére a rendőrséget 
utasítani fogja. 

A polgármesteri hivatal átadásáról beterjesz-
tett jegyzőkönyvet tudomásul vették. 

A város 1904. évi zárszámadását levették a 
napirendről, s egy három tagu bizottságot küldtek 
ki a megvizsgálására. A város számadásainak meg-
vizsgálását egy belügyminisztériumi szakértő csak a 
napokban fejezte  be. A munka alaposságát bizonyítja 
az, hogy a vizsgálat három hétig tartott és egy bi-
zonyos tendencziával lett megejtve, igy tehát e bi-
zottság kiküldésének semmi alapja sincsen, mert hát 
a mire vállalkozott, azt egy szakértő ő előtte már 
elvégezte, a kinek munkájában a képviselőtestület 
teljesen megnyugodbatik. 

A zárszámadással kapcsolatosan az összes 
számadásokat levették napirendről. 

A víllamosvilágitás ügyében a Ganz gyárral 
megkötött és a képviselőtestület által megsemmisí-
tett szerződést a képviselőtestület tudomásul vette, 
de a tanács javaslatára kimondták, hogy a villamos^ 
világítás  kérdését  a város elsőrangú  érdekének  tekintik 

és utasítják a tanácsot, hogy ezen vállalat biztosí-
tása végett hirdessen pályázatot s az eredményről 
véleményes javaslatot terjesszen a közgyűlés elé. 
Tehát a már-már véglegesen elfelejtettnek  hitt víl-
lamosvilágitás ügye újra napirendre kerül, s hihető, 
hogy a képviselőtestület és törvényhatóság jóindulata 
mellett mégis csak megoldást fog  uyerni. 

A város éjjeli világítása ügyüben megkötött és 
általunk már ismertetett szerződést azon módosítás-
sal hagyták jóvá, miszerint a válalkozó tüzoltóegylet 
az utczákat öntöztetni tartozik, s a vállalat netáni 
fölöslegessé  válása esetén a beruházásokat becsárban 
veszi meg a város. 

Az ipar- és kereskedelmi iskola bizottságának 
megalakulását, úgyszintén a rajztanári állásnak Pet-
rányi Miklóssal való betöltését tudomásul vették. 

Solymossy Endrének és Sándor Mózesnek az 
isko'aszéki és tanoncziskolai bizottsági tagsági állá-
sukról történt lemondásukat tudomásul vették, s 
helyükre Fejes  Áront és Molnár  Károlyt választot-
ták meg. 

Egy harmadik gyógyszertár felállítása  tárgyá-
ban beadott kérést a közgyűlés egyhangúlag eluta-
sította. E városnak két gyógytára van ; a gyógysze-
rek kiszolgáltatása körül hiány nem merült fel,  a 
szerek ára miniszterileg van megállapítva — a 
harmadik gyógytár felállítása  igy teljesen fölösleges. 

A róm. kath. és ev. ref.  leányiskoláknak 400 — 
400 korona segélyt megszavaztak a jövő tanévre. 
— Az iparos tanoncz-iskola vallás tanítóinak egyen-
ként 60 korona segelyt állapítottak meg. 

A főkapitány  azon előterjesztését miszerint a 
rendőrség csendőrséggel cseréltesék fel,  elutasították. 
— A bérkocsik állomás helyeiül a jelenlegit (Deák-
tért), az olcsópiacztért és a Budapest-szálló előtti 
helyet jelölték ki. A foglalkozást  és cselédszerzőket 
érintő szabályrendeletet elfogadták. 

A gyűlés délre véget ért. 

Áthelyezés. A pénzügyminiszter Császár  László 
oklándi járásbirósági aljegyzőt a székelyudvarhelyi 
törvényszékhez helyezte el. 

