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Az ischli haditervek. 
Sfékelyudvarhely,  szrpt. 1. 

Itt van szeptember tizenötödike is. Ismét 
összeül a Ház, de fordulatot  ez sem jelent. 

Báfmerre  tekintünk, mindenütt csak sötét-
ség, sehol egy biztató reménysugár, senki sem 
tud semmi bizonyosat, mindenki csak tapogató-
zik. Most ismét Ischl felé  tekint a politikai 
világ, lesi, várja, hogy mivel jön vissza onnan 
Fejérváry. Jóval bizonyára nem. Az ischli kör-
nyezetben nem a békén, hanem csak a harczon 
tárgyalhatnak. Szegények vagyunk minden tekin-
tetben s szegénységünket készülnek most ki-
használni. 

Megakarják mozdítani az éhes tömeget a 
nemzet ellen. Jól tudják, hogy a szülői szere-
tet annál melegebb, minél több kenyeret adhat 
a szülő. De az éhség hatalmas tényező, irtóztató 
szenvedély, mely elnémíthatja a szülői szeretetet is. 

Most az éhes gyermeket akarják arra kény-
szeríteni, hogy tagadja meg édesanyját. 

Kalácsot mutatnak abban a hitben, hogy 
az éhes gyermekek a kalács elnyerése reményé-
ben esetleg kővel dobálják meg szülőjüket 

Szeretnék megvakítani az éhes tömeget, 
hogy ne lássa azt, hogy életéért küzd most a 
szülő s ha sikerül neki életerőre szert tenni, 
bőven kárpótolja őket az esetleges nélkülö-
zésekért. 

Szeretnék kitépni a tömeg szivéből a?t 
a hatalmas érzést, a mit hazaszeretetnek ne-
veznek. 

Meg fogják  kisérteni elnémítani a lelkiis-
meret szavát, hogy ne juthassanak tudomására 
annak, hogy a mit elkövetni kényszerülnek, az 
apagyilkosság. 

De nem, ez a gonosz tett nem sikerülhet. 
A gyermekek nem tagadhatják meg szülőiket, 
el nem vehetik tőlük józan látásukat, el nem 
némíthatják a lelkiismeret mélységes és hatal-
mas szavát. 

Tudatára kell ébredjeu a tömeg annak, hogy 
ha megöli szülőanyját, akkor örökre elvésí szá-
mára nemcsak a kenyér, hanem megszűnik a 
szülő halálával annak szeretete is. 

Az ellenség csak ígéri a kalácsot s ha el-
követték a czinkosságot, a jutalom nem az igért 
kalács, banem a korbács lesz 

Azt mondják, a szegénység nem bűn. Nem 
is az, de mégis magában hordja a csábot a bűn 
elkövetésére. 

Nem bírnak a nemzet százezreivel s elle-
nük akarják fordítani  a nemzet éhes millióit. 
De nem sikerülhet, mert az éhes milliók a ma-
gyar haza gyermekei. 

Be fogják  látni lassankint, hogy az ő vé-
rük és az ő verejtékökre szomjazik első sorban 
az ellenség, pénzüket akarja s hogy elnyerhesse, 
azért igér nekik mindent, a mire ők szomjaznak. 

Czéljukat azonban nem érik el, mert a 
miudnyájuuk szivét eltöltő magyar nemzeti eszme 
elég hatalmas arra, hogy eltiporjon minden aka-
dályt s lesz hatalma arra, hogy végkép meg-
semmisítse azoknak a törekvését, a kik a nem-
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zetközi eszméket áruba bocsátották a kormány 
részére, mely fegyverül  használja a nemzeti 
eszme ellen. 

Tudjuk, hogy ki keveri a kártyát s tisz-
tába van a nemzet azzal, hogy a kínált játék 
hamis. 

De nem fognak  azért czélt érni a tervbe 
vett erőszakos intézkedésekkel sem, mert elég 
áldozatkészség és hazafiság  van e nemzet tag-
jaiban arra nézve, hogy meggátolhassák a tiszt-
viselők megfélemlítését. 

Ha felfüggeszti  a hazafias  magatartású tiszt-
viselőt a kormány, gondoskodik megélhetésükről 
a törvényhatóság s ha akadnak bitangok, a kik 
arra a merényletre vállalkoznak, hogy helyette-
sítésük esetén készek elkövetni törvénytelensé-
get, — merem állítani, hogy a második törvény-
telenséget már nem lesz módjukban elkövetni. 

Szegénységünkre pedig ne számítson a kor-
mány, mert hazafias  lelkesedésünk előtt ez se 
fog  akadályt képezni. Megmutatták ezt a tegnap 
eseményei is, a mikor a negyvenötös bizottság 
ülésén jelen voltak szó nélkül vállaltak az eset-
leges szükség esetére, egy negyvenezer koronás 
kölcsönösszeg erejéig kezességet, s ha szükség 
lesz rá, vállalják a felelősséget  és kezességet a 
további összegekért is. 

