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Két levél. 
Székely udvarhely, ju'. 22. 

Udvarhelyvármegye törvényhatósága is meg-
kapta Fejérváry Géza báró miniszternők intő 
szózatát. Az oroszlán rettenetesen kinyitotta 
száját s nagyot — ásított. 

Az egész intő szózat szófizma,  álbölcsel-
kedés eredménye minden mondata. Egyetlen 
politikus sem adott a maga kormánya ellen ily 
szegénységi bizonyítványt, melylyel az ország 
vezetésére való alkalmatlanságát bizonyítja. 
Egyetlen józan eszű, ép gondolkozású ember nem 
adott ki ily nyilatkozatot, melyben minden ál-
lítását világosan megezáfolja. 

Vitatja, hogy törvényes és alkotmányos, 
de beismeri, hogy nemcsak a többségnek, de az 
országgyűlés egyetlen pártocskájának bizalmát 
sem bírja. Allitja, hogy az országgyűlés műkö-
dése sorvadozó és tartalmatlan, holott — ha 
igaz volna is — ő maga tette azzá megjelené-
sével, sőt működését egyenesen megszünteti az 
elnapolással. Az ő működése igazán sorvadozó 
és tartalmatlan, noha ezzel az országgyűlést 
vádolja. 

Állitj a, hogy Európa közepén müveit nagy 
állam pillanatig sem lehet rendszeres kormány 
és kormányzat nélkül, s feladata  abból áll, hogy 
a többséget rábírja a kormány átvételére, — 
holott mindkét házban való leszavaztatása után 
is kormányon marad, azt a látszatot keltve, 
hogy parlamentáris kormányra nincs szükségünk 
s megakadályozza, hogy parlameutaris kormány 
helyébe jöhessen. 

Megvádolja a törvényhatóságokat és a köz-
tisztviselőket Erköcsi képtelenség és a nemzet 

történetével össze nem fér,  hogy a kormány 
helyzetét az ország hatóságai és tisztviselői ne-
hezítsék. Pedig a nemzetnek kifejezett  akarata 
ellenére van kormányon s eltávozásával könyi-
tene helyzetén, felszabadulhatna  nehélyétől. 

Erre a szofisztikus  bölcselkedésre méltó 
választ kapott a koaliczió vezérlő bizottságától. 
Inparlamentaris kormánynak nincs erkölcsi jussa 
intő szózattal figyelmeztetni  a nemzetet köteles-
ségeire, nincs jussa erkölcstelennek nyilvánítani, 
a nemzet szerveinek ellenállását, nincs jussa a 
nemzetnek vezetését tovább is megtartani, mely-
nek akarata ellenére s saját honpolgári köteles-
ségeinek megsértésével vette át és birja. Egyál-
talában nincs jussa a nemzeti akaratot kritizálni 
s annak érvényesülését megakadályozni s kerék-
kötőként szerepelni, mikor a nemzeti akarat 
souveranitás, s e felett  más hatalmat sem az 
országban, sem az ő „Gesammtmonarchiájában", 
sem Európában, sem sehol a világon nem isme-
rünk. Az pedig, hogy a kormány valóban „tör-
vénytelen-e," vagy „ím parlamentáris-e," vagy 
„alkotmányellenes-e" sem nem politikai nézet 
dolga, sem a pártok, vagy a többség és a ko-
rona közti megegyezés dc!ga. Téves azt hinni, 
és azt vitatni, hogy ennek eldöntésére államjogi 
birói fórum  nincs. 

De igenis van. 
Ez a birói fórum  a nemzet akarata, mely 

már megnyilatkozott a képviselőházban, megnyi-
latkozott a íőrendiházban. Itt megkapta a kor-
mány arra a kérdésre a választ s elég erkölcs-
telenség ezzel szemben az ellenkezőt vitatni s 
bizonyítgatni. Még nagyobb erkölcstelenség, hogy 
a képviselőháznak, tehát a nemzeti akarat első 
és legközvetlenebbül nyilvánuló faktorának  hatá-

rozatával szemben megfenyegetni  a törvényható-
ságokat, hogy ugy merészeljenek törvényadta 
jogukkal élni s a mmzet kívánságának eleget 
tenni, hogy határozataikat megsemmisíti. Tetézi 
ezt még azzal, hogy lájbzsurnálja révén megfe-
nyegeti az ártat'an tisztviselőket, felfüggesztés-
sel és elcsapással, ha közvetlen felsőbb  hatósá-
guknak, a törvényhatóságnak parancsát végre-
hajtják, a minek végrehajtására pedig őket 
tételes törvény kötelezi. 

Nem ijedünk meg semmi fenyegetéstől, 
semmi intő szózattól. Nem ijed meg sem Udvar-
helymegye törvényhatósága, sem tisztviselői kara 

Ez a két levél, Fehérvárynak intő szózata, 
s a koalíciónak válasza fekszik  jelenleg Udvar-
helymegye törvényhatósá. a asztalán. 

Egyiket hivatalos értesítés alakjában kül-
dötték meg. A másik hivatalosan nem jött meg, 
de szivünkbe, lelkünkbe vésve visszük a gyűlés-
terembe. 

Megtörtént máshol is, az ország valameny-
nyi törvényhatóságánál az az anomalía, hogy a 
megküldött levelet nem vették tudomásul, s a 
meg nem érkezett levelet óriási lelkesedéssel 
tették magukévá 

Hogy Udvarhelyvármegye közönsége me-
lyiket teszi magáévá, az iránt kétségünk nem 
lehet. 

A parlamentarizmus. 
Székely uiivai hely, julius 22. 

A népek juhnyájak, az uralkodók a pásztorok 
és a katonák a juhászkutyák, hogy a juhokat össze-
tereljék. A juhász azonban nem járhat mindig gja-
log; egy szamárra van szüksége, melyre ül, hogy 
feladatát  betölihesse, különösen, ha nyirni kell a 

Iskolai értesítők-

Az év két legmelegebb hónapja az iskolák 
pihenője. Elcsendesültek már jó néhány napja a gon-
datlan gyermeki zsivajtól zajos iskola udvarok és 
termek, a tanuló ifjúság  egy évi munkájának 
fáradalmait  kipihenni a szülői karokba tért. 

Rendkívüli alkotásokban, korszakot alkotó 
újításokban szegény esztendőről, de a rendes meder-
ben folyó,  gondolatokban ébresztő és gyümölcsöző 
munkásság komoly időszakáról számolnak be a most 
megjelent értesítők. Azok a tarka köntösű füzetek, 
melyek egy-egy intézet egy évi életműködését hozzák 
köztudomásra, igen mély bep'llantást engednek együt-
tesen nemzeti intelligencziánk alakulásának műhelyébe. 
Az összehasonlítás és elkülönítés münkája kevés té-
ren tanulságosabb, mint az iskolai értesítők forga-
tásánál. Első pillanatra azt véli az ember, mind egy-
formák;  majd közelebbről vizsgálva jelentkeznek a 
kisebb nagyobb külömbségek, s ha őket gondosan 
áttekintettük, s az aprólékos adatok tömegén ural-
kodni kezd tekintetünk, ugy járunk velők, mint a 
hegymászó a vidék szépségeivel, a miket kezdetben 
kimagaslóknak tartottuok, eltörpülnek s a miket 
előbb meg sem láttunk, elragadónak találjuk. A gon-
dosan készült értesítők lehetőleg a fényoldalokat 
szeretnék szembetünőekké tenni, mégis önkénytelen 
nyilatkozatok, a tények adatszerű felsorolása  és az 
őszinte szavak pontosan tájékoztatnak a tapasztalt 
hiányok és az esetleges bajok felől  is. Ez az egyik 
legnagyobb érdemük. S ezért érdemes, tanulságos ia 
velők foglalkozni. 

Városunk három középiskolájának imént kibo-
csátott értesítőjét következőkben ismertetjük. 

Az állami  főreáliskola  értesítőjét nekrolog 
vezeti be. Csehély  Adolf,  az intézet nagytehetségű 
tanára, kevéssel a tanév megnyitása előtt., hosszas 
betegeskedés után elhunyt. Szakmáján kívül nem volt 
tudomány ág, a melyhez tájékozottan hozzá ne tudott 
volua szólani. A végtelen szerény és előzékeny férfiú-
ról, aki feltűnni  soha sem vágyott, senki se hitte, 
hogy oly sok oldalú ismeretekkel bír. A népies ipar-
művészeinek volt lelkes és hivatott kutatója s e 
téren szerzett ösmeretei nagyértéküek is voltak. 
Halálát egyformán  megsiratta tanár és tanítvány, 
mivel az elköltózöttben egy puritán férfiút  veszített 
a társadalom. — Az intézetbe az 1904/905. tanévre 
160 rendes és 8 magántanuló iratkozott be. A 
fegyelmi  állapot egész év alatt jó volt, szigorúbb 
fegyelmi  intézkedés szüksége nem fordult  elő. Az 
egészségügy szintén kedvező volt. A tanári testület 
kebelében igen nagy változások történtek. így: Csehély 
Adolf  elhalt; Molnár  Károly, az intézet egyik leg-
buzgóbb és legkiválóbb tanára véglegesen nyugdíjaz-
tatott ; Tomp  a Árpád febr.  végéig szabadságon volt; 
Fankovich  Gyula karácsonykor szabadságoltatott; 
Varga  Károly és Séra  Kálmán egri tanár kölcsönö-
sen átthelyeztettek; mint uj tanárok az intézethez 
jöttek: Radó  Simon, Sima  Dezső és Csinády  Gibor. 
Az internátusban 67 tanuló volt felvéve.  Egész tan-
díjmentességben 52 tanuló, fél  tandíjmentességben 9 
tanuló részesült. Az előirányzott tananyagot befejez-
ték. Mint rendkívüli tantárgyak a latin nyelv, egé z-
ségtan, gyorsírás, zene és ének, valamint a m'ntázás 
taníttatott. Az ifjúsági  Eötvös József  önképzökör szép 

munkásságot fejtett  ki Nosz  Gusztáv tanár vezetése 
mellett. A tanári könyvtárban 5500 kötet és 816 
füzet  van 35,440 kor. 65 fill.  értékben. A tanulók 
közül (158) felsőbb  osztályba 121 léphet, mig az 
osztályt 6 százaléknak kell ismételni. A jövő 905/906. 
tanévre a beiratkozások szept. 1, 2 és 4-én eszkö-
zöltetnek. Az internátusba 60 tanuló vétetik fel. 