Tudomásul — ad acta. Udvarhelymegye közigaz-
gaztásí bizottsága 12-én tartotta folyó  havi ülését, 
melyen líollaki  főispán  elnökölt. A gyűlés egyetlen, 
politikai vonatkozású tárgva Fejérváry báró minisz-
terelnöknek, a darabont kormány fejének  leirata 
képezte, melyben pénzügyminiszteri minőségben mu-
tatkozik be a kamarilla egyenruhás zsoldosa. A bi-
zottság a kedves levelet, dr. Válentsik  Ferencz tiszti 
ügyész azon indítványa daczára, mely szerint a le-
irat azon indokolással vétessék irattárba, hogy a 
bizottság a törvényhatóság ez ügyben hozandó ha-
tározata elé vágni nem akar, egyszerűen tudomásul 
vette. Tárgysorozat rendén elsőnek Damokos alispán 
tette meg jelentését. E szerint alispáni iktatóra ju-
nius hó folyamán  760 ügydarab érkezett, melyből 
582 nyert elintézést. Egy évre érvényes útlevelet 
53-at adtak ki. Bejelentette a tisztviselőkarnak jun. 
26-iki értekezletén hozott azon hazafias  határozatát, 
mely szerint a megye tisztviselőkara tudatában van 
az alkotmányra tett esküjének, s éppen ezért semmi, 
bárhonnan jövő törvénytelen rendeletet sem teljesít. 
Az árvaszék jelentését Br. Orbán János ülnök ter-
jesztette elő és amelyből kitűnt, hogy az iktatóra érke-
zett 1288 ügydarabból 191 nem nyert elintézést. A 
tiszti főorvos  jelentését Dr. Báczkövy Samu tb. fő-
orvos tette meg. E szerint a közegészségügyi álla-
pot kedvező volt. A közkórházbau 183 beteg része-
sült ápolásban. Ember János kir. tanfelügyelő  beje-
lentette, hogy a vizsgálatok megye szerte megtar-
tattak. Boe.diger  Gyula h. pü. igazgató jelentéséből 
kitűnt, hogy egyenes adóban 9597 kor., hadmentes-
ségi díjban 74 kor., bélyeg és jogilletékben 4458 k , 
fogyasztási  és italadóban 72395 k., dohányjövedék-
ben 29998 k. folyt  be. A kir. ügyészségi jelentést 
Szabó István kir. alügyész tette meg. E szerint a 
központi és a két járásbirósági fogházban  8 vizsgá-
lati és 85 elitélt fogoly  volt letartóztatva. Az állam-
építészeti hivatal jelentése szerint ugy az állami, 
mint a törvényhatósági utak jók voltak; az építések 
a vasgyári munkások bérharcza következtében némi 
késést szenvedtek. Zonda  József  áll. állatorvos je-
lentéséből kitűnt, hogy az állategészségügy, főkéat  a 
nagy állatoknál kedvező volt, mig a sertéseknél 
kedvezőtlen. Etéden egy lónál a takonykor újra fel-
merült. — Dániel  Lajos közgazd. előadó jelenti, 
hogy a kedvező időjárás folytán  középén felüli,  igy 
a búzában 6—7 mm., rozsban 5—6 mm. termésre 
van kilátás. A kukoricza, bu-.gonya, répa igen szép 
eredményt ígérnek, mig a fii  félék  kiváló nagy ho-
zamot adnak. A szocziális /mozgalmak megyénkben 
is mind inkább terjednek, j a munkások tulmagas 
bért követelnek. A marhai*ikkal nincsenek arány-
ban a hus árak, s éppen Mzért helyénvalónak tar-
taná, ha a szövetkezetek raiködésüket ez irányban 
is kiterjesztenék. Az egyes előadók jelentéseinek 
tudomásul vétele után, I)r. Damokos alispán szóvá 
tette azt a nyílttéri közleményt, melyben szólót a 
h.-karác8onyfalvi  vásárüliarhatalommal való betiltá-

sával rágalmazzák meg. A vásár megtartását a mi-
niszter engedélyezte, s ő, az ez ügyben nála járt egy 
pár ipirost erről informálta  is. Ennek daczára a 
vásár napján a vásáros iparosokat, a nyílttéri köz-
lemény szerint karhatalommal távolítottak el a hely-
színéről, s a kérdéses közlemény ezt szóló intézke-
désének tudja be. Szóló rendeletet nem adott ki s 
éppen ezért az ügy tisztázása végett a főszolgabírót 
jelentéstételre hivta fel,  mit a gyűlés tudomásul vett. 
Tárgysorozat rendén elhatározta a bizottság, hogy 
felír  a miniszterhez, melyben, tekintettel a nagy-
számú vadorzóra, a vadak eladása- és szállításának 
igazolvánnyal való ellátását kéri. A gyűlés tárgy-
sorozata mindössze 52, jórészt magántermészetű ügy-
ből állott. 

A városi központi választmány tegnap tartott 
ülésében tárgyalta az 1906. évre érvénnyel biró or-
szággyűlési képviselőválasztó jogosultak névjegyzéke 
ellenében beadott felszólamlásokat.  A választmány 
végül ugy határozott, hogy a választó jogosultak 
összeírása ellen beadott felszólalásokra  hozott hatá-
rozatok a polgáimesteri hivatalban közszemlére lesz-
nek kitéve, s a hivatalos órák alatt az érdelődők 
által megtekinthetők. A határozatok ellen felebbe-
zéssel lehet élni, melyek a kir. kúriához intézendők 
s a választmány elnökéhez nyújtandók be. 