Ezen az ülésen vettetett fel  különben az 
alispánunk részéről egy igen ügyes eszme, és ez 
az, hogy tekintettel egyes megyék szegénységére, 
tegyünk indítványt a törvényhatósági közgyűlé-
sen az iránt, hogy határoztassék el az, hogy 
az ország összes vármegyéi írjanak fel  az or-
szággyűléshez az iránt, hogy az esetleg felfüg-
gesztett tisztviselők ellátásáról országosan tör-
ténjék gondoskoskodás 

Adjon össze minden törvényhatóság, illetve 
minden egyes erre a czélra annyit, a mennyit 
adhat, kezeltessék ez az összeg a központban, 
s a szükséghez mérten használtassák azután az 
fel  a központi vezetőség részéről Ezzel el lenne 
érve az a czél, hogy a szegényebb vármegyék 
tisztviselői is nyugodtak lennének a felől,  hogy 
megélhetésükről nemcsak egy kis kör, hanem az 
egész ország gondoskodik, s az egységes és ál-
talános ellenállás teljesen biztosítva lenne. 

Ez az eszme rendkívül életre való, kár 
lenne, ha ez meg nem valósulna. 

Törhetik tehát Ischlben a fejüket  bármi-
féle  haditerven, a nemzet gondoskodik kellő el-
lenszerekről. 

Jobb lenne közös akarattal hozzálátni, hogy 
annak a gordiusi csomónak a szálait, mely előt-
tünk fekszik,  békés utou keressük meg, mert 
igy kibonyolitani nem lesz nehéz. 

ügy látszik azonban nincs erre hajlandó-
ság Ischlben, mert azt hiszik, hogy elég éles 
lesz a kardjok, hogy esetleg azzal vágják azt 
ketté. 

Csakhogy megfeledkeznek  arról, hogy az 
éles penge még nem zárja ki azt, hogy ez a 
penge vágás közben ketté ne törjék. — Eltört 
karddal pedig nehéz lesz hadakozni. 

\ Dr. Kovácsy Albert. 
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Az általános választói jogról. 
Székelyudvarhely, szep. 1. 

III. 
(Befejező  közlemény). 

Foglalkozni kell még azzal a kérdéssel is, 
hogy rejt e veszedelmet s ha igen, minőt az általá-
nos választói jog a társadalmi rendre; fenyegeti  a 
nemzeti királyság biztonságát? 

Ha az általános szavazati jogot csak az indivi-
duális termelési renden alapuló társadalom ellenségei 
gyakorolnák, a jelzett veszedelem tényleg fennforogna. 
Csakhogy beláthatatlan ideig nagy kisebbségben lesz-
nek azok a polgárok, a kik az általános választói 
jogot emelő-rudnak tartják, melylyel a társadalmat 
sarkaiból kiemelhetik. S a jelen társadalmi rend 
barátainak politikai okosságától függ,  hogy az az 
idő a jövő ködébe vesz.-zon. Nem kell ehhez semmi 
egyéb, mint okos önzés a felső  tizezrek részéről. 
Nem önzetlenség, csak okos önzés kell. Mely nem 
C3ak a mát nézi, hanem a holnapot is meglátja, mely 
a kapzsiság ösztönét legyőzi, nemcsak migára gon-
dol, hanem a fiakra  és unokákra is. Olyan gazdasági 
politikát folytat,  mely a szocziáldemokráczia eszméi-
nek terjedését természetes utou gátolja. 

Emberi természetünk mélyében gyökerezik, 
hogy huzódozunk az újításoktól, különösen a gyöke-
res újításoktól. A collectivÍ8mus gondolatvilágába 
csak azok élik bele könnyen magukat, a kik az 
ábrándok világába menekülnek a jelen bajai elől 
(rajongók), meg azok, a kiknek nincs mihez ragasz-
kodnak ennek a társadalmi rendnek keretében, a 
kik mit sem veszíthetnek, de — hitük szerint — 
mindent nyerhetnek a várt nagy fordulattal. 

A rajongók ellen nincs védekezés. A nyomor 
szocziálistái ellen azonban van. A rajongó csak ab-
ban az esetben veszedelmes, ha termékeny talajra 
talál eszméi magjának elhintésére. A kik a társa-
dalmi rendet féltik,  legyenek rajta ne szónoklatok-
kal, hanem cselekedetekkel, hogy a szocziálismus 
sorhadát képező sokaságnak legyen  mihez ragasz-
kodnia a jelen társadalmi rend keretében is. A pol-
gárt megillető szabadságjogok biztosítása, a munka 
megbecsülése, az igazságos teherviselés behozása és 
mindonek felett  az egyéni erő érvényesülhetése utjá-
nak egyengetése ugy az ipar, mint az őstermelés 
terén rendkívül növelik az alsóbb néprétegek ellent-
álló erejét a szoczialisztikus eszmékkel szemben. 

Az önálló kis existentiák felkarolása  ugy az 
ipari, mint az őstermelési téren, ezen existentiák 
számának nagy arányú szaporítása s annak a remény-
nek táplálása (tetekkel és nem dikcziókkal.) hogy a 
kis ember fia  apja örökébe léphet, biztos eszközei a 
társadalmi rend védelmének. Nem egyedüliek, de a 
legfőbbek. 