A róm. kath. főgimnázium  értesítőjében legelső 
helyen az intézet azon örömünnepe van leírva, ami-
kor Soó Gáspár igazgatóuak a mellére feltűzték  a 
Feroncz József  rend lovagkeresztjét és egyben közli 
Pál István előadónak a kitüntetett derék férfiúhoz 
intézett beszédét, melyben szépen méltatja Soó Gás-
pár érdeaieit. Akár csak a mult évben, az öröm után 
üröm következik. Ráduly  Simon az intézet jeles 
fiital  tanára, május hó 11 én váratlanul elhunyt. A 
megboldogultról Burger  Arthur tanár irt szép 
nekrologot, melyben a tehetséges kutatónak méltá-
nyosa érdemeit. Ezután Szemlér  Feroncz tanárnak 
az alkoholizmusról irt értekezése következik, mely-
ben igen eleven tollal rajzolja meg a pálinka, az 
alkohol pusztítását, mely csaknem minden bajnak a 
kútforrása.  Mi lesz belőlük és mi lesz e nemzetből, 
kérdi értekezése végén, az ifjúságot,  ha az már a fejlő-
dés első éveiben könnyelműen odaengedjük az 
alkoholizmus ördögének? Hogy e tekintetben épen 
itt Székelyudvarhelyen micsoda veszedelmek fenyege-
tik a tanulóifjúságot:  arról e helyen szólni nem aka-
rok. Annyit azonban állithatok: amig lesznek és 
lehetnek e város falai  között lelkiismeretlen és lel-
ketlen korcsmárosok, akik minden szabályrendelet és 
rendóri ellenőrzés daczára is nappal ugy, mint éjjel 
helyet és alkalmat adnak könnyelmű tanú óknak az 



juhokat. Hol a szamár? — A szamár a parlamen-
táris alkotmány, mint a hogy Bismarch, III. Napo-
leon és más nagy államférfiak  életbeléptettek s mint 
a hogy nálunk 1867-ben újra életbelépett. 

Tényleg ennek a szamárnak tekintette a bécsi 
kamarilla negyven esztendőn keresztül parlamentáris 
alkotmányunkat. El kell ismernünk, hogy a szabad-
elvüpárt uralma mellett nem is volt egyéb. 

A hadsereg és az udvar kivül maradt az al-
kotmány keretén, elbástyázva a legókonservativabb 
eszmékkel, elvekkel. 

A ki kezében tartja a hatalmat, mindig kísér-
tésben van, hogy azt kiterjessze. Természetes, hogy 
minden uralkodó teljesíteni akarja akaratát s eltá-
volítani mindazt, ami ellentáll. A szamárnak az a 
kötelessége, hogy engedelmeskedjék. 

De egyet nem akarnak megtanulni. A legdes-
potikusabb monarchiákban is van korlát. Augustus, 
XIV. Lajos — s az orosz czár ma is a szó legtel-
jesebb értelmében igazi „souvarian"-ek voltak, Ab-
solut törvényhozó hatalmuk volt. Akármilyen tör-
vényt csináltak, az kötelező volt és a birodalomban 
nem volt hatalom, mely azt érvényteleníthette volna. 
De téves volna azt hinni, hogy a valaha létezett 
legkorlátlanabb uralkodó is kénye-kedve szerint szab-
hatott törvényt. Az erő bizonyos fokig  mindig a kor-
mányzottak kezében van, a kormányzat tehát bizo-
nyos fokig  mindig a közvéleménytől függ.  Az uralom 
tehát csak a véleményen alapszik s ez a szabály minden 
kormány formára.  A faraók  hajthatták alattvalóikat, 
mint a barmokat, hajlamuk ellenére is gúlákat épí-
teni, de katonáikkal legalább emberek módjára kel-
lett bánniok. 

Az uralkodó akaratának akadálya megvan te-
hát mindenütt, legalább is a közvéleményben. Ré-
gebben nálunk a vármegyék képviselték, most csat-
lakozott hozzá az ország két törvényhozó testülete is. 

Tényleg elég is volt az eddigi szerepéből. Nem-
csak az a hivatása, hogy a törvényt meghozza, ha-
nem hogy elleuőrizze is a végrehajtó hatalmat és 
azt bírálja. Oly képviselőtestület, mely engedelmes-
kedik és nem vitatkozik, szolgai testület. Nem egyébre 
való, mint álarczczal látni el a despotizmust. 

Mert ez a testület, mely engedelmességre volt 
eddig betanítva, megtagadta azt. Nem paríroz. 
Hozzá voltak ugyan szokva egy kis feleseléshez,  fe-
nyegetéshez, obstrukczióhoz, — de a leszereléshez 
is. Mőst, mikor belátják, hogy a dolog csakugyan 
komoly, nem tudják beletalálni magukat az adott 
helyzetbe. 

Nem ért minket senki Európában, 
Nem ért első sorban a legelső magyar ember, 

a király. 
Nem csodálkozom rajta olyan nagyon. 

A dinasztiák mindenütt a konzervatizmusnak 
nemcsak védnökei, hanem képviselői. Éppen ennél-
fogva  s<m a történelemből, mások kárán, sem a 
maguk kárán nem tanultak soha. Minden jó gondo-
latuk és cselekvésük későn érkezik. A löld forog, 
az egész naprendszer mozog, a történelem ideje telik, 
az egész emberiség halad, de a dinasztiák beleékelve 
magukat rögzött konservativ eszméikbe, nem vesznek 
tudomásul semmit. Hozzájuk nem jut be a haladás 
fénysugara.  Más eszmékben nőnek fel,  mi újra más-
ban, századok választanak el egymástól. Hogy ért-
hessük meg egymást ily távolságból? Miként értes-
sük meg Macchiavelliv«l Hobbesnek, vagy Spencer 
Herbertnek eszméit? Hervay azt sem tudta megér-
tetui kartársaival, hogy a vér kering az ember 
ereiben. 

A kényszer majd megtanítja és megérteti; a 
mint megtanította a Bernadotteokat Norvégiában és 
meg fogja  tanítani a Romanowokat Oroszországban, 
hogy a czárgyilkolás által mérsékelt absolutizmust 
tovább fenntartani  nem lehet. 

Az idő és türelem kényszere mindent orvosol. 
Nem ért minket az osztrák sem. Ez már nem 

csoda. A fejedelmi  kegyért annyira szolgai volt min-
dig, hogy szabadságra képtelen. 

Nem ért minket a többi külföld  sem, különö-
sen Anglia és Németország. Magam részéről termé-
szetesnek tartom azért, mert teljességgel nem isme-
rik közjogunkat. Már pedig agyunk ugy van alkotva, 
hogy neki is kellenek Ítéletének megalkotásához oly 
pontok, mint a szemnek a távolság méréséhez. Ha 
ezek hiányoznak, ha nincsen mihez hozzámérje, az 
ítélet is, a távlat is hamis lesz. 

Az angol parlamentarizmus tényleg olyan, a 
milyen a mienk — papiroson. Az angol közjog 
ugyanis a felség  personalitását nem ismeri. A nem-
zet souverainilás a felség-souverainitással  egy fo-
galom. Előbbi az államhatalom substantiója, utóbbi 
formája;  előbbi az államhatalom lényege, utóbbi lét-
alakja. A miként van lényege és létalakja az asztal-
nak, tollnak, papirosnak. Külön azonban nem látta 
senki, — nemcsak, de még felfogni  is nehéz. 

Az angol király akarata mindig fedi  a nemzeti 
akaratot, különválva nem jelenik meg s az angol el 
sem tudja képzelni, hogy a dinasztia érdeke, a ki-
rály akarata más lehessen, mint a mit a nemzet 
akarat kifejezője  akar. 

Nem érti a mi fél  constitutionalismusunkat, 
melyben a kormányjogkör s a nemzetjogkör a fel-
ség és a nemzetsouverainitás önálló politikai substan-
tioként állanak egymással szemben. 

Nem érti, hogy nálunk az állami élet, a tör-
vényhozás s a politika nemcsak a nemzet és a felség 

iszákosságra, mindaddig sok szegény szülőnek leg-
szebb s talán egyetlen reménye fog  titkon megsemmi-
sülni s mi még sokáig hiába várjuk majd a székely 
ifjúságnak  tudásban és erkölcsben való erőteljes meg-
újhodását és megszilárdulását. Mert a szüleinek 
keserves filléreit  titkon a korcsmábau elfecsérlő 
iszákos diák nemcsak önmagának mételye, de szé-
gyene és veszedelme társainak és annak az intézet-
nek is, amelynek tanulója. — A főgimnázium  minden-
ben az erd. róm. kath. status által is elfogadott 
országos tantervhez alkalmazkodott. A tanulóifjúság 
magaviselete általában jó volt, az egészségügy azon-
ban nem mondható kedvezőnek. Az ifjúsági  önképző-
kör fennállásának  31. évébe lépett; tagjainak száma 
145 volt. Közli az értesítő a főgimnázium  és inter-
nátus alapitó leveleit is, számszerint 22-öt. Mint 
rendkívüli tárgyak az egészségtan, szabadkézi rajz, 
mintázás, ének és zene taníttattak .A testi nevelésre 
nagy súlyt fektettek.  Érettségit a jelentkezett 32 nö-
vendék közül 29 tett. A beiratkozott 321 növendék 
közül felsőbb  osztályba léphet 269, javitó vizsgát 
tehet 38, osztályismétlésre utasíttatott 33, nem ismé-
telhet 1. A jövő 905/906. tanévre a beiratások szept. 
1, 2 és 4-ik napjain történnek. 