Kirándulás a Székelyföldre.  Négy érdekes szé-
kelyföldi  körutazás tervét és költség számítását ál-
lította egybe a marosvásárhelyi Székely Társaság. 
A részletes adatokat tartalmazó füzetet  bárkinek 
díjtalanul megküldi Szentgyörgyi Dénes, a társaság 
gazdája, ki készséggel szolgál minden felvilágosítás-
sal. Már itt jelezhetjük, hogy e hó 27 én d. u. 5 
órakor Marosvásárhelyről indul egy társaság a kö-
vetkező útiránnyal: Szászrégen, Toplicza, Borszék, 
Gyergyótölgyes, Gyergyószentmiklós, Gyergyóalfalu, 
Parajd, Szováta, Marosvásárhely. A körút 8—9 na-
pot vesz igénybe s átlag 95 koronába kerül. Kik 
ebben részt óhajtanak venni, eme szándékukat leg-
később 18-áig tudassák a társaság gazdájával. 

Forrongás a kaszárnyákban. Az Udvarhelyi 
Hiradó f.  hó 9-iki számában a kolozsvári Újság 
nyomán hírt adott arról a forrongásról,  mely a 
kolozsvári 62-ik és a székelyudvarhelyi  82-ik közös 
hadseregbeli ezredek kaszárnyáibaa tört ki. E hí-
rünkre vonatkozóan ujabban a következő értesítést 
vettük. Az ezred, melynél a legénység az engedel-
mességet megtagadta a székelyudvarhelyi 82. cs. és 
kir. gyalogezred volt. Enuek az ezrednek két zászló 
alja az ezredtörzszsel együtt Beszterczén állomásoz. 
Itt történt meg az eset, melyről az Udvarhelyi Hiradó 
már hírt is adott és nem Székelyudvarhelyen, mint 
azt a híradásra vonatkozólag hitték. A szolgálatot 
egy egész század legénysége tagadta meg egyszerre, 
egy időben. A katonák fegyverrel  kezükben a béké-
ben is kiosztott éles töltényekkel tolt dobozokat fel-
bontva várták a század tisztjeit kész állásban arra 
az esetre is elkészülve, hogy a tisztek kényszeríteni 
fogják  őket a szolgálattételre. A tisztikar teljesen 
tehetetlen volt a legénységgel szemben s azon a na-
pon tényleg nem vonult ki a század a többi kato-\ 
nákkal. Az ezred parancsnokság a legszigorúbb vizs-
gálatot indította meg, ám minden eredmény nélkül, 
mert a katonák teljes szolidaritást vállaltak egy-
mással. A vizsgálat még mindig tart, egyelőre azon-
ban, nehogy az eset megismétlődhessék, az ezred-
parancsnokság az egész századot feloszlatta  s a szá-
zad legénységét beosztotta a többi század legénysége 
közé s a legszigorúbban megtiltotta nekik, hogy 
többé egymással érintkezzenek. 

Ref.  theologusok estélye. Mint megírtuk, a 
kolozsvári ref.  theologián tani ló udvarhely megyei 
theologusok ma este Székelykereezturon műsoros 
tánczestélyt rendeznek. Az estély védnöknői : Gyárfás 
Endréné, Dr. Lukácsffy  Istvánné, Somogyi  Albertné, 
Somogyi  Istvánné. Az estély műsora a következő: 
1. Nyitány: játsza a zenekar. 2. Felolvas: Vajda 
Ferencz ev. ref.  lelkész. 3. Fuvola és piccoló szóló: 
játsza Valter  Ferencz. 4. Szaval Lengi/el  József.  5. 
Népdalokat játszik czimbalmon: Baczó Lujos ev ref. 
lelkész, kiséri a zenekar. 6 Mono'ogot ad elő : Mántó 
Annuska. 7. Hegedű szóló : előadja Macslcássy  László 
tanitó. Előadás után táncz. Belépti dij: személyen-
kint 1 kor. 20 fill,  családjegy 3 kor. 

Tánczmulatság Patakfalván.  A Patakfalván  és 
környékén szünidőző tanuló ifjúság  ma délután 4 
órakor kezdődőleg, jó idő esetén Ravasz Miklós kert-
jében, rosz idő esetén az iskolaház nagytermében 
zártkörű kosaras tánczmulatságot, rendez. A ren-
dezőség élén Dr. Ferenczy  Gábor és Ravasz Miklós, 
mint védnökök állanak. Elnök: Ferenczy  Lajos, al-
elnökök : Ferenczy  Béla, Szabados  József.  Belépti 
dij személyenként 1 kor. 20 fill. 
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Anna-bál Homoród-fiirdön.  A homoród-fürdői 
jóhirü Anna-bált ez évben is megtartják. A bál f. 
hó 22-én lesz és tisztajövedelmét a fürdöszépitési 
alap javára fordítják.  Belépti díj személyenkint 1 
kor. 60 fill.,  családjegy 3 kor. 

A róm. kath. fögimn.  igazgatósága ez utón kéri 
fel  mindazon családokat, amelyek kath. gimn. tanuló-
kat akarnak szállásba fogadni,  hogy a délelőtti órák-
ban jelentkezzenek az intézetben ; jelentsék be hány 
tanulót láthatnak és mily árban. 