E tekintetben már tapasztalatokra lehet hivat-
kozni. A nyugaton a munkás nép gazdasági jobb-
létét előmozdító törvényhozási és társadalmi intéz-
kedések, még ha nem is nagyszabásúak is, lassítják 
a szocziálismus térfoglalását.  A „miniszterialisraus" 
ellen legújabban felhangzó  vádak ebből a forrásból 
erednek. 

Az ipari szocziálismust visszaszorítani ma már 
nálunk sem lehet. A czéltudatos iparpolitika csak 
lassíthatja haladását. 

Sokkal könnyebb a helyzet az agrár szocziális-
mussal szemben. A földmivelő  nép széles e világon 
konzervatus hajlamú. Szokásaihoz, erkölcseihez ra-
gaszkodik. Az uj eszmék iránt kétkedő és bizalmat-
lan. A természet, a melyek ölén életét leéli -s- a 
mód, a mely szerint leéli (foglalkozás)  teszi őt 
ilyenné. A természet a milyen állhatatos maga, olyan 
állhatossá tenzi az ölén élő embert. A földraives 
foglalkozás  (különösen a kisbirtokon való gazdálko-
dás) az egyéni erőkifejtésére  utalja és ösztönzi az em-



bert. A magában, vagy kevesed magával dolgozó 
földmives  ember, elszigetelődik a szellemi élet áram-
lataitól. Lelkét betöltik a vallásos érzelmek s a 
munka sikerébe vetett remény. A földmives  állhatato-
san ragaszkodik a földhöz,  a hithez, a családhoz. 
Nincs hőbb vágya mint az életgondoktól mentes, 
nyugodt, békés, munkás élet az ő fö'dj%.  A föld-
mives az egyéni tulajdonon nyugvó társadalmi rend-
nek a fundamentuma. 

A hol ez a fundamentum  megmozdul, a falak 
repedeznek, ott a földrengés  dul. Nem a „hazátlan 
bitangok," a „lelketlen népámitók" izgatásai, hanem 
a gazdasági viszonyok, a társadalom nagy életérdekei-
vel keveset törődő gazdasági politika okozzák az 
alap megmozdulását mint mindenütt a világon, a 
hol agrár-szocziálizmus van, azonképen nálunk is. 
Az izgatás csak sietteti az ingást, de nem teremti. 

Az okos más kárán tanul, — tartja a példaszó. 
Csakhogy kevés igazság vagyon a bölcs szentencziájá-
ban. Rendszerint nemcsak az egyének, de még a 
nemzetek sem elég okosak arra, hogy a más kárán 
tanuljanak. Nekünk módunk lett volna tanulni az 
olasz agrárszocziálizmusból. Nem tanultunk. Vajha a 
ssját kárunkon tanulnánk ! Vajha belátnék, hogy az 
agrár-szocziálismus ellen nem zsandár, nem a kiván-
dorlás megszorítása s más effajta  universalisoknak 
hitt mediczinák, hanem czéltudatos agrár politika kell. 

Ha a paraszt földre  éhes, hát földet  kell neki 
adni 1 És pedig addig, a mig még nem késő. 

Seuki sem gondol arra, a mivel a szocziálistá-
kat részint ma már meg nem bocsátható tájékozat-
lanságból, részint rosszhiszemüleg vádolják: a föld-
osztásra. A tulajdon tiszteletével nagyon is összefér 
a paraszt földéhségének  kielégítése. Az eladásra 
kerülő nagy birtokokat vegye meg az állam és csi-
náljon azokból kis birtokokat, az el nem adó nagy 
birtokokból létesüljenek kis bérletek, 25-50 éves 
és örök bérletek. Keltsünk reményt minden földmives 
munkás lelkében az iránt, hogy igyekezettel, becsüle-
tes, munkás élettel akár szerzés, akár hosszú lejáratú, 
vagy örök bérlet utján őt és családját függetlenül 
eltartó földhöz  jut és erejétől megfosztottuk  az ag-
rár-szocziálismust. 

Most még nem késő, de késő lesz, ha a kollec-
tivismus eszmekörébe beleélték magukat a földmi-
ves-munkás emberek milliói. S ez nálunk elég köny-
nyen megy, mert a megélhetésért helyról-helyre ván-
dorló, tömegesen dolgozó proletárok kész zsákmányai 
a szocziálizmusnak. Az agrár szocziálizmustól csak 
annak van oka félni,  a ki oktalan önzésből ellen-
sége a helyes nemzeti, közgazdasági politikának. 