Az ev. ref.  kollégium  értesítőjében az első he-
lyet Nagy  Elemér tanár „Erkölcsi nevelés a közép-
iskolában" czimmel tartott tanári székfoglalalója 
foglalja  le. A míg korunk, kezdi igen értékes szék-
foglalóját,  a tudományok összes ágában felmutatott 
haladásával csodálatra indít, addig ép oly kedvezőt-
len képét nyújtja az erkölcsi  fejlődésnek.  Mintha az 
anyagi haladás teljesen hatalmába kerítette volna az 
embereket 1 Ideges harcz folyik  napjainkban, mely-
nek főczélja  az anyagi jólét és kényelem biztosítása. 
E nagy harczban a tisztán eszményi, erkölcsi czélok 
mindinkább háttérbe szorulnak. Utoa-utféleu  hang-

zik amaz igaz panasz, hogy a mai társadalom erköl-
csi betegségben  szenved. Általános ama mai vélemény, 
hogy kevés a jellemes ember, mert a materialismus 
és opportunismus — mely a tiszta ideális felfogás 
helyébe lépett — az anyagi jólét biztosítása végett 
minden elvvel megalkuszik, s nem válogat az eszkö-
zökben. A korszellem fagyasztó  dere már a társada-
lom életfájának  nyiladozó virágát, az ifjúságát,  az 
ifjúságot  is megcsípte. Az események okait kutatók 
eltérő magyarázatát adják korunk erkölcsi elfajulá-
sának, de abban megegyeznek, hogy a kóros állapo-
tokat anyagi viszonyaink és nevelési rendszerünk 
megjavításával lehet gyógyítani. Ezután élénken vá-
zolja a középiskola feladatát  az erkölcsi nevelés 
szempontjából. Utánna Fejes  Áron tanár számol be 
a greifswaldi  szünidei tanfolyamon  végzett tanulmá-
nyáról, melyet nem a hasonszerü jelentések módjára 
irt szerző, s igy érdekes olvasmányul szolgál a nem 
tanférfiak  részére is. — Az intézetbe 279 tanuló 
iratkozott be. A gondnoki korban annyiban történt 
változás, hogy Sebesi  Ákos főgondnok  30 évi szolgá-
lat után megvált állásától, s helyét az erd. egyház-
kerület Ugrón  János goodnokkal töltötte be, kinek 
helyére Csanády  Zalánt választották meg. Az erköl-
csi és egészségi állapot jó volt. Az ifjúsági  önképző-
és gyorsíró-kör Fejes Áron és Szabó András tanárok 
vezetésével igen szép sikert ért el. A tanulóifjúság 
egy része részt vett az orszígos tornaverseny, ami-
kor 6 elismerő oklevelet és 34 bronzérmet nyert. A 
nagykönyvtár összes állománya 11756 mű, 51,130 
korona értékben. Érettségi vizsgálatot tett 24 ifjú, 
mig 3 javitó vizsgálatra utasíttatott. A jövő tanévre 
a beiratkozások szep. 1—3. napjain eszközöltetnek. 
A tápintézetben való felvételért  a folyamodványok 
Szabó András tanárhoz augusztus 15 ig beküldendők. 

közös czéljának és érdekének eszköze, hanem rgy-
szersmind ellenkező  érdekének küzdőtere. 

Nálunk ez lehetetlenség. ^Ellentmondás önma-
gában. Idegen dolog. 

A német viszont nem érti azért, mert náluk a 
felségsouverainitás  foglalja  magában a nemzetét is 
a nemzet impersonalitása mellett a fejedelemé  léte-
zik egyedül, de azért ez a kettő egy akarat, s a 
nemzet akarata fedi  teljesen a fejedelemét.  A német 
azt nem érti, hogy miért akar hát a nemzet mást, 
mint a mit a felség  akar ? 

Két különböző nézetnek ugyanazon eredménye. 
Teljesen izolálva vagyunk s a mellett, hogy 

rokonszenv nem kiséri küzdelmünket, saját nemze-
tünk tagjai ellen is kell küzdenünk. 

De ne aggasszon minket semmi. 
A külföldi  sajtó hamis ítéletére ne adjunk sem-

mit, vélemény, mely elhangzik, miként elhangzott 
eddig elég gyakran. Majd belenyugszik a tény be. A 
konzultálás csak addig tart, mig a beteg vagy meg-
gyógyul, vagy meghal. 

Ne aggasszon a kormány intőszózata, mely 
egyenesen hadüzenet a törvényhatóságoknak, a nem-
zetnek, melyet ellenségnek tekint az, ki ő maga kel-
lene, hogy a nemzeti akarat kifejezője  és érvényesí-
tője legyen. 

Mig mi a törvény betűihez ragaszkodva joga-
inkat nem karddal, hanem a corpus iurisszal ke-
zünkben akarjuk kivívni, hatalmasak és erősek va-
gyunk. Erősebb alapon állunk, mint a Detonata ba-
zaltsziklája. 

Eszméket elnyomni nem lehet, azok szájról-
szájra, mühelyről-mühelyre, országról-országra jár-
nak. Nyomukat követni nem lehet. 

Felfüggeszthetik  a törvényhatóságok tisztvise-
lőit, elcsaphassák azokat, — mi visszavesszük, meg-
tartjuk őket. Megsemmisíthetik határozitaikat, — 
nem vesszük tudomásul. 

Állunk szilárdan meggyőződésünkben s raj'unk 
a pokol hatalma sem vehet erőt. 

Elmultak a kancsukák országai. 
Fsendonymus. 

Politikai jegyzetek. 
Székelj udvarhely, jul. 21. 

Minden hatalomnál nagyobb a nyári nap-
nak perzselő sugara. 

Nemcsak a Iák leveleit, hanem az „eseménye-
ket" is leperzseli. Akármilyen nagy fontosságú 
dolgok jöjjenek is, mindhiába: julius derekán 
beáll a holtszezon. 

A városokban csendes, bágyadt, úgyszólván 
álmos az élet, A zaj, élénkség a nézőkre kö-
tözik, a hol a kasza peng, zug az aratógép és 
izzad a dolgos nép. 

Ilyenkor, a mikor az aranykalász verej-
tékbe borítja az aratót, mintha nyugalomra térne 
a „város". A hivatalokban megfogy  a munka-
erő, és akik ott vannak is, nyújtózkodva pa-
naszkodnak a hőségre és számolják a napokat, 
a mikor ők is szabadságra mehetnek. Csend van 
a városban, üresek, némák a táncztermek, elné-
multak a mulatóhelyek, mindenütt pangás és ál-
mosság. Az idén a politika kínálkozott még 
soron kivüli nyári izgalmakkal, ámde daczára az 
alapos ex-lexnek és daczára a megyei és városi 
törvényhatóságok hazafias  sorakozásáuak ; a poli-
tikába is bevonult a nyári csend. 

Nagyobb, lényegesebb változások szeptem-
ber előtt nem várhatók és nem is lesznek Egy-
egy népgyűlés, avagy pártszervezkedés képe/.i az 
egyetlen mozgást, mely a politika felületén  ki-
csiny hullámokat ver. A többi csend 

De ezen csendnél százszorta és ezerszezte 
többet ér az az élet, amely a mezőkön most fo-
lyik és minden bajban, amelyben most vagyunk, 
egyetlen vigasz az, hogy a föld,  az áldott föld, 
bő és áldásos ara'ássál ajándékozta meg Magyar-
országot. 

* 

Tisza István hirlapczikkelyében azt mondja, 
hogy őseink igenis csináltak forradalmat,  a nem-
zet olyan állapotba sodródhatik, hogy szabad és 
kell is csinálnia, csak a koalicziónak nem szabad 
forradalmat  csinálni, gróf  Zselénszki egyáltalá-
ban irtózik a forradalomtól. 

Ezek az urak ismerik a magyar nemzet 
múltját és ismerik válságos jelenét, legalább 
kellene ismerniök, annál a vezérszerepnél fogva, 
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melyet maguknak követelnek. Ha ítéletük helyes 
és elfogulatlan,  akkor a multat illetőleg csak 
azt szabad hirdetniök, hogy a magyar nemzet 
sohasem volt forradalmi  Minden erőpróbája a 
hatalom ellen védelmi harcz volt, melyet rá-
kényszeritettek. Még a védelmi harczra is min-
dig nehezen szánta rá magát, fegyverhez  csak 
az utolsó pillanatban nyúlt, mikor az igazság-
talanság, törvénytelenség és a láva lóság mér 
téke betelt. A ki mást mond, megrágalmazza a 
magyar nemzet múltját, beszennyezi hírnevét s 
zivataros időkben is fényesen  megnyilatkozott 
jogérzékét. De ha Ítéletük helyesés elfogulatlan, 
akkor a jelent illetőleg is el kell ismerniök, 
hogy Magyarországon senki sem akar forradal-
mat, senki sem támad a dinasztia és a nemzet 
fölkent  királya ellen. A magyar nemzeti küzde-
lem vezérei és közkatonái a parlamentben, a 
törvényhatóságokban, a közélet minden fórumán 
szinte aggodalmasan keresik a törvényes alapot, 
hogy a nemzeti erők alkotmányos érvényesülése 
ellen intézett támadásokat hatástalanokká te-
gyék. Nagyban és egészben ismétlődik a mult. 
A nemzetet felülről  sodorják bele egy rákény-
szeritett küzdelembe, amely elől nem térhet ki, 
ha élni akar és ha meg akarja menteni jövöjét. 

Forradalom ez? 
Egy küzdelmet, mely hajszálnyira sem tér 

le a törvényes alapról, csak a nemzet ellenségei 
minősíthetnek forradalomnak.  Ha van valakinek 
bátorsága forradalmi  törekvésekkel gyanúsítani 
a nemzetet, legyen bátorsága az abszolutizmus 
jelenségeket is észrevenni és megbélyegezni. Mit 
adjunk azonban az olyan aggodalomra, amely, 
ha fölfelé  tekint, mindent fényözönben  lát, ha 
pedig lefelé  tekint, csak tátongó örvényt lát, 
mely mindent elnyeléssel fenyeget. 

De a bécsi haditaktika minden ármányko-
dása és abszolutisztikus kísérlete mellett még 
magát a bécsi politikát sem merném azzal gya-
núsítani, hogy forradalomba  akarja taszítani a 
nemzetet. A népek és dinasztiák közt az egyen-
súly ma már nem olyan aránytalan, hogy a di-
nasztiák eltüntethetnék a népeket a föld  sziné-
ről. Voltak idők, a mikor hatalmas dinasztiák 
uralkodhattak leigázott népeken. Ma a földteke 
müveit részein a dinasztiák ereje egyenes vi-
szonyban áll a népek erejével. Gondolatnak is 
őrültség, hogy a magyar nemzet erejét a saját 
dinasztiája törje le. A magyar nemzet leigázása, 
gúzsbakötése magával rántaná a dinasztia fényét, 
övőjét és nagyhatalmi állását. A bécsi politika 
vágányai ma már valamivel egyenesebbek, meg-
fontoltabbak,  de igazán okosok csak akkor lesz-
nek, ha belátják, hogy a dinasztia igazi dicső-
sége: a szabadon fejlődő  magyar nép boldog-
sága és Ausztria erejének és fönnállásának  leg-
több biztositéka: a legtágabb körű szabadság-
gal és önállósággal fölfegyverzet  Magyarország. 