Adó és exlex. A törvényen kivüli állapot a 
befolyó  adók összegét napról-napra csökkenti, a nem 
fizetési  kedv érthetően magasra hágott, a mely ha 
igy tart, az államháztartás csakhamar csődbe jut, 
amelyből aztán, hogy miképpen eviczkélnek ki a 
bakagenerális és méltó társai, az isten a megmond-
hatója. Abból az ellenállásból, mely a nemzetnek az 
adó megtagadásában nyilvánul meg, meggyőződhettek 
oda fent,  hogy az ország egyöntetű akaratáról van 
most szó, amelyet elalkudni többé nem lehet. Udvar-
helymegye  közönségének adófizetési  kedvéről érthetően 
beszélnek azok a számok, melyeket a pénzügyigaz-
gató a folyó  havi közig, bizottsági ülésen bejelentett. 
Udvarhelymegyében junius hó folyamán  állami egyenes 
adóban mindössze  9597  kor. 16 fillér  folyt  be, szem-
ben a mult év hason időszakában befolyt  52,774 kor. 
56 fillérrel.  A többi adó nemnél, igy: hadmentességi 
dijban 74 kor. (mult év hason időszakában 590 k.), 
bélyegdij és jogilletékben 4458 k. (10.504 k.), folyt 
be. A mily helyén való az alkotmányellenes kor-
mányai szemben az adók fizetésének  megtagadása, 
épp oly sajnálatos, hogy Fejérváry urék a mit veszí-
tenek a réven, megnyerik a vámon. Ugyanis az adózó 
közönség ahelyett, hogy adóját saját maga javára 
kamatozólag bankokban helyezné el, a könnyebb 
életmód mellett, könnyebben költekezik, mit sem 
törődve azzal, hogy a politikai helyzet kitisztulása 
után, adóját be kell fizetaie,  s innen van az, — 
amint azt ugyancsak a pénzügyigazgató jelentése 
bizonyítja, — hogy fogyasztási  és italadóban  jun. 
hóban 72.395  kor. 90 fillér  folyt  be, szemben ámult 
év hason időszak 50 ezer koronájával. Olyan jelen-
ség ez, mely mellett érdemes megállani, és az adó-
fizető  közönség igen helyesen cselekszik, amidőn 
hazafias  cselekedete teljesítése közben, a saját rom-
lásába nem szalad bele. 

Az anyakönyvi hivatal forgalma.  Székely udvar-
hely város anyakönyvi hivatalánál 1905. év I. felé-
ben 100 újszülöttet jelentettek be, kik közül halva 
2 született. Ebből törvényes 89. Nemre nézve így 
oszlanak meg: fiu  56, leány 44. Meghalt férfi  62, 
nő 70, összesen 132. Tehát az elhaltak az újszülöt-
tek számát 32-vel múlják felül.  Hymen rózsalánczait 
35 pár vette fel. 

A póttartalékosok behívása. A bécsi „Zeit" mai 
száma azt irja, hogy Fejérváry Géza legutóbbi ischli 
kihallgatásán előterjesztette ő felségének  a kormány 
terveit. Szeptemberben újra felveszi  a többséggel a 
béketárgyalások fonalát  és amennyiben az eredmény-
telen lenne, a képviselőházat megnyitása után azon-
nal elnapolják. A katonák ügyében meglepő döntés 
történt. A kiseolgált  katonákat  ugyanis visszatartják 
és  a póttartalékosokat  behívják. 

Gyilkosság Kereszturon. Ifj.  Szentgyörgyi Ta-
más és Perl Lajos székelykereszturi lakósok hosszas 
időn keresztül perlekedtek egy kaszáló telett. Perl 
Adolf  a kaszálót kiadta harmadába több kisbirtokos-
nak, kik lekaszálván kérték Perit, hogy jul 6-án az 
osztály megejtésére menjen ki. Perl maga helyett 
unokáját, Frank Sándort küldötte ki, a ki kiment a 
helyszínére. De azalatt megjelent ifj.  Szentgyörgyi 
Tamás perlekedő fél  is, ki magának vindikálta az 
összes szénát s a fiatal  Frank Sándort haza kergette. 
Mikor Perl Adolfnak  fia  Lajos, meghallotta, hogy 
ifj.  Szentgyörgyi Tamás öcscsét hazakergette, 9 
koronájával revolvert vásárolt és azt megtöltve 
otthon az ágyba elrejtette. A szénát hozó harmado-
sok 4 szekérrel estefelé  a kapu elé érkeztek. Ekkor 
az őreg Perl kinyittatva kapuit, intett az első 
szekérnek, hogy hajtson be, mit az meg is tett. Mi-
kor a második szekér be akart hajtani, Szentgyörgyi 
leugrik az egyik szekérről, ütlegelni kezdi az öreg 
Perit, megragadva őt torkánál. A nagy lármára kijön 
Perinek a felesége,  kit Szentgyőrgyi előbb hasba rúgott, 
később leharapta az egyik ujját, — de azalatt még sem 
eresztette el az öreget, hanem fojtogatta  tovább. 
Ebben a riadalomban Perl Lajos befutott  a házba, 
elővette revolverét s közvetlen közelből ifj.  Szent-
györgyi Tamást kétszer fejbe  lőtte. A második lövés 
halálosan talált, s rövid időn belül bele is halt. Ifj. 
Szentgyőrgyi Tamást mindenki erőszakos embernek 
ismerte. Volt már vád alatt szándékos emberölés 
bűntette miatt s jelenleg is két rendbeli súlyos testi 