Az ipari szocziálizmus van és lesz. Ennek 
bizonyos mérvű terjedését meggátolni senki sem ké-
pes. Pár évvel előbb, vagy utóbb, de bejut a tör-
vényhozásba is. Nem egyesek, vagy pártok „jó-
akaratá" ból, hanem a maga erejéből, mely az ipari 
központokat képező városokban kétségtelen. Ezért, 
azonban még nem lesz vége a világnak; sőt a mi 
magyar világunknak sem, mert az ellentállásra elég 
jól meg van csinálva ez a világ. Jobban, mint a 
hogy megtudnák csinálni, a kik féltik.  Van hatal-
mas német, franczia,  belga, angol, olasz stb. szocziál-
izmus és van hatalmas német, franczia,  belga, angol, 
olasz stb. haza\ lesz tehát magyar haza is a 
szoczi&lizmunsal. Sót annak megjósolásához sem kell 
nagy prófétaképesség,  hogy a magyar szocziálizmus 
aránylag sem lesz olyan erős, mint a nyugati nemze-
tek szocziálizmasa; mert nem lesz aránylag sem olyan 
hatalmas iparunk, a minővel a nyugati nemzetek 
dicsekszenek. Mi attól már elkéstünk, hogy ipari 
termelésünknek számbavehető külföldi  piaczokat 
teremtsünk. A legjobb esetben urak leszünk itthon, 
de aztán a saját szükségleteink kielégítésére leszünk 
utalva. Maradunk tehát a jövőben is az, a mi ma 
vagyunk: lényegében agrikultur állam. Uralkodásra 
hivatott hatalmas ipari szocziálizmus tehát nálunk 
kifejlődni  nem fog.  Lakosságunk 3/4-e, az ipar szem-
pontjából legjobb esettan 8/6 e a föld  munkálásából 
fog  élni. 

Nem lesz tehát „sakk a királynak." Ez a sak-
kozás nem olyan könnyű mesterség, mint a minőnek 
némelyek gondolják. A nagy politikai átalakulások-
nak nagy a sakktáblájuk. A commune megmutatta, 
hogy kis területen nem lehet sikerrel sakkozni. Leg-
feljebb  mattot lehet adni egy-egy mandátumát féltő 
urnah. Csakhogy ez nem valami nagy nemzeti 
szerencsétlenség. 

Az individualismus és collectivismus harcza 
nem nálunk fog  eldőlni, (ha ugyan eldől valaha), 
hanem nyugot nagy nemzeteinél és Amerikában s mi 
csak csatlakozni fogunk  a győztes áramlathoz, mint-

hogy az áramlások szélein lakó nemzetek soha sem 
tettek mást s a jövőben sem fognak  egyebet tenni. 

Az a néhány szocziálista képviselő, a háoynak 
az általános választói jog mandátumot ad, éppen 
nem fogja  a magyar glóbust sarkaiból kiforgatni. 
Legfeljebb  annyit fog  tenni, hogy nyomatékosabban 
hivja fel  a figyelmet  a jelen társadalmi rend kereté-
ben is megvalósítható szocziális reformokra  s ezzel 
erősíteni fogja  az individuális termelési renden 
nyugvó társadalmat. 

Ember János. 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, szept. 1. 

A politikai helyzet legújabb fordulata  az, 
hogy báró Bánffy  Dezső személye ismét előtérbe 
lépett. 

Képviselői körökben ugyanis az a hir van 
elterjedve, hogy Bánffy  Dezső báró vasárnap, 
hétfőn,  hedden, magánügyekben Bécsben tartóz-
kodott. Magánügyein kivül azonban politikai 
czélok is foglalkoztatták.  Hosszabb látogatást 
tett Pitreich hadügyminiszternél és Beck vezér-
kari főnöknél,  amely érintkezéseknek bécsi po-
litikai körökben nagy jelentőséget tulajdonítanak. 

Tudvalevő, hogy Bánffy  báró bécsi utazá-
sai mindig találgatásokra adnak okot, igy való-
színű, hogy ez említett bécsi úthoz fűzött  kom-
binácziók is érdemleges czáfolatban  részesülnek. 
Az mégsem lehetetlen, hogy a tevékeny állam-
férfi  módot talált az egyesült ellenzék czéljainak 
előmozdítására az illetékes bécsi körök előtt. 

Érdekesek továbbá Bánffy  bárónak a sza-
badelvüpárt legutóbbi határozatát illető meg-
jegyzései. 

Egy hirlapiró ugyanis Bánffy  Dezső báró-
nál, az ujpárt vezérénél járt, hogy tőle a sza-
badelvüpárt határozatáról való véleményét meg-
tudja. Bánffy  Dezső szószerint a következőket 
válaszolta: 

— A szabadelvüpárt tegnapi határozata 
semmi irányban sem befolyásolja  a politikai 
helyzetet. A koaliczió továbbra is rendületlenül 
megmarad a maga álláspontján. A koáliczió ál-
láspontját fel  nem adhatja, de a megoldás kér-
désében a nemzet jogainak teljes épségben tar-
tása mellett elmegy addig a határig, ameddig 
ez éppen ezen jogok érintése nélkül lehetséges. 
A szabadelvüpárt lényegében nem befolyásol-
hatja a politikai helyzetet, mert nem okozott 
pártfeloszlást.  Ha azonban a szabadelvüpárt ugy 
határozott volna, hogy feloszlik  és részben a 
disszidensekhez, részben az ujpárthoz csatlako-
zik, akkor ez a körülmény a koaliczión belül 
mindenesetre erősitette azoknak a közjogi állás-
pontját, a kik a dualizmus hivei. Így azonban 
a helyzeten nem változtat. 