A magyar nemzeti küzdelem erre a jobb 
belátására akarja birni a dinasztiát és minden 
népét. És ez nem párt küzdelem, nem a koali-
czió küzdelme, hanem az egész nemzeté. És ez 
a politika Tisza Istvánnak homályos, czéljait ő 
elburkoltaknak látja. Nincs senki e hazában, a 
ki nem látná világosan e czélokat, csak ö nem 
látja. 

Tőle pedig a történtek után komolyan venni 
valamit, lehetetlen. Fanatikus bolondsága nem 
ismer határt. 

* 

Hogy Apponyi Albert megtette azt a ki-
jelentést Bánffy  előtt, melyet az Udvarhelyi 
Hiradó főszerkesztője  a mult vasárnapi számban 
Egy történelmi adat czimmel megirt, az iránt 
kétsége Hinléder képviselő urnák nem lehet, ha 
ő nem is hallotta azt, s ha a lapok nem is kap-
ták fel  Bánffy  e mondását. De egyébiránt is 
jó társaságban komoly emberek állításának hi-
telt szoktunk adni, s holmi közhelyek és olcsó 
viczczek felhasználásával  legalább is nem illő 
egymás meggyőződését lebecsmérelni, annyival 
inkább nem, amikor ilyen nehéz megpróbáltatá-
sok elótt állunk és az összetartás lehet az egyet-
len fegyverünk,  melylyel diadalra juttathatjuk 
nemzeti ügyünket az átkos bécsi kéz akna mun-
kájával szemben. 

Sajátságos. A dolognak, a hogy Hinléder 
ur azt bemutatta, olyan színezete van, mintha, 
szemben az ország összes koáliczióival, az ud-

varhelymegyei koáliczió volna az, amely nem 
tud összeférni,  amelynek gondolatára is bizony 
elpirulunk. Szerte, széles ez országban a disszi-
densek, negyvannyolczasok, ujpártiak, néppár-
tiak mind-mind megférnek  egy gyékényen, mert 
közös feladatuknak  a megtámadott alkotmány 
védelmét tűzték ki, mely mellett minden sze-
mélyeskedés háttérbe szorul, minden érvényesü-
lési vágy elveszti talaját. Valóban őszinte öröm-
mel olvastuk Deák Miklósnak mult számunkban 
leközölt levelét, mely igaz hazaszeretettől átha-
tott, nyugodt hangjával czáfolatul  szolgált Hin-
léder ur roppant magasról jövő, de kicsinyes-
kedő soraira. 

Hogy mi is történt? Megjelent egy czikk 
főszerkesztőnktől,  mely a helyzetet Deák Ferencz 
szemüvegén birálja. Ilyen pedig mindennap a 
napilapok hasábjain bőven terem minden baj 
nélkül. Erre a Székelyudvarhely első főszerkesz-
tője a politikai szótár szemenszedett goromba-
ságait vágja szegény fejünkhöz  akkor, midőn 
szerkesztőségünkben ugyancsak több 48-as férfi 
akad. Azonban az nem volt elég. Mélyen meg-
hatva éreztük magunkat, a midőn a rákövetkező 
számban már hasáb számra kapta meg a főszer-
kesztő a kioktatást felfogására. 

A fővárosi  sajtó tekintélyes része, igy a 
Budapesti Hirlap, Magyarország, Pesti Hirlap, 
stb., stb., mindenik a maga szemüvegén keresz-
tül birálja a helyzetet; igy az első a dissziden-
sek, a második a 48-asok, s az utóbbi az uj-
párt álláspontja szerint tárgyalja az eseménye-
ket, mely oly sötétnek, oly végzetesnek tetszik 
e pillanatban és a mit férfias  bátorságunk tel-
jes tudatában konstatálni, nem tartunk kishitü-
ségnek. Daczára ennek, egyik felsorolt  lapban 
sem találunk olyan féltékeny  és bizony, valjuk 
meg, Ízléstelen kötekedést, mint a milyenről 
most itt éppen szó esett. 

Lapunk programmját megadtuk. Őszintén 
kívánjuk szolgálni, lehetőségig minden szemé-
lyeskedéstől menten, becsületes, őszinte lelkese-
déssel a magyar nemzet igazát. Ezt irtuk zász-
lónkra, e mellett kitartunk. Olyan időket élünk, 
amidőn minden magyar ember munkásságát a 
nagy harczban méltányolni tartozunk. Kicsinyes-
kedésekkel, egymás tulliczitálásával nem boldo-
gulunk. A testvérharcz mindig elrettentő bűne 
volt az emberiségnek, de azt most e forrongó 
hangulatban, ha valaki felidézni  akarja, me-
rényletet követ el a nemzeti ügy iránt. A 
magashangu válaszra egyébiránt csak ezt akar-
tuk megjegyezni. 

* 

Hogy valamit készítenek a nemzetiségi te-
rületeken, az most már kétségtelen. Egyre han-
gosabbakká lesznek e perifériák,  ugy, hogy az 
a gyanú sem látszik egészen alaptalannak, hogy 
a válság megoldásának minden eszközzel való 
elnyujtása csak azért történik, hogy ez alatt 
időt nyerjenek a nemzetiségek akcziójának befe-
jezéséhez. Most már lehet, hogy érőben van a 
gyümölcs, mert minden oldalról megmozdulnak 
és Bécsből is nagyon világos czélzások esnek a 
nemzetiségek jövendő szerepéről. A bécsi Infor-
mation czimü laptudósító, amelyről tudvalevő, 
hogy Ferencz Ferdinánd trónörökös számára és 
jórészben az ö költségén készül, ma többek kö-
zött ezeket irja: 

— Csak természetes, hogy ha Bécs ki-
jelenti, hogy a románokat kiszolgáltatja a betyár-
kéznek, ezek nem hajlandók érte áldozatokat 
hozni. De segítsünk mi nekik és ők is 
s e g í t e n e k nekünk. Máshelyütt pedig igy 
vélekedik a bécsi politika egyik szócsöve: 

— Olyan népmozgalmakat, a minők most 
Magyarországon észlelhetők, csak erősebb nép-
mozgalmakkal lehet letörni. A míg az üllőt a 
kalapács alá Budapesten állítják fel,  nem érnek 
el semmit. De ezt az üllőt Zágrábban, Temts-
várott, Trencsénben és Nagyszebenben kell föl-
állítani, akkor talán megy a dolog. 

* 

Hasztalan minden próbálkozás, minden eről-
ködés: a fejlemények  megindult áramlata szi-
gorú, kérlelhetetlen logikával csinálja a törté-
nelmet, a kik ezen áramlatot meg akarják állí-
tani, olyanféle  munkát végeznek, mintha mal-
most játszó gyermekek próbálkoznának gátat 
vetni a Duuának. 

Bevalljuk egész őszinteséggel, nom osztjuk 
azoknak aggodalmát, akik attól tartanak, nem 
érkeztünk el a mai kuszált és tarthatatlan bel-
politikai helyzet csúcspontjára, és a maiaknál 
még súlyosabb napok elé nézhetünk. Ez egy-
szerűen lehetetlen! A helyzet most már csak 
javulhat és a nemzeti követelések túlnyomó nagy 
része föltartóztathatatlanul  halad a megvalósulás 
felé,  mert meg kell valósulniok! 

A parlamenten kívül álló, pártok által nem 
támogatott, még a konzervatív főrendiház  bizal-
mát sem élvező Fejérváry kormány kinevezése 
ledöntötte immár a válaszfalakat,  melyek a pár-
tokat egymástól elválasztották és a pártok koa-
liczióját tényleg a pártok egyesült bizalmatlan-
sága vá totta fel  és már odajutottunk, hogy a 
korona akaratával ma már szemben áll az 
egész nemzet akarata, a minek más ered-
ménye el sem képzelhető, mint az, hogy a ki-
rály össze fogja  egyeztetni a saját akaratát a 
nemzeti akarattal és a mostani küzdelemből a 
korona bölcsességével nem mint csataveszett 
fog  kikerülni, hanem a méltányos kívánalmak 
teljesülése után a nemzet szeretete és hálájától 
környezve, régi fényességében  ragyog ismét 
Szent István koronája és az évek hosszú során 
át tartó elégületlenséget a közmegelégülés fogja 
fölváltani. 

Egy jegyzőválasztás. 
Síékelyudvarlnly, jul. 21. 

Maga a puszta tény látszólag jelentéktelen. 
Erked község képviselő testülete jegyzőválasztásra 
gyűlt egybe, de miután a pályázók közül csak ma-
gyar emberek jelöltettek, a képviselőtestület egysze-
rűen elhagyta a gyűlés termeit s meghiúsította a 
válasetást. — Egy szóval dokumentálta ezzel Erked 
község azt, hogy ó magyar embert meg nem választ. 

Ez a látszólag jelentéktelen eset azonban meg-
lehetősen nagyfontosságú.  Ezt nekünk kicsinyelni 
nem szabad. 

Az a lelketlen izgatás, mely évek óta foly,  meg-
termette a maga gyümölcsét. Nekünk mindössze 
alig egy pár idegen ajkú községünk van s eddig 
reményünk volt arra, hogy ez is lassankint megszű-
nik idegen ajkúvá lenni, de ez a remény ezzel vég-
kép meghiusult. A míg az idősebb emberek kizáró-
lag mind beszélik a nyelvünket, addig már a fiatal 
nemzedék egyáltalán nem tud magyarul. Ennek oka 
pedig az, hogy rendszeresen arra izgatják, hogy 
gyűlöljék meg a magyart s gyűlöljék meg még a 
nyelvét is daczára annak, hogy erre lépten nyomon 
szükségük van. 

Mi magyarok pedig összetett kezekkel nézzük 
ezt a veszedelmes áramlatot. Eltürjük, hogy meg-
gyalázzák a magyar állam eszmét azok, a kiknek 
mint magyar állampolgároknak, ha nyelv-tekintetében 
nem is magyarok, — ezt ápolni ép olyan szent kö-
telességük. 

Az egyes természetesen nem segíthet ezen, de 
segíthet az államhatalom képviselője, a kormány. 
— Csak, hogy várhatjuk-e azt a mi kormányunktól, 
a mely első sorban tiporja össze ezt a fenséges 
eszmét. 