* sértés büntette miatt folyt  ellene a vizsgálat. A szé-
kelyudvarhelyi kir. törvényszék erélyes vizsgálóbírója 
néhány nap alatt a vizsgálatot befejezi  s azzal az 
ügy az őszi esküdtszék elé kerül. 

Malonyai Dezső Juhász  Lajos és dr. Rózsa 
Géza társaságöban tegnap Székelyudvarhelyre érke-
zett. Itteni tartózkodásukat több hétre tervezik, 
amely idő alatt Malonyai nagy néprajzi munkájához 
gyűjtik az egész megyére kiterjedőleg az adatokat. 

Tánczmulatság Kohátfalván.  Két mulatság ké-
szült Kobátfalván  ebben a hónapban. Az egyik 23-ára, 
a másik 30-ára. Az elsőnek czélja alapot gyűjteni a 
Szentmihályon 1848-ban kivégzett négy ifjú  mártír 
jeltelen sírjának emlékoszloppal való megjelölésére. 
A második bálnak rendezősége átlátva a czél haza-
fias  és nemes voltát, ámbár az övék sem volt kevésbé 
nemes, de a hazafiast  sürgősebbnek tartották és 
egyesültek a 23-án tartandóval, amelynek ők is buzgó 
rendezői. Ez impozánsnak ígérkező bál védnökei: Dr. 
Damokos Andor alispán, Gálffy  Kálmán főszolgabíró, 
Dr. Kállay  Tamás orsz. képviselő, Dr. Jakabházi 
Zsigmond egyetemi tanár. Előre láthatólag Udvar-
hely és Keresztúr városából is sok vendége lesz ez 
igazán nemes és hazafias  czélu mulatságnak. 

Homoród-fiirdö  vendégei. Homoród-fürdőre  az 
elmúlt héten a következő allandó vendégek érkez-
tek: Járay Róbertné, Felszegi Gyuláné Deésfalva, 
Hinterbeltner Matild, Lutsch Zsófia  Gy.-Fehérvár, 
Szarka Zoltán, Ferenczy Ferenczné pü. számellenőr 
neje Udvarhely, Kosch Regina kereskedő neje Sz.-
Régen. Timó József  és neje tanító Nagyszeben, Bö-
löni Domokos Béláné leányaival Arad, özv. Gál Já-
nosné családjával, Székely Dénesné, Apor János fő-
hadnagy, Szabó Gáborné vm. aljegyző neje Udvar-
hely, Benedek Dénesné ref.  lelkészné Makfalva,  Dr. 
Huszár Lajosné ügyvédné, Felméri Margit Nyárád-
Szereda, özv. Farczády Lajosné Udvarhely, Mikula 
Antalné cs. és kir. százados neje Galiczia, Koncz 
Árminné gyógyszerészné, Koncz Margit, Bod Károly 
ny. r. tanár családjával, Szabó Ferenczné és leánya 
földbirtokosné,  Becsek Aladár szerkesztő és neje 
Udvarhely, Ferenczi Lajosné és leánya Felső Rákos, 
Letz Karolina építész özvegye, Zimmermann Frie-
derika leányával Segesvár, Nagy Antal kir. albiró 
Békés, Bieltz tanitó családjával Berethalom, Bagdy 
Imréné ügyvédné, Fodor Hona Tiszalök, özv. Dr. 
Kovács Móríczné családjával Udvarhely, Fekete Gá-
bor kir. itélő táblai elnök családjával Kolozsvár, 
Bodolla Gábor törvényszéki elnök családjával Ud 
varhely, Almay Salamon honvéd százados családjá-
val Kolozsvár, Ferenczi Ráki Udvarhely. Özv. Kas-
sai Sámuelné H. Oklánd, Jeney Kálmánné vm. al-
jegyzőné, Márton Jánosné, Kolozsváry Istvánné. 
Márton Annuska M -Vásárhely, özv. Berzenczey Mik-
lósné földbirtokosné  Deésfalva. 