* 

Milyen nagy ribillió lett egyszerre ! Nya-
kunkon a Hohenzollern. Ránk zúdította, ki más, 
mint — a koaliczió. Hiszen tőle kitelik, min-
den hazaárulás. S hogy fölfujják  ! Hadd hallják 
meg jól odaát a Burgban, hogy milyen csapni 
való tehát a nemzeti akaratot képviselő koaliczió. 
S bizonyára hamar fog  kialakulni a legfelsőbb 
vélemény — Ach, di Rebellen ! A mikor pedig 
ezelőtt, nem is olyan régen a Reichsrath ter-
mében, hü osztrák képviselők ajakáról hangzott 
el, hogy „hoch Hochenzollern 1" künn Bécs vá-
ros utczáin pedig nem messze a császári palota 
ablakaitól, felzudult  a „Wacht am Rein" dal-
lama: azon nem ütődött meg senki. Az olyan 
természetes volt, annyira nem érintette az ér-
zékeny lelkeket, hogy a H.<bsburgi mottó to-
vábbra is csak ez maradt: Bs gibt nur a Kaiser-
stadt, es gibt nur a "Wien. 

* 

A válság dolgában még mindig teljes ho-
mály, — most kezd majd derengeni. 

Lukács László, aki legutóbb tünt fel 
megint a politikai láthatáron, hirtelen Budapes-
ten termett Ischlből, a hol tudvalevőleg fogadta 
a minap a király, itt a következő megnyilatko-
zásnak érezte szükségét. 

— Ischlben történt kihallgatásomnak na-
gyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint amennyi 
megilleti. A királynak  pénzügyi aggodalmai 

voltak.  Én Ischlben időztem, Ó felsége  értesült 
erről és Eejérváry Géza báró miniszterelnök ur 
utján meghivatott. A kihallgatás megtörtént, 
Ő felsége  meghallgatta a pénzügyi dolgokban 
és az adómegtagadás dolgában tett előterjeszté-
semet, illetve felvilágosításomat.  Semmi egyéb 
nem történt. Én nem kabinetalakitásra,  sem 
közvetítésre,  sem semmiféle  más szerepre meg-
bízást  nem kaptam,  nem is kértem  és nem vál-
laltam. 

* 

A legfontosabb  kérdés most természetesen 
az, mit fog  a koaliczió csinálni! 

Az első  érdemleges  lépés a vádinditvány 
lesz a kormány  ellen.  Ez az indítvány igen furcsa 
helyzetbe fogja  hozni a kormányt és alighanem 
meg fognak  ismétlődni az utolsó ülés eseményei. 
Ha a kormány komolyan meg akarja csinálni a 
választási törvényt, vagy beakarja igazolni, hogy 
a koaliczió leszavazza a javaslatot, akkor bele 
kell menni az érdemleges tárgyalásokba és nem 
lehet a Házat azonnal a megnyitás után 
sem elnapolni, sem feloszlatni.  Ha viszont el 
akarja kerülni a vádinditváuyt, akkor az elna-
polást vagy feloszlatást  azonnal meg kell csi-
nálni és nem lesz módjában bebizonyítani, hogy 
az országot nemcsak üres biztatásokkal akarta 
becsapni. Miután a vádinditvány különben is 
már az elnöki bejelentések között fog  szerepelni, 
még elnapolással sem lehet rajta túladni, mert 
addig az elnapoló kéziratot fel  sem olvassák, 
mig az indítványt le nem tárgyalták. 

Marad egyetlen mód a vád alá helyezés 
elkerülésére, hogy t. i. a miniszterelnök az ülés 
meguyitása után azonnal bejelenti a Ház fel-
oszlatását és az erről szóló kéziratot adja át. 

Ez esetben azonban elvesznek a kormány 
számára mindazok a várt előnyök, melyek több 
havi előkészületekből folyának,  és rohanna szé-
gyenletes választási bukásba, mely különben ké-
sőbb is elkerülhetetlen bukása lesz. 

* 

Az országgyűlés megnyitása: a fordulópont. 
Ehhez igazodik és oda irányul a politikai sze-
mek tekintete. A kibontakozás koalicziós alapon 
nem lehetséges, a koaliczió véleménye szerint 
más alapon éppen nem lehetséges. Tehát két 
lehetetlenség áll majd azon a dombon és pislog 
egymásra, nem vadul, hanem szelid csökönyös-
séggel. 

A nagy napra előkészületeket a szocziális-
ták tesznek. A kik roppant tömeget mozgósí-
tanak az országház elé. Nemcsak budapesti, 
hanem vidéki szervezetükből is. 

Az ő mozgalmukkal szemben a független-
ségi párt is mozgósít s maga Áchim András 
jelentette, hogy Békés-Csabáról 1500 polgárt 
hoz Budapestre a nemzeti követelések érdeké-
ben. Ugy látszik, hogy az utcza fogja  eldönteni, 
melyik követelésé az elsőség ? A magyar vezény-
szóé-e, vagy az általános titkos választói jogé. 