A mig a kormány első sorban ellensége annak, 
hogy intézményeinkben teljesen tért foglaljon  a ma-
gyar állami eszme minden követelménye, addig meg-
követeljük azt, hogy tiszteljék a nemzetiségek ezt az 
eszmét. 

Megkívánhatják e azt, hogy a nemzetiségeink 
büszkék legyenek arra, hogy magyar állampolgárok 
lehetnek mindaddig, a mig a magyar kormány a kö-
zös, tehát osztrák állampolgárság eszméjét ápolja 
ténykedéseivel ? 

Nem hiszem, hogy legyen rajtunk kívül egyet-
len olyan állam, a melyben valamely más ajkú nem-
zetiség kifejezést  mert volna adni annak, hogy csak 
saját nemzetiségéből választja elöljáróját. 

Ilyen csak nálunk történhetik meg, a mi sze-
rencsétlen viszonyaink mellett. Minden nemzet kor-
mánya csak saját nemzetének érdekeit védi, de a 
miénk első sorban a nemzetiségek érdekeit ápolja. 

Erélyes rendszabályhoz nem mert Bánffy  Dezső 
kivételével egy sem nyúlni, mert félt  attól, hogy 
mit szól majd Bécs, ha a nemzetiségekkel össze 
nem csókolozik a magyar kormány. 

A szabadelvüpárt szabadelvüsége abban nyil-
vánult meg, hogy mindent kedvezményt megadott a 
nemzetiségeknek. 



No hát az ilyen szabadelvüségből nem kérünk. 
— Pusztuljon el a föld  színéről az a szabadelvű po-
litika, a mely koporsót gyárt a magyar állam esz-
mének. . 

Jöjjön el már az az idő, a mikor nem kacsin-
tunk Bécs felé,  ha nemzeti politikát készülünk 
csinálni. 

A szabadelvű politikára, mely harminczhét éven 
át uralmon volt legjellemzőbb fényt  az vet, hogy 
éppen a nemzetiségek voltak leghívebb támogatói. 
Mi azonban olyan politikából, melyet csak a nem-
zetiségekkel lehet fenntartani  nem kérünk. 

Nem választ Erked község magyar jegyzőt. Jól 
van. Meglehet adni rá a választ azzal, hogy meg-
vonunk ettől a községtől minden olyan kedvezményt, 
melyet a magyar állam jóvoltából élvez. Ha pedig 
általánossá válik a jelen eset s bojkottálják a nem-
zetiségek az egyes állások betöltésénél a magyar 
embert, bojkotálja akkor a magyar állam is a ki-
nevezéseknél az ők gyermekeiket. Meglátjuk, melyik 
húzza a rövidebbet. Ez a bojkott természetes is, mert 
nem lehet olyan tisztviselője a magyar államnak, ki 
ellensége tápláló és kenyéradó gazdájának. 

Nyuljunk egyszer erősebb eszközökhöz is. Ha 
nem tetszik a simogató kéz, mutassuk meg az ök-
leinket. 

Ha nem kell a testvéri jobb, legyen részük 
az ütni is tudó ökölben. 

Azonban az is igaz, hogy különösnek találjuk, 
hogy Erkedben a dolgok idáig fejlődhettek.  Vagy ta-
lán valahol mulasztás történt ? 

ÚJDONSÁGOK. 
Székely udvarhely, jul. 22. 

Egyről-másról. 
Egy éve annak, hogy a város képviselőtestületé-

ben indítvány tétetett a villamos világitásnak, a víz-
vezeték beállításával való összekapcsolására. Az indít-
ványt csak néhányan pártolták, mig a többségnek  viz 
nem kellett, s ezt a megfontolásra  érdemes tárgyat 
elejtették. 

Egy év mult el azóta s ime a városon vizveze-
téket  építenek. 

A kórház épít magának vízvezetéket. Leérke-
zett a napokban a belügyminiszter rendelete, mely-
ben a törvényhatósági bizottságnak a kórházi víz-
vezetékre és csatornázásra s a vízgyűjtő telep meg-
vételére vonatkozó határozatait jóváhagyja s a víz-
vezeték és csatornázás építését a bemutatott tervek 
alapján 30200 korona költséggel, a szükséges területek 
megvásárlását pedig 800 korona összeggel engedélyezi. 

A kórház felügyelő  bizottsága nyomban össze-
ült és elhatározta, hogy a vármegye által megkéri a 
m. kir. országos vízépítési igazgatóság közegészség-
ügyi mérnöki osztályát a versenypályázatok kiírására, 
valamint az építések vezetése átvételére, mit értesí-
tése szerint díjtalanul fog  teljesíteni. Egyúttal pedig 
megkeresik a várost, hogy az építési engedélyeket 
még a versenypályázat kihirdetése előtt adja meg, 
hogy e miatt az építés késedelmet ue szenvedjen. 

Régi óhajtása megy teljesedésbe ezzel a kórház 
igazgatóságnak. A kórház fejlesztése  érdekében igaz-
gató főorvosa  és alorvosa minden lehetőt megtet-
tek, s fáradozásuknak  eredményét az a statisztikai 
bizonyítja legjobban, melyet a mult év eredményéről 
állítottak ki és amely szerint az ápolási napok száma 
37,988-at tett ki, tehát oly rekordot értek el, rnely-
lyel beléptek az erdélyi első kórházak sorába. 

A kórház már teljes modern felszereléssel  bir, 
amit a takarékos gazdálkodás révén értek el és 
amelyből csak éppen a vízvezeték hiányzott és mely-
nek beállításával aztán mi kívánni való sem marad 
fenn. 

A szobák berendezése után jött az ágyak teljes 
felszerelése,  ezt követte a műtő szoba beállítása, 
melylyel elérték azt, hogy a segesvári kórház nép-
vándorlása egészen megszűnt, vagy a minimálisra 
szállt alá és joggal, mivel a sikerült nagyszabású be-
avatkozások napi renden vannak. 

A kórházba a mult év folyamin  1241 beteget 
vettek fel,  ami azt jelenti, hogy a betegforgalom  há-
rom év alatt megkétszereződött. Érdekesnek tartjuk 
itt felemlíteni,  hogy 1904. évben sebészeti, nőgyógyá-
szati és szemészeti műtétet összesen 274 esetben 
végeztek. Ezek közé a nagyobb műtétek vannak fel-
véve, melyek többnyire cbloroform  narkózis mellett 
történtek. Nincsenek ez összegbe számítva a sebek 
kezelésénél esetenként szükséges kisebb műtétek, 
továbbá foghúzások  és több más könnyebb fajta  be-

avatkozások, melyek nagy számmal végeztettek. Ezen 
kivül kemény kötés számos esetben alkalmaztatott 
csonttöréseknél, ficzamoknál,  idült izületi gyuládások-
nál stb. a szükség szerint elég gyakran chloroform 
narkózis igénybevételével. 

A kórház személyzetét is szaporítani kellett a 
betegforgalom  növekedése következtében. A kapusi 
állás is be lett töltve. A kertnek parkká való át-
alakítása teljesen el van végezve és a kert rendben 
tartásához és szépítéséhez szükséges minden kellékkel 
el van látva a kórház. Erre is szükség van, hogy a 
betegnek kellemes üdülő helyük legyen. Szóval a 
kórháznak minden kelléke megvan s csak éppen a 
vízvezetéke hiányzott. E bajon is most segítenek s 
a vízvezeték már őszire készen lesz, hogy minden 
kényelemmel rendelkezzék a szenvedő emberiség 
javára. 

Házasság. Burger  Arthur tőgimn. tanár f.  hó 
30-adikán tartja esküvőjét Krizsó  Erzsike polg. isk. 
tanítónővel Rimaszombaton. 

Ifjabb  kenesei Kenessey  Pongrácz földbirtokos, 
kenesei Kenessey  Pongrácz földbirtokos  neje felső-
bükki Nagy  Mária fia,  julius 5-én eljegyezte ábrán-
falvi  Ugrón  Lórit, ábránfalvi  Ugrón  Ákos földbirto-
kos és neje, felső-bükki  Nagy  Sarolta leányát. 

Rendőrség helyett csendőrség. Székelyudvarhely 
város főkapitánya  a képviselőteotület mult héten tar-
tott közgyűlése elé javaslatot tett az iránt, hogy a 
rendőrségnek csendőrséggel való kicserélése végett 
a közgyűlés tegye meg a lépéseket. A főkapitány 
javaslata indokolásául felsorolja  azokat az okokat, 
melyek e lépése megtételére kényszeritették, igy pél-
dául a rendőrség a csendre és köztisztaságra kevés 
száma folytán  nem tud kellőleg felügyelni,  nincsen 
a legénységnek katonai oktatója, éppen ezért tekin-
télye sem olyan, mint a milyen kívánatos lenne, 
ugyancsak a kevés létszám oka annak is, hogy a 
verekedések alkalmával a beavatkozó rendőrség húzza 
a rövidet, s az igazságszolgáltatás is mostoha gyer-
meknek tekinti a rendőrt, ki talán önvédelmében 
erélyesebben lépett fel,  mint azt tennie kellett volna. 
Szóval tenger az indok és mind olyan, amelyet két-
ségbevonni nem lehet s az indította a főkapitányt 
arra, hogy a csendőrség beállítását kérje. A köz-
gyűlés a javaslatot elvetette és ezt helyesen tette, 
amennyiben a katonai fegyelem  és bíráskodás alatt 
álló csendőröket a polgárságra rászabadítani nem 
lenne tanácsos, mivel ez autonomiánk megcsorbítá-
sát jelentené s a katonai uralomnak szolgálna első 
lépcsőéül. Tehát, hogy a javaslat nem ment keresz-
tül, nem baj, sőt éppen az emiitett okból, helyes is. 
Azonban a t. közgyűlés amidőn a javaslatot elve-
tette, elfelejtette  a meglévő bajokat orvosolni, noha 
hogy a dolog körül baj van, bizonyítja a javaslat 
megtétele. Kétségtelen bizonyossággal megállapítható 
az, hogy a rendőrség mai létszámában nem elegendő 
arra, hogy Székelyudvarhely város felett  az éjjeli 
felügyeletet  gyakorolhassa. Szombatfalva  ide kapcso-
lásával a város területe oly mértékben megnőtt, hogy az 
éjjeli szolgálatot végző 6 rendőrnek azt megőrizni tel-
jes képtelenség, s csak az egyszeri puszta bejárása 
is elég dolgot ad. A jelenlegi állapotokon pedig se-
gíteni kell. A rendőrség létszámát föltétlen  emelni 
kell, ha azt akarjuk, hogy a közbiztonság és köz-
bátorság meglegyen. Ezt pedig minden különös meg-
adóztatás nélkül meg lehet ejteni, ? a költségvetésbe 
való beállítása nem képez akadályt. A rendőrségnek 
fegyverrel  való felszerelése  szintén helyén való lenne, 
igen természetesen a legénységnek alapos katonai 
kiképzése után, amely esetben aztán az éjjeli posztok 
felállítása  is keresztülvihető lesz, amely által kizá-
ratik annak a lehetőségnek a feltevése,  hogy a rend-
őrök a kijelölt utczák bejárását elmulasszák. Szóval 
a képviselőtestület elvetett egy javaslatot, anélkül, 
hogy a bajok szanálására valami utbaigazitást adott 
volna. Éppen ezért szükséges, hogy ez irányban a 
lépéseket a tanács haladéktalanul megtegye. 