Szókelyudvarhely félesztendeje.  A város tanácsá-
nak, rendőrségének mult évi ügyforgalmáról  Gotthárd 
polgármester a 13-iki közgyűlésen számolt be. A jelen-
tés lényegesebb.adatait a köve'kezőkben ismertetjük. 
A tanács iktatójára 19U4. évben 9374, az árvaszékhez 
697, a rendőrséghez közigazgatási 2650, kihágási 
783, községi bírósági 1023, bünügyi 176 ügydarab 
érkezett iktatóra. Közgyűlés 10 volt. Iparigazolvány 
és engedély 48 adatott ki. Iparostanoncz beszegőd-
tetett 77. Vadászjegy 21 esetben adatott ki. A to-
lonczoltak száma 193 volt. Tüzeset 10 volt, 22287 
korona kárral. A közpénztárba befolyt  271.044 k., 
kiadatott 263.825 k. Szegény-alap bevétele 2414 k., 
kiadása 2275 k. Értékben bevétetett 20703 k., ki-
adatott 1100 k. Árvái pénztárba 36722 k. vétetett 
be. Állami egyenesadcban befolyt  121 477 k. 92 f. 
A gazdasági állapotot a következő adatok tüntetik 
fel:  szarvasmarha 380, bivaly 65, .ló 198, sertés 236 
volt. A három országos vásáron eladatott 3052 
szarvasmarha és 60 drb. ló; heti vásárokon eladatott 
1836 drb. szarvasmarha. Levágatott 1218 marha, 
1440 borjú, 1739 sertés, 1095 jub, 6485 bárány. 
Elhullott 95 drb. A közegészségügyet illetőleg: he-
venyfertőző  betegség az év folyamán  volt 101. Ha-
lálozási eset a kórházakkal együtt 233 volt. Szüle-
tett 211 egyén (fiu  114, leány 97); házasodott 58 
pár. A különféle  vámbevételek összege 30.703 k. 58 
f.  Az óvó- és tankötelesek száma 1282 (fiu  686, 
leány 596) volt. Fősorozás két izben tartatott, ami-
kor összesen 59 egyén vétetett be. 

KÖZGAZDASAG. 
A Gazdasági Egyesület vál. ülése. A gazdasági 

egyesület f.  hó 11-én HoUaki  Arthur főispán  elnök-
lete m.'llett tartotta meg rendes választmányi ülését, 
melyre a választmány tagjai szép számmal jelentek 
meg. Felolvastatván Tallián Béla volt földmivelés-
ügyi miniszter bucsuleirata azon határozattal véte-
tett tudomásul, hogy az egyesület ügyei különösen 
az elmúlt ínséges évben a székely nép iránt tanúsí-
tott jóindulatu támogatásáért a búcsúzó miniszternek 
jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak, a helyére lépő 
György Endre bemutatkozó leirata egyszerűen tudo-
másul vétetett. Homoródszentmárton községnek azon 
kérését illetőleg, hogy részére egy negyedik országos 
barom- és kirakodó vásár engedélyeztessék, csak 
részben ajánlta a választmány, nevezetesen a nov. 
15. és 16. napjára kért marha vásár engedélyezését 

mezőgazdasági okokból ajánlja, de a nov. 17 re kért 
kirakodó vásárt, az iparosság érdekeire való tekin-
tetből nem. Intézkedett Szabó István jelentése alap-
a szüzgulya ügyében. A m.-vásárhelyi iparkamara 
átiratára válaszolja, hogy oly gazdáink, a kik két-
szer nyirott, mosott csigolya gyapjút nagyobb meny-
nyiségben kínálnának eladásra, nincsenek. Az E. G. E. 
felhívására  elhatároztatott, hogy a nagyenyedi te-
nyész kiállításon részt vesz az egyesület, ha elegendő 
bejelentő jelentkezik oly mezőgazdasági termények-
kel, amelyekből kivitelünk is van. Egy nagyobb 
szabású legelő létesithetésére a 17 falu  közbirtokos-
sága a jövő hó 8-án tartandó vál. ülésre meghiva-
tik. A h.-oklándi kiállítás előkészületei a jövő ülésig 
felfüggesztettek.  Több kisebb fontosságú  személyi 
ügy elintézése után az ülés bezáratott. 

TAVIRATOK. 
Budapest , juli. 15. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

A vezérlöbizottság ülése. 
A szövetkezett ellenzék vezérlő-bizottsága ma 

délután 5 órakor K o ssu t h Ferencz elnöklete alatt 
ülést tartott. Apponyi Albert távol lévén a főváros-
tól, nem jelent meg az ülésen, melyen a vezérlő-
bizottság tagjai közül tizenegyen vettek részt. Az 
ülés lefolyása  igen hangos volt. Kossuth Ferencz 
megnyitván az ülést, a kormányeluöknek a t ö r-
v é n y h a t ó s á g o k h o z i n t é z e t t l e i r a t á v a l 
f o g l a l k o z o t t ,  majd a nemzeti ellentállás módo-
zatait taglalta. 

P o 1 ó n y i Géza a nemzeti ellentállásra vonat-
kozólag elaborátumot terjesztett elő. Polónyi után 
E ö t v ö s Károly szólalt fel,  mondván, hogy nem 
szabad az országot íorradalomba kergetni. Szüksé-
gesnek tartja, hogy a koáliczió minél hamarább át-
vegye a kormányzást. 