* 

Megvan  a béke!  Az amerikai kis városká-
ból, Porthsmouthból, ennek az óriási jelentőségű 
esemény hirét viszi szét a táviró a világ minden 
országába. Meg van a béke ! Ez ma több száz 
millió ember beszélgetésének tárgya és a világ 
összes eseményei háttérbe szorulnak annak a 
világpolitikai eseménynek a hirére, hogy Orősz-
ország és Japán a békefeltételek  valamennyi 
pontjára nézve megállapodásra jutottak és igy 
elül a Kelet-Ázsiában dühöngő harczi zaj, el-
hallgat a fegyverek  csattogása és az ágyuk fé-
lelmetes dübörgése, de megszűnnek az emberek 
ezreinek jajkiáltása, halálos tusája és vérfa-  . 
gyasztó szenvendései is. 

Japán a tanácskozáoskon tanúsított maga-
tartásával és nyilatkozataival megmutatta, hogy 
nemcsak a harczok véres mezein, hanem a dip-
lomácziai tanácsteremben is mint érett, első-
rendű kulturállam megállja a helyét. Japán győ-
zelmei sorozata után joggal követelhette volna 
Oroszország megalázkodását és súlyos anyagi ál-
dozatok hozatalát. E helyett inkább beérte cse-
kélyebb, harcztéri sikereivel arányban nem álló 
követelései teljesítésével, egyrészt azért, mert 
tudatában van megapadt erőforrásainak  össze-
gével és nem kívánta többé hős fiainak  szinte 
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példátlan önfeláldozását,  másrészt azért, hogy a 
békének még engedmények árán is való létesí-
tése által továbbra is megőrizze az egész müveit 
világnak, sőt ellenfelének  is tiszteletét és nagyra-
becsülését. 

A japánok engedékenysége tehát véget ve-
tett a Keletázsiában tizennyolcz hónapon át 
szárazföldön  és tengeren folyt  rettenetes öldök-
lésnek és a két hatalmas birodalom áldásos béke-
élvezetében ismét hozzáláthat a produktiv mun-
kához, a harcz ütötte vérzősebek behegesztéséhez. 

Önkéntes adófizetés. 
— A 45-08 bizottság kiáltványa. — 

Székelyek! Testvérek ! 
A székelység ősidőktől fogva  jogokkal volt fel-

ruházva, oly jogokkal, melyeket 1848-ban nem ki-
vívni, de megosztania kellett honfitársaival.  A szé-
kely előljárt karddal és észszel, hazafisággal  és áldo-
zatkészséggel, hogy a jogok általánosak legyenek. 

És mégis mióta magyar hazánk visszanyerte 
szabad rendelkezési jogát a belügyek terén, 1867. 
óta, a székely mostoha a nagy magyar családban, a 
kormányok elfeledték  a székelység érdemeit, a semmi-
nél kevéssel több, a mit érdekében tettek. Pusztu-
lásnak, romlásnak lettünk kitéve. 38 esztendő kel-
lett, hogy felébredjünk,  lerázzuk nyakunkról e sor-
vasztó rendszert. El kell bukjék a régi rendszer 
mert jövőnk, életünk függ  ettől. Látjátok minő gör-
csösen ragaszkodik régi hatalmához. Látjátok, hogy 
ex lexben mint oszlatják fel  az országgyűlést, hogy 
az alkotmányt megsértsék, miként vállalkoznak üres 
fejű,  szívtelen, hazát nem ismerő egyének a több-
ség nélküli kormányzásra és miként szorítanak le 
többséget, mert az uralkodó a többség programjának 
egyik vagy másik pontját nem helyesli. 

A kormány a nemzet letörését tűzte feladatául, 
hogy a most is tultengésben lévő hatalmat kiszéles-
bitse, a népjogokat megsemmisítse, sokat hányatott 
nemzetünket pedig kiszolgáltassa az önkény uralom-
nak. A nemzet felvette  az élet-halál harczot. A tör-
vényhatóságok kivétel nélkül megtagadják, törvényes 
jogaiknál fogva,  az ujoncz állítást, megtagadják az 
adó beszállítását, mely egyetlen eszköz a nemzet 
kezében, egy eszeveszett koimány kijózanitására, 
egyetlen eszköz a kormány kezéből a fegyvert  ki-
csavarni és megélhetési alaptételét megsemmisíteni. 

Vármegyénk egyike azoknak, kik e hazafias 
cselekedeiben elől járnak, a megyei tisztviselői ka-
runk a legelsők közül való, mely kijelentette, hogy 
a kormány törvénytelen rendeleteit nem fogja  végre 
hajtani. És mit tervez a kormány ? Az ellenálló 
vármegyékben felfüggeszti  a megye tisztviselőit, 
hogy a vezér nélküli serget könnyebben legyőzhesse. 

Hatalmas, gazdag vármegyék milliomos urai 
nagy pénzösszegeket tesznek össze, hogy a felfüggesz-
tett tisztviselők fizetését  kiutalványozhassák és ez 
által a nemzeti ellenállást erősebbé tegyék. Szegé-
nyebb vármegyék, mint megyénk is, a nemzet veze-
tését kezébe vevő koalicziós vezér-bizottsag taná-
csára az adózó polgárokhoz fordulnak,  hogy állami 
adójuknak bizonyes százalékát fordítsák  a nemzeti 
ellenállás hathatós eszközéül, mert a mily erős fegy-
ver volna ez az alkotmányellenes kormány kezében, 
ép oly erőt adó a nemzet kezében. 