A városi központi választmány, mint jelentet-
tük, a napokban tartott ülésében tárgyalta az 1906. 
évre érvénnyel biró országgyűlési képviselőválasztó 
jogosultak névjegyzéke ellenében beadott felszólam* 
lásokat. A választmány ugy határozott, hogy a vá-
lasztó jogosultak összeírása ellen beadott felszólalá-
sokra hozott határozatok a polgármesteri hivatalban 
folyó  hó 20 ikától 30-ig közszemlére lesznek kitéve, 
s a hivatalos órák alatt az érdeklődök által meg-
tekinthetők. A határozatok ellen felebbezéssel  lehet 
élni, melyek a kir. kúriához intézendők s a választ-
mány elnökéhez nyújtandók be. 

A kereskedelemügyi miniszter és az ipartes-
tületek. Vöröi  László kereskedelmi miniszter a kö-
vetkező leiratot intézte valamennyi törvényhatóság-
hoz: Az ipar és kereskedelemre vonatkozó ügyeknek 
már az alsó és középső fokon  való helyes ellátása 
szükségessé teszi a hatóságoknak az ipar és keres-
kedelem törvényes érdekképviseleti szerveivel való 
lehető sürü érintkezést. Mennél szorosabb lesz az 
ilyen érintkezéssel a kapocs, annyival hasznossbb 
lesz az iparra és kereskedelemre. Éppen azért szük-
ségesnek tartom, hogy a törvényes hatóságok és az 
illetékes kereskedelmi és iparkamarák a lehető leg-
közvetetlenebb érintkezést tartsák fönn,  nevezetesen 
a törvényhatóságok, vagy közegeik elbírálását ipari 
és kereskedelmi ügyekben a kereskedelmi és ipar-
kamarák véleménye már előzetesen kikéressék. Egyéb-
iránt fölsorolni  mindazokat az ügyeket, melyekre ez 
vonatkozik, természetszerűleg nem lehet, azt a tör-
vényhatóságok érzékére kell biznom, mindazonáltal 
czélszerünek tartom azok közül a fontosabbakat  mégis 
fölemliteni.  Ezek: 1. iparfejlesztési  tervek előkészí-
tése és megvalósítása ; 2. ipari szövetkezetek fölállí-
tása ; 3. háziipar fejlesztésének  és a háziipari készít-
mények értékesítésének kérdései; 4. ipari és keres-
kedelmi szakoktatási intézmények, műhelyek, tanfo 
lyamok létesítése; 5. kivándorlási mozgalmak ellen 
teendő ipari és kereskedelmi intézkedések ; 6. munkás 
és munkaadó szervezeteket érintő akcziók; 7. köz-
szállítási ügyek; 8. mindennemű ipari és kereske-
delmi vonatkozású intézkedés kezdeményezése, vagy 
jóváhagyása; 9. az ipart és kereskedelmet érintő 
szabályrendeletek alkotása és törvényhatósági hatá-
rozatok hozatala. Ismétlem, hogy ezekben csak főbb 
vonásokban kívántam jelezni a szóban forgó  ügyeket, 
melyeknek miuden részletére kiterjeszkfedpi  termé-
szetszerűleg lehetetlen. Nem foroghat  föun  kétség az 
iránt, hogy a törvényhatóságok és kamarák között 
ily módon keletkező szoros kapcsolat a legüdvösebb 
eredményeket fogja  fölmutatni  és hogy a kamarák 
szakszerű tanácsadása és utmutatása a törvényható-
ságoknak a hazai ipír és kereskedelem érdekében 
kifejtett  tevékenységét hatályosabbá fogja  tenni, 
minélfogva  fölhívom  czimét, hogy minden ily ügybeu 
adjon alkalmat a területére illetékes kereskedelmi és 
iparkamarának, hogy véleményét előzetesen nyilvá-
níthassa. Az esetben pedig, ha a törvényhatóságok-
nak ipari-műszaki ügyekben van szükségük szakértő 
véleményre, ilyenek szolgáltatására mindenkor igénybe 
vehetik a törvényhatóságok a kerületi kir. ipirfel-
ügyelöket, kiket egyidejűleg ily értelemben utasí-
tottam. 

Üdülőhelyek a Székelyföldön. Néhány gyönyörű 
és kiválóan egészséges üdülő telepet rendszeresített 
a marosvásárhelyi Székely-Társaság a Székelyföldön. 
Ebből van: Maros-Torda vármegyében 3; Udvarhely 
megyében 7; Háromszék megyében 6; Csik megyé-
ben 4; Brassó megyében 1. Ezen üdülőhelyek rész-
letes ismertetése külön füzetben  is megjelent, melyet 
bárkinek díjtalanul küld meg Szeutgyörgyi Dénos, 
a társaság gazdája. 

Az udvarhelymegyei ref. theologusok estélye 
Székelykereszturon. Az udvarhelyiuegyei ref.  papje-
löltek, a kolozsvári ref,  theologusok Segélypénztára 
javára, folyó  hó 16-án, Székelykereszturon estélyt 
rendeztek, mely igen szépen sikerült, a mi első sor-
ban a vallásos buzgóságu védnöknőknek: Gyárfás 
Endrénének, Lukácsffy  Istvánnénak, Somogyi  Albert-
nének és Somogyi  Istvánnénak és a közreműködő 
személyeknek tulajdonitható. Nem tévedünk, ha azt 
állítjuk, hogy Székelykereszur is ritkán lát olyan 
szép közönséget, mint amilyen erre a mulatságra 
összegyűlt. Ott volt a vidék előkelősége, közön-
sége — igen nagy számmal Mikor a zenekar e'ját-
szotta a nyitányt: elnémult az egész közönség, hogy 
kettőzött figyelemmel  hallgassa Vajda  Ferencz £ 
kelyudvarhelyi ref.  papnak „Beszélgetés a hitről" cz. 
magas színvonalú felolvasását.  Ezután Valter  Fe-
rencz fuvola-  és piccoló szólója ragadta magával a 
közönséget művészies játékával; utánna Lengyel  Jó-
zsef  szavalatával (Kiss József:  Roboz Ágnes) Ez 
után Baczó Lajos ev. ref.  pap czimbalom szólója 
gyönyörködtette a hallgatóságot. Mán  tó Annuska a 
Szépfaludy  Ö. Ferencz „Menyasszony" cz. monolog-
ját adta elő igen értelmesen, ügyesen és igen nagy 
hatással. A műsort Maeskássy  László tanitó hegedű-
szólója fejezte  be, méltón a szép előzményekhez. 
Műsor után táncz következett és csak a reggeli órák-
ban oszlott szét a közönség. Az estély alkalmával 
felülfizettek  a kővetkezők : Bodor István 1 k., Özv. 
Duka Jánosné 80 fii.,  Dr. Elekes Dénes 80 fii.,  Fa-
zakas Dénes 60 fii.,  Dr. Fodor Boldizsár 3 k. 80 fii., 
Gyárfás  Endréné 50 k., Gyárfás  Pál 80 fii.,  Kovács 
István 80 fii.,  Lajos János 1 k. 80 fii.,  Dr. Lukácsffy 
Istvánné 50 k., Lukácsfi  János 1 k. 80 fit.,  Mántó 
György 3 k, Mester János 60 fii.,  Nagy Elek 2 k., 
Péter Lajos 1 k, Raffay  Domokos 1 k. 60 fii.,  Somai 
Elek 80 fii.,  Somogyi Albertné 50 k., Somogyi István 
10 k., Szabó Kálmán 30 fii.,  Szoboszlai N. 1 k., 
Ugrón Zoltán 1 k., 40 fii..  Vajda Ferencz 3 k. 80 
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fii.  Összesen 187 kor. 70 fül.  Összes bsvétel 337 k. 
összes kiadás 140 k. 20 fii.  Tiszta jövedelem 196 
kor. 80 fill. 

Halálos verekedés Homoródalmáson. Vékony 
György és Simó  Dani borooródalmási legények har-
madmagukkal mulattak f.  hó lG-án a korcsmában. 
Régi haragosaik, Mátyás  József,  Bigye  Sándor és 
Pál  József  bepálinkázva megállottak a korcsma aj-
taja előtt s vitézkedve hivták fel  a bennlevőket, 
hogy jöjjenek ki. Szó szót követett s előbb veszeke-
dés, azután parázs verekedés ftjlődött  ki. Mátyás 
József  bicskájával ugy szúrta Vékony Györgyöt nya-
kán, épen ütőerénél meg, hogy az mielőtt segíteni 
lehetett volna rajta elvérzett. A csatatér másik se-
besültje Simó  Dani, a ki hátán szenvedett súlyos 
férülést.  Mátyás Józsefet  a csendőrség letartóztatta 
és beszállította a kir. ügyészség fogházába  Székely-
udvarhelyre. Beismeri, hogy Vékony György halálos 
sebét ő okozta, de tagadja, hogy Simó séi ülését ő 
okozta volna. Mialatt Vékonynyal verekedett a má-
sik két társa szúrta meg, de hogy melyik a kettő 
közül az még nem derü't ki. A vizsgálat szorgosan 
folyik  ellenük. 