Z i c h y Jenő gróf  Eötvössel szembeszállva ki-
jelenti, hogy már benne vagyunk a forradalomba, 
amelyet felülről  csináltak. Ha a Habsburgok belá-
tásában bizakodunk, csalódni fogunk.  A leghatáro-
zottabb ellentállást javasolja. Utánna még K a a s 
Ivor, B á n f  f  y Dezső és Z i c h y Aladár szólaltak 
fel  Eötvös felfogásával  szemben álláöt foglalva. 

Eötvös a tanácskozás folyamin  elhagyta az 
ülést. Az ülésen résztvett tizenegy képviselő, Kossuth 
indítványára, a döntést hétfőre  halasztották. And-
rássy Gyula nem volt jelen. 

A helyzethez. 
Az ellenzék vezérbizottságának tegnapi ülése 

foglalkoztatja  a politikai köröket. Kossuth táviratilag 
Budapestre kérette a vezérbizottság vidéken időző 
összes tagjait, hogy a hétfői  ülésen végképp hatá-
rozhassanak. 

Eötvös Károly ma is kijelentette az újságírók-
nak, hogy leghatározottabban a béke mellett van, 
mert szerinte az ország nem birja el a további 
harczot. 

Hir szerint a vezérbizottság hétfői  ülésén egy 
határozati javaslatot tfognak  provokálni, melyben 
tiltakoznak a miniszterelnök ismert körrendelete 
ellen. 

Az ellenzéki körökben ma főképpen  Tisza Ist-
vánnak „Az újság" mai számában megjelent máso-
dik czikkéről beszélnek, melyben Tisza István leírja, 
hogy a koáliczióba nagy a fegyelmezetlenség. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája 
Te le font i zAm  t 14. 

Jtirdetminy. 
A kórházfelügyelő  bizottságnak f.  évi julius 

5-én hozott határozata alapján, az udvarhelymegyei 
közkórháznál végzendő és 14105 korona 5 fillér  ösz-
szegre menő, átalakítási és javítási munkákra zárt 
ajánlati verseny tárgyalást hirdetek. A versenyezni 
óhajtók felhivatnak,  hogy a fentebbi  munkálat végre-
hajtásának elvállalására vonatkozó ajánlataikat folyó 
év julius hó 25-én déli 12 óráig a közkórház Igaz-
gatósághoz annyival inkább adják be, mivel a ké-
sőbben érkezettek figyelembe  nem vétetnek. 

Az ajánlathoz az általános feltételekben  előirt 
és engedélyezett költségösszeg 5°/0-ának megfelelő 
bánatpénz csatolandó. A munkálatra vonatkozó mű-
szaki tervek és részletes feltételek  a korházi iroda 
helyiségében a hivatalos órák alatt bármikor meg-
tekinthetők. 

Székelyudvarhely, 1905. julius 15. 
D r . I u i r e h D o m o k o s 

kórh. ig. főorvos.. 



Iszákosság nincs többé! 
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a Cozaporból. Kávé, tea, étel 
vagy szeszes Italban egyformán  adható 

az ivó tudta nélkül. 
A C O Z A P O R többet ér, mint a yilág minden 
•zdbeszéde a tartózkodásról, mert caodahatisá 
ellenszenvessé teszi ai isiikosnak a szeszesitalt. 
A C O Z A oly csendesen és biztosan liat, hogy 
azt feleség,  testvér avagy gyermek egyaránt az 
ivónak tudta nélkül adhatja es az illető még csak 
nem is sejti mi okozta javnlását 
A C O Z A családok ezreit békítette ki ismét, 
sok sok ezer férfit  a szégyen és becstelenségtói 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lettet. Temerdek fiatal  embert a jó 
útra, és szerencséjéhei segített é» sok embernek 
életét számos évvel meghosszabbiiotta. 
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mind-
azoknak, kik kívánják, egy próhaadagot és egy 
ktszftnő  Írásokkal telt könyvet dij és költség-
mentesen küld, hogy igy bárki ki is meggyőződ-
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan 
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SUő Stytiai Hötőgépgyár 
Fogl J. L. műgépész — 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 iDgyen, bérmentve. 

Varrógép, kerékpAr Javító műhely. 

A3ELENK0K 1EGJ0B& TETOFEDEU ANYAW 
Ru<lnpesti 

JtarlsnyaHirály 
ajánlja dús 

raktárát 
nöi, férfi  és gyer-
mekharisnyákba 

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

Budapesti harisnyaKirály 
fó'raKtár  V., Fürdó'-u. 1/a. 