Jegyezzétek meg, hogy minden  jog csak annyit 
ér, a mennyi erő  van e jogot megvédeni.  Tehát ad-
junk mi is erőt nemzetünk jogai megvédésére. Sies-
sünk áldozni a haza oltárára. A törvény ható.-ág ál-
tal kiküldött „45 ös intéző bizottság" határozatának 
megfelelŐleg:  fizesse  be minden adófizető  po'gár adó 
hátrálékának 25 százalékát kamatozó letét képen az 
Udvarhelymegyei takarékpénztárhoz, amely összeget 
ott nyugtázva, most a nemzeti ellenállás eszközéül 
használnak fel,  de a mely összeg az ügyek reudes 
mederbe terelése után, mely soká nem fog  tartani, 
a koalicios vezérlő bizottság ígéretének megfeie  őleg, 
minden fizető  polgár adó összegébe be fog  számíttatni. 

Tegyünk eleget e határozatnak, hogy bukjék 
a nemzetet nyomorékká tevő átkos rendszer, hogy 
Magyarország anyagi érdekeit többé ne áldozhassák 
fel  osztrák érdekeknek, mert elég volt eddig szen-
vedni szegénységünket, tűrni nemzeti önérzetünk 
megaláztatását és p:rulni szolgaságunkért. 

A 45-ös bizottság. 

A szülők és a pályák. 
Székelyudvarhely, szep. 1. 

A pályaválasztás kérdésének nagy politikai, 
társadalmi, közgazdasági, pedagógiai jelentősége van, 
de a kik ezekből a szempontokat nézik, természete-
sen az egészre vannak tekintettel. A szülők ellenkező-
leg, csak egyéni tekinteteket ismerhetnek. Mint apa, 
nem nézhetem a távoli jövőt és hiába filozofálok  oly 
előítéletek ellen, melyeket nem tudok megváltoztatni. 
Alkalmazkodnom kell a viszonyokhoz. Hiába monda-
nám például, produktiv foglalkozás  többet ér, mint a 
tisztviselői pálya, mert meglehet, hogy az én fiam 
esetében nem alkalmazhatom ezt az általános igaz-
ságot. Nekem az összes konkrét körülményeket kell 
tekintetbe vennem, fiam  tehetségeit, a magam vagyoui 
viszonyait, társadalmi helyzetét stb., stb. és ezek 
szerint kell határoznom. Csak kevés általános út-
mutatás lehetséges ezen a téren. 

Az első az, hogy bármely pályára szánom is 
fiamat,  kötelességem őt önállóságra nevelnem, ez 
minden pálya számára jó alap. A szülők nagyra van-
nak vele, ha gyermeküket szótalan engedelmességre 
szoktatták és ha ezt érték el, nevezik jól neveltnek. 
Ezek a jól neveltek a legrosszabbul neveltek szok-
tak lenni. A vakon engedelmeskedő gyermek csak 
nagyon kényelmes magának és a szülőknek. Magá-
nak, mert nem felelős  semmiért, a szülőknek, mert 
mindig az ő akaratuk történik. Régebben, mikor a 
társadalmi rend minden egyes ember életét ponto-
san megszabta, nagy társadalmi erény volt a szótlan 
engedelmesség, megóvta a kereteket. De ma? Hány 
apa van, a ki pontosan megszabhatja minden gyer-
mekének élete pályáját? Nem kénytelen e őt előbb-
utóbb magára hagyni, hogy több-kevesebb apai segít-
séggel maga gondoskodjék magáról ? És ha addig el 
nem látta az önelhatározás és a felelősség  érzetével, 
hiába minden segítség, a legfontosabbat  nem adta 
meg neki. Az engedelmesség nagy tényező a nevelés-
ben, de csak bizonyos fokig.  A nevelésben kell lennie 
egy területnek, melyen belül a gyermek engedelmes-
kedni tartozik, de már kezdettől fogva  adni kell 
területet, melyen belül a gyermek önálló. Az önálló-
ság területe kezdetben kicsiny, az engedelemé nagy, 
de az engedelemé folyton  fogy,  az önállóságénak 
folyton  nőnie kell. 