Hálálozás. özv. Boncza Sámuelné szül Petrovics 
Zakariás Éva életének 91-ik évében f.  hó 20-án 
jobblétré szenderült. Halálát Kassay  Rozália férje-
zett Keresztes  Ignáczné és számos rokon siratja. Te-
metése tegnBp délután volt a róm kath. vallás szer-
tartása szerint. 

Dániel  Gábor lemond.  Igen érdekes hir 
pattant ki tegnap a politikai élet kulisszái mö-
gül. Nem kisebb dologról van szó, mint arról, 
hogy D á n i e l Gábor Oláhfalu  országgyűlési 
képviselője lemond mandátumáról, s örökébe 
H o l l ak i főispán  lép. Ez irányban már meg 
is indultak a puhitások, azonban aligha fognak 
eredménnyel járni, mivel az oláhfalviak  a jelen-
legi politikai rendszerrel nyakig vannak s a 
Dániel lemondásának is éppen ez az egyik fö-
índitó oka. Annyi azonban már most megálla-
pítható, hogy ha a hir valónak bizouyul, a man-
dátumért tenger jelölt fog  versenyezni. 

Erdély főurairól szóló könyv. Ugrón  Gábor, a 
mint értesülünk legújabban áttér a szépirodalom 
terére, amennyiben könyvet ir. Ugrón Gábor köny-
vében Erdély főurait,  előkelő, tipikus alakjait mutatja 
be, annak a színmagyar, hazafias  nemes világnak 
alakjait, kik már a magyar társadalom őszinte fáj-
dalmára kezdenek kimaradozni az élők táborából. 
Az első ember, akit pennájára vesz Gróf  Bethlen 
Gábor lesz. Ugrón Gábor könyvének megjelenését 
máris élénk érdeklődéssel várják ugy a politikai, 
mint az irodalmi körökben. 

Aranylakodalom. Szép családi ünnepélyt ültek 
Nosz  Gusztáv föreálisk.  tanár szülői Nosz  János és 
neje Csatlós  Paulina, Iglón. A derék házaspár ugyanis 
19-én ünnepelte meg aranylakodalmát egész Igló vá-
rosa tisztelete és becsülése közben. A ritka ünnepen 
a házaspárt öt gyermeke és kilencz unokája vette 
körül igaz szeietettel, nagy ragaszkodással. 

Haladás czim alatt Udvarhelymegye Tanító-
egyesülete Gyerkes  Mihály főtttkár  felelős  szerkesz-
tésével, mint jeleztük, időszaki folyóiratot  indított 
uiog, melynek első száma lapunk nyomdájában f.  hó 
15-én jelent meg gazdag tartalommal. Különös figyel-
met érdemel Ember János kir. tanfelügyelő  czikke: 
„Legközelebbi teendőnk a népoktatás javítása érde-
kében", melyben figyelmeztet  a népoktatásnak a 
kifejtett  munkához képest aránylag kevés eredmé-
nyére, ennek okaira, de nem marad meg a tény kons-
tatálásáoál, hanem tanácsokkal, útmutatással szolgál, 
hogy minél inttnzivebb legyen az eredmény. Felöleli 
benne az oktatás külső és belső hiányait, a tanító 
teendőit minden téren a legaprólékosabb részleteiben. 
A füzet  egész tartalma oly magas nivón áll, hogy 
minden dicséret felesleges.  Eddife  is szép hírnevet 
vivott ki vármegyénk tanitókara, s többször olvas-
tuk, hogy a többi vármegyéknek példaként állították 
fel.  Ezúttal is bebizonyította rátermettségét, ügyes-
ségét. A folyóiratot  a tanitóegylet tagjai a tagdíj 
fejében  kapják, nem tagoknak előfizetési  ára egy évre 
2 korona. 

Szülői gondatlanság. A napokban Szentegyházas-
Oláhfaluban  Márton  Imrének egy éves kis leánya a 
kemeuezén furralt  tejet az egész lábossal magára 
húzta. Oiy súlyos égési 'sebeket szenvedett, hogy 
minden mentési igyekezet mellett néhány óra alatt 
meghalt. 

Az állampénztár kimutatása az óv első negye-
déről. Most jelent meg a pénzügyminiszter hivatalos 
kimutatása az év első három hónapjáról. Az ered-
mény 7,885.658 koróna 33 fillérrel  kedvezőtlenebb, 
mint a mult évnek ugyanez időszakában, a mikor 
tudvalevően szintén exlex volt. A csaknem nyolez 
milliónyi összegből a bevételek összege 5,303.880 
korona 41 fillérrel  volt kisebb a mult év ugyanez 
időszakával szemben ; a kiadások összege 2 581.777 
korona 92 fi'lérrel  volt nagyobb, mint a tavalyi év 
első három hónapjában. A bevétel csökkenése az 
1904-ik évhez hasonlítva, annyival fontosabb,  mert 
1905-ben a sójövedéknél 661.020 korona 95 fillérrel, 
a pénzverésnél és fémbeváltásnál  4,469.887 korona 
48 fillérrel,  a különféle  rendes bevételeknél 847.633 
korona 45 fillérrel,  a posta, távíró ;és távbeszélőnél 
473.617 korona 80 fillérrel  és az államvasutak be-
vételénél 5,612.400 koronával a bevétel nagyobb volt, 
mint 1904-ben. Az öt és félmillió  bevételi csökke-
nésből majdnem öt millió az adómegtagadás  ered-
ménye.  Az 1904. évi XIV. t.-cz alapján a kimuta-
tásban az állami háztartás eredményétől elkülönítve 
szerepel az állam vasúti és egyéb beruházás 17,970.296 
korona 70 fillér  összeggel. 

Veszett kutya garázdálkodása. A kánikulai for-
rósággal együtt jár a veszett kutyák megérkezése 
is. Székelyudvarhelyre az utóbbi a napokban megérke-
zett s nyomban össze is mart egy pár ebet. A ve-
szett állatot jóllehet lebunkózták, azonban ez még 
nem elég a közbiztonsághoz. A város utczáin nap-
hosszat igen sok gazdátlan kutya koboról, s így az 
ebzárlat elrendelése fölötte  szükségessé vált. Nincs 
kétségünk, hogy ez meg is fog  történni. 

Egy székely ember repülőgépe. Mikor a világ 
összes mechanikusai, mérnökei azon fáradoznak  ered-
ménytelenül — hogy a rrpülögép nehéz problémáját 
a megoldás felé  vigyék, Háromszékről érkezik hir, 
hogy egy Rihász Sándor nevü bírósági tisztviselő, 
ki magánúton elvégezte a gépészmérnöki stúdiumo-
kat is, feltalálta  e repülőgépet. Az uj repülőgép 
anyaga aczél magnalium és vízmentesített tafotából 
áll. A repülőgép egy hét múlva fog  kikerülni Benke 
Béla háromszékmegyei birtokán levő műhelyből, hol 
a feltaláló  és Markhát fővárosi  mérnök nagyszámú 
munkások segítségével fáradoznak  az uj repülőgép 
elkészítésén. 

A te j fogak  c o n w r i á . i i s á n a k h a s z n a . 
Leginkább bizonyít székelynépünk conservativ hajlamai 

mellett azon körülmény, hogy a gyermekek tejfogaival  épen ugy 
bínnak ma napság, mint az én gyerekkoromban. Azaz sehogy 
se bánnak, nem tesznek azokkal semmit. Megvárják amig a 
gyermeket a gyötrő fájdalmak  annyira elkinozzák, hogy fogacs-
káját id5 előtt ki kell húzni. Ez az oka annak, hogy ma már 
fehérhol  ó számba megy a teljes, ép fogazattal  biró felnőtt  em-
ber. Ez az oka annak, más egyéb okokkal együtt, hogy az 
ujabb generáció sokkal gyöngébb a réginél. Ha a fogak  con-
serválásának régebbi módját tekintjük, egyfelől  körülményes, 
másfelől  költséges volta és sok esetben az azzal járó fájdalom 
miatt, nem is nagyon lehet azon csodálkoznunk, hogy a gyere-
kekre nem terjedt ki a fogak  conserválása. De a mai techni-
kával és uj, rátionális eljárásokkal olyan kényelmes, olyan fáj-
dalom nélküli és olyan olcsó a tejfogak  conserválása, hogy azt 
minden rendű és rangú BZÜIŐ megengedheti magának anélkül, 
hogj ezáltal háztartásában deficzitet  okozna. Hogy a gyereknek 
fejlődésére  és egész jövőjére, milyen jótékony hatása van a jó 
fogazatnak,  azt minden komolyan gondolkodó ember magától 
belátja, hoszszasabbau bizonyítanom fölösleges. 

Itt csak egy igen fontos  és kevéssé tudott körülményt 
akarok fölhozni.  A legtöbb szülő azt hiszi, hogy a gyerekek-
nek állandó zápfogaikat,  amelyek a 7. évben nőnek ki, bátran 
el lehet távolítani, mert azok helyett ugy is mások nőnek. Ez 
egy sajnos tévedés Mindenki könnyen megfigyelheti,  hogy a 
gyereknek csak 6 metsző- és 4 zápfoga  van egészen 6 éves ko-
ráig. Tehát az ugy nevezett tejfogazat  '20 darabból áll. A 7. 
évben a zápfogak  mögött nő ki mindenütt a fogsor  végén egy-
egy, tehát összesen 4 zápfog.  Ezek már nagyságuknál fogva  is 
ugy mutatkoznak, hogy bárki által könnyen fölismerhetők,  mint 
állandó fogak.  A tulajdonképeni fogváltás  csak ezután kezdődik, 
amidőn a metsző fogak  azon sorrendben, ahogy kinőttek, meg 
lazulnak és az utánuk jövő állandó metszőfogak  által kitolat-
nak. Ha ezen időbsn a gyermeknek szuvas fogak  vannak a 
szájában, akkor a már kinőtt állandó zápfogak  föltétlenül  meg-
szuvasodnak és előbb utóbb kihuzáfra  kerülnek. A máBodik 
állandó zápfog  ezen elsőknek a háta mögött a 10—12 életév-
ben szokott kinőni és rendesen ezen időben hu'lanak ki a tej-
zápfogak,  hogy helyettük a tejfogazatban  előnemfordu'ó  pofa-
f o g a k  bújjanak elő. Ezek esik egy barázdával és két hegy-
gyei birnak, mig a zápfogak  2 barázdával és 4 hegygyei bírnak 
a rágó felületen. 