Szám 3688—1905. tkvi 

Árverési Mrietményi kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Lukácsfy  István 
végrehajtatónak Keresztély Veronika Simó G. Péterné 
vérehajtást szenvedő ellen 101 k. 80 f.  tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a szentegyázas-
oláhfalvi  106 számú telekjegyzőkönyvben A + alatt 
felvett  676. 677, 678, helyrajzi számú ingatlanokból 
megillető V^od részbeni jutalékára 640 korona és 
az 1718. 1817, 1818, 1819, 1821, 1826. 2101/252. 
2153, 2154, 2155, 2370, 2742/2, 2891, 3975, 3976, 
4438, 5217, 5218 és 5223/2. helyrajzi számú ingat-
lanokból megillető 78-ed részbeni jutalékára 264 ko-
rona a 353 számú telekjegyzőkönyvben A f  1 rend-
szám 696 helyrajzi számból megillető Vi«-od részben 
jutalékára 10 korona s végül az 534 számú telek-
jegyzőkönyvben A + 1 rendszám 2076 helyrajzi szám 
ingatlanból megillető Vse o d részben jutalékára 10 
korona ezennel megállapított kikiáltási árban az ár-
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1905. évi szeptember hó 18-ik napján d. e. 9 órakor 
Szentegybázasoláhfaiu  községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Sz.-udvarhelytt. 1905. julius 2 án 

M i h á l y , kir. tszéki egyes biró. 

Faeladási hirdetés. 
A korondi unitárius egyház (Udvarhelyvármegye) a tulajdonát képező Korond köz-

ség határában fekvő  ,, Korondága " nevü erdejének, a jóváhagyott rendszeres gazdasági üzem-
terv szerint egyszerre való kihasználásra engedélyezett és mintegy 161.9 k. holdon törzsen-
ként kibélyegzett 3324 drb. bükk és 4165 drb. luczfenyöfa  készlete, mely a korondi m. 
kir. járási erdőgondnokság becslése szerint 2009 m3 luez-fenyő  épületifát  1361 m3 lucz-
fenyő  fürészárut  tartalmaz, az 1905. évi julius hó 31-én délelőtt 10 órakor, Korond község 
házánál nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlat utján együttesen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 10020 korona, azaz (Tizezerhusz) korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Részletes becslési és árverési feltételek  a koroudi m. kir. járási erdőgondnokságnál 

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

S i m ó C J y ö r g y , egyházgondnok. 

Csak 5 korona 
4'/4 kiló (körülbelől 50 dirab) 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 13. S Á N D O R 

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

l y á r i m e n e t r e n d . 
É r v é n y e s 1 0 0 5 . m á | u 8 1 - t ó l 

Bz. 621. 1905. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. 

c*.k. 102 §-a értelmében ezennel közhíré teszi, hogy 
Dr. Válentsik Ferencz tömeggondnok által képviselt 
Székelyegyleti első takarékpénztár csőd tömegéhez 
tartozó és annak tulojdonát képező 102, egyszázkét 
kilnn lévő követelések melyeknek együttes összege 
45431 kor. 64 fillér  esedékes kamatjárulékaival egye-
temben nyilvános árverésen elfognak  adatni. 

Az összes eladás tárgyát képező künn lévő kö-
vetelések együttesen egyszerre bocsáttatnak árverés 
alá és egy leütéssel adatnak el. 

Árverési vevőnek leütés után az összes eladás 
tárgyát képező követelésekről szerkesztett s az adó-
sok s valamint az egyetemleges adós társak nevét és 
összegét pontosan feltüntető  jegyzék szabályszerű en-
gedményes záradékkal ellátott át fog  adatni valamint 
át fog  adatni a követelések fennállásának  igazolására 
szolgáló okmányok u. m. váltók, kötelezmények és 
birói végzések. 

A csődtömeg az elárverezett követelések fenn-
állása és behajthatóságáért szavatosságot nem vállal. 

Az elárverezendő követelések kikiáltási ára 
45431 kor. 64 fillér  ha ez megígértetnék, a kikiál-
tási áron alól is a legtöbbet Ígérőnek elfognak  adatni. 

Az árverezni kívánók bánatpénz letételre nem 
kötelesek, a legtöbbet igérő ráütés után azonban kö-
teles a vételárt 1881. évi LX. t. cz. 108 § ban irt 
joghátrányok terhe alatt azonnal készpénzben tömeg-
gondnok Dr. Válentsik Ferencz kezébe kifizetni. 

Ezen árverésnek a sz.-udvarhelyi kir. járásbíró-
ságnak P. v. 142/1 1905. számú végzés alapján alólirt 
kiküldött által, Sz.-udvarhelyen a városház helyisé-
gében leendő megtartása határnapul 1905. augusztus 
3-ik napjának d. e. 9 órája tűzetik ki. 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Székelyudvarhelyt, 1905. julius hó 12-án. 

Biró Sándor, kir. végrehajtó. 

Kitűnő m i n ő s é g ű cs legmagasabb szilárdságú porttandonra czementet olcsó alánt 
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