Jobbmódu társadalmunk e tekintetben igen 
visszás szokásokat követ és szerfölött  csodálkozik, 
ha a gyermekek, az úgynevezett igen „gondos" neve-
li s mellett sem boldogulnak, középszerűen, vagy rosz-
szul tanulnak, előre nem törnek és csak az apai 
vagyon elprédálásához értenek. Ezért van az, hogy 
Magyarországon az első nemzedék szerzi a vagyont, 
állást, stb. ; a második, a legjobb esetben, ugy a 
hogy, megtartja a vagyont, a harmadik rendesen el-
veszti. A gyermek minden lépésére vigyáz a nevelő; 
iskolai tanulmányait vezeti az instruktor ; az ifjúnak 
tizennyolcz-husz évesnek kell lennie, mikor szabad-
jára eresztik, ha ugyan eresztik. A gyermeknek igy 
el kell szoknia attól, hogy maga gondolkodjék, maga 
cselekedjék és minthogy erre az iskola sem szoktatja, 
kész a veszedelem. S ha ez a dresszura még valami-
kép megfelelne  a gyermeki léleknek, hagyján. De a 
gyermek vágyódik szabadságra, ha nem tud is róla. 
Sóváran nézi azokat, kik szabadon mozoghatnak és 
mihelyt módja van rá, élni akar szabadságával. É'ni 
akar vele, de nem tud. Rendesen utánozza a szabado-
kat, vagy a pillanatnak, a szeszélynek, a hóbortnak 
enged. Hiszen vigyázni kell a gyermekre, az bizo-
nyos, de ugy, hogy ő ne vegye észre. Koczkázat is 
van a szabadságban, de a dresszurában még több a 
koczkázat, sőt msjdnem bizonyos a későbbi nagy 
baj. A fiút  óvatosan, észrevétlenül átvezetni az 
engedelmesség országából a szabad cselekvésébe: ez 
a családi neve'és legnagyobb föladata.  Fontosabb ez, 
mint az iskola, a pálya megválasztása, mert az igy 
nevelt emberi lélek minden pályán boldogul. 

A család példája nagy hatással van a fejlődő 
lélekre és ezért az egész családi életet a gyermek 
neveié, e szempontjából kell berendezni. Ez persze 
nagyon kellemetlen sokaknak és ezek nevetni fognak 
ezen a követelésen. Szabadságukban áll, de jobb lett 
volna, ha nem alapítanak családot, mart nem arra 
valók. A családban a nevelendő gyermek a fő,  mert 
ez biztosítja a család tartós boldogságát, tehát a 
szülőkét is. Főleg fontos,  hogy miket beszélünk a 
gyermek előtt. A szülők rendesen azt hiszik, hogy a 
gyermekekhez intézett intelem, prédikáczió fontos, 
holott intelmek általában nem érnek sokat, de ebben 
az esetben még az is gyOngiti őket, hogy a sürü is-
métlés folytán  elkopnak es a gyermek a legtöbbet 

meg sem érti. Akkor intsük a gyermeket, ha vala-
mely eleven erkölcsi tapasztalatot tett, mely szivét 
megindítja; az intelem, az erkölcsi reflexió  ilyenkor 
az eleven tapasztalatot megrögzíti és öntudatossá 
teszi. De ha a gyermek keveset tőrődik a hozzá 
intézett prédikácziókkal, annál figyelmesebb  a tettek 
iránt és ezekhez tartozik: miként nyilatkoznak a 
szülők másokról, hogyan Ítélik meg őket, mily mér-
tékkel élnek ez esetben, mily érzelmeket mutatnak? 
A legvészesebb a gyermekekre nézve az a nagyon 
elterjedt szokás, hogy a gyermekek előtt is könyör-
telenül megszólunk másokat. Mennyi bajt csinálunk 
azzal az átkos rossz szánkkal, mely jár, jár és sok-
kal rosszabbnak tüntet föl  bennünket, mint tényleg 
vagyunk 1 A gyermek persze mindent készpénznek 
tekint és hozzászokik emberek lenézéséhez, saját apró 
énjének fölfuvásához;  elveszti a tisztelet érzését, 
nem lelkesedik semmiért, elfásul  minden iránt. És 
azután csodálkozunk gyermekeink ernyedtségén, 
közömbösségén 1 Csak egy konkrét körülményt emii-
tünk: a gyermekek előtt leszóljuk az iskolát, a 
tanárokat és azntán mégis azt akarjuk, hogy a gyer-. 
mek kedvvel, odaadásjal tanuljon. Külön tanulmány 
tárgyává kellene tenni, honnét van az, hogy a szü-
lők annyira nem értenek a gyermek neveléséhez? 
Mindenre nagy gondot fordítunk,  mindent megtanu-
lunk, mekkora figyelmet  fordítunk  minden gyakor-
lati ténykedésünkre, ételeink elkészítésére, iparczik-
kek gyártására, egy ház építésére, csak a gyerme-
kek lelkével nem törődünk semmit, sőt tudtunkon 
kivül megnyomorítjuk, megmérgezzük, noha semmit 
a világon ugy nem szeretünk, mint gyermekeinket. 

Ha a szülők önállóságra nevelték gyermeküket 
erkölcsileg tiszta légkörhöz szoktatták, az élet igaz 
értékeinek fölismeréséhez  vezették, akkor a konkrét 
pályaválasztás alkalmával még csak számba kell 
venniök azokat a körülményeket, melyek a sikert 
biztosítani alkalmasak. Az előítéletek ellen ia akkor 
könnyebben küzdhetnek. Némileg függetleníteni  tud-
ják a gyermeket a közvélemény óriás erejétől. De 
különösen fontos,  hogy a szülők számbavegyék saját 
anyagi helyzetüket. Ma & tanulás ideje rendkívül 
meghasszabbodott, a költsége pedig szerfölött  meg-
nőtt. A ki orvosi pályára lép, az egyetemi éveken 