Éppen abban van a fontossága  és haszna a tej fogazat 
jókarban tartásának, hogy általa ki tudjuk eszközölni, hopy az 
állandó fogazat  csak igen ritka esetekben szuvasodik mrg. Tehát 
nem jön elé az a fennebb  emiitettem állapot, hogy az első záp-
fog  mindjárt kibúvása után megszuvasodjék és rendre a egész 
fogsort  megfertőzze. 

Igen egyszerű, igen könnyen kivihető és eredményeiben 
a jövő generácziónak erősebb fejlődése  által b'ven jutalmazó 
eljárás tehát a tejfogak  conserválása. Méltó az általános el-
terjedésre. Dr. Kovács  Géza. 

KÖZGAZDASAG. 
Az Udvarhelymegyei Gazdasági egyesülettől a 

következő felhívást  vettük: 
A szept. 30., okt. 1-én és 2-án tartandó nagy-

enyedi mezőgazdasági kiállításon, gazdasági egyesüle-
tünk vármegyénk piaczképes terményeiből csoport 
kiállítást óhajt rendezni az esetben, ha elegendő be-
jelentés érkezik. 

E végből felhívjuk  vármegyénk gazdaközönsé-
gét, hogy aug. 8-ig az egyesület titkáránál szíves-
kedjenek bejelenteni, hogy mit óhajtanak kiállítani. 

Kiállítható gyümölcs, komló, oly gabona a 
melyből kivitelünk van, zab, rozs, here mag, bükköny, 
borsó, lencse stb. 

Idei gabonaforgalmunk. Tekintettel arra, hogy 
a vetések állása jó termést igér, kedvező kereske-
delmi viszonyok mellett, ha a jó termés iránt táplált 
remények teljesülnek, nagy gabona forgalomra  s kü-
lönösen jelentik, a külföldi  kivitelre van kilátás, a 
m. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetősége a 
legmesszebbmenő intézkedéseket kívánja foganatosí-
tani, hogy a rendelkezésre álló teherkocsikkal a vár-
ható nagy forgalmat  minél simábban s lehetőleg na-
gyobb késedelmek beállta nélkül lehessen lebonyolí-
tani. Ezen közgazdasági szempontból szerfelett  fon-
tos czél elérhetése czéljából törekvését oda irányítja, 
hogy a gabona szállítás alatt az ezen czélra szük-
séges kocsik mentől nagyobb számban álljanak ren-
delkezésükre.Ezen czéljít azonban csak a szállitót-
közönség segélyével érheti el. Épp azért a nevezett 
üzletvezetőség megkeresése folytán  felkérjük  az em-
iitett országos érdekre való tekintetből a szállitó-
közöséget, hogy egyéb tömeg áruikat lehetőleg még 
a gabona szállítás beállta előtt eszközöljék, mivel a 
gabona szállítási idény alatt első sorban a gabona-
szállítás igényeire lesznek tekintettel s ennek követ-
keztében egyéb tömegáruk részére kocsikat valószi-
szinüleg aug. hó elejétől október hó végéig előre-
láthatólag csak korlátolt mennyiségben fognak  ren-
delkezésre bocsájthatni. 

TAVIRATOK. 
B u d a p e s t , juli. 22. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

Andrássy a helyzetről. 
A n d r á s s y Gyula gróf  a Budapesti Hír-

lap mai számában megkezdte második czikkso-
rozatát. 

A rendkívül világosan megirt czikkben be-
bizonyítja, hogy a negyvennyolezas törvényhozók 
és a kiegyezés megalkotói csakis parlamentáris 
kormányforma  létesítését tűzték ki czélul, mely-
nek sarkolatos feltétele,  hogy a kormány köte-
les király és nemzet bizalmára támaszkodni; 
különben törvényes kormánynak nem tekinthető. 

Halálra ítélt katona. 
Aradról jelentik : a katonai hadbíróság 

Petkó nevü utász közlegényt halálra ítélte, mert 
egy őt bántalmazó őrsvezetőt megütött. 

Merénylet a szultán ellen. 
Szófiából  jelentik : A b d u l H a m i d szul -

t á n e l l e n ma a S z e l a m l i k o n merény-
l e t e t k ö v e t t e k el. 

Konstantinápolyból m e g e r ő s í t i k á s z u l -
tán e l l e n i m e r é n y l e t r ő l s z ó l ó hírt . A 
szultán Szelámlikon kocsikázott, mikor egyszerre 
b o m b á t d o b t a k a k o c s i j á b a . A bomba 
felrobbant.  A szultán azonban s é r t e t l e n ma-
radt. A merényletnél 40 ember meghalt. 

A vezérbizottság albizottsága. 
G u l n e r Gyula, a vezérbizottség albizott-

ságának elnöke intézkedett, hogy az albizottság 
megbízatásához képest legközelebb összeüljön, 
hogy tárgyalás alá vegye a belügyminiszter első 
megsemmisítő határozatát. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája 
TelefninazAin  : 14. 

Slső Styriai Hűtőgépgyár 
Fogl J. L. műgépész — Magyarországi képviselet és raktár 

Budapest, Teréz-körút 20. 
A. leghíresebb kötőgépek 

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

VarrAgép, kerékpár javitA műhely . 



Dupla villany delejes 

Kereszt 

ragy 

Csillag 

DM. E.G.. 88503. 

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

győződve, készülékem biz'.os hatásáról. 

A nagy késsülék  ára 6 korona, 
idült betegségekné alkalmazandó. 

A kis készülék  ára 4 korona, 
könnyebb betegségeknél alkalmazandó 

A központi elárusítóhely szétküld utánvéttel 
vagy eseteges fizetéssel  bel- és külföld  részére 

_ SchefFer  D. Sándor 
B u d a p e s t , V I I I . , Beze rédy -u t cza 

24 dijjal kitüntetett 

legtökéletesebb 

benzin-petro l ln motorok 
szabadszemmel látható befecskendező  készülékkel, valamint 
legtisztább munkát teljesítő motorcséplök a legjutányosabb 

árban beszerezhetők 

Kállay motortelepén V S Í Í E 
jótállással 3 - 5 évi részletfizetésre 

Aki jó motort akar vásárolni, kérjen ezen szakértő czégtől 
árjegyzéket. 

A4ELENK0MEGJ0BB TETŐFEDÉS? ANYAGA 
J É 

Itu<liipe«ti 

J(arist!yal(irály 
ajánlja dús 

raktárát 
női, fél  fi  és gyer-
mekharisnyákba 

eredeti 
gyári árban. 
12 pár megrende-
lésnél bér menti e. 
harisnyafejelések 
elvállaltatnak — 
Árjegyzék kívá-
natra ingyen. — 

Budapesti harisnyalfirály 
föraHtár  V., Fiirdó'-n. 1/a. 

Csak 5 korona 
4V4 kiló (körülbelöl 50 darab) kevéssé megsérült 

enyhe, finom 

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

tes megküldése, vsgy utánvéttel küldi: 
S C H E F F E R D. S Á N D O R 

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

SOS KIITS«AI,I,A\! 
( „ S z a r v a s " vagy „kulcs" s z a p p a n ) 

Legjobb, legkiadósabb s ezért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment minden káros alkatrészektől. 
Mindenütt Kapható. 

Á R J E G ¥ Z É K 
minden hangszerről kivá-
vánatra ingyen és bér-
XX mentve küldetik. # # 

Első kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

legjobban! 

Első magyar v i l la -
mos erőre berende-
zett kangszergydr 

Sfowasser 
királyi udvari hangszergváro?, hadsereg szállitó7 
a Rákóczi-tárogató és a hangfokozó  gerenda feltalálója 

B U D A P E S T , I I . , L á n c z h i d - u . 5 . 
A jánljojsaját gyárában készílt általánosan elismert •C*  különleges (.peczialitás) fa-,  iez-, fúróéi  vonóé 

hangtízereit, ozimbalmokat stb. 
L e g n a g y o b b r a k t á r és g y á r . 

feljebb  a legjobb 

A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan „Schicht" 
névvel és a „szarvas" vagy „kulcs" védjegygyei legyen ellátva. 

H í y á r i m e n e t r e n d . 
Érvényes 1»05. május 1-töl 

ind.  Székely-Udvarhely érk. 
Bikafalva 

Bögöz 
N,-Ga'ambfalva 

Bethfalva 
Székely-keresztur 

Ujszékely 
érk.  Héjjasfalva  ind. 

Brassó 
ind.  Héjjasfalva  érk. 

Segesvár 
érk.  K,-Kapus ind. 

N,-Szeben 
ind.  K,-Kapus érk. 
érk.  Kocsárd ind. 

M.-Vásárhely 
ind.  Kocsárd érk. 

Kolozsvár 
Nagy Várad 

Budapest 

által bármely 
j^ordonka 

-.J t-i* (ViztOb 

VortoHitlf  3 ' *> 5 ' 6 lottói 
j U g * U U I J felszerelésben. 
JíangfoHozö  gerenda 
.okkal jobb, erös.bb és 
•iker); hegedűbe ja>itáBsal 4 frt. 
V a f t M A N Í V i b  legjobb, erős, elpusztíthatatlan JiaiUIVUltydty hangokkal. 2.50, 3, 4, 5 forinttól 
feljebb.  Különleges aczelhangn hangrersenyharmuni-
kák, saját minták. 

• tőtssfi  ból ujezüst bil-
J fll  U U a l ü lentjüvel és iskolával 
* 3 0 _ , o r i m t ó l f e , j e b b 

JiarwtiniuttioH, 
7 t n o V * * n V t e l j e s f e l s z e r e l é s e  előnyö. 
C U K ^ O I U I ^ felte  telek mellett, jntányos ár-
ban, elismert jó minősig. a hadsereg és a legtöbb 
katonai zenekaroknak szállítója vagyol. 

" Í3l / Í l 'Sf lk  a z 8 , s * e s hangsze eken, kOlönle-
J Q V I l Í U I j ges szakszerű pontossággal, ju-
tányos rban es, közöltetnek. 

Kezesség minden egyes 
= hangszernél 

Kivitel i n»K3 ban és 
k ics inyben I 

V.-v, 

védjegy: „ H o r g o n y " . 

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

pótléka 
egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 35 év óta legjobb fájdalom-
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés-
képpen használva. ' 

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

Bichter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Prágában, 

Elisabethstrasse 5 neu. 
Mindennapi uétktUdál. 

Kitűnő minóWű is legmagasabb szilárdságú portlandonra czementet olcsó ajánl 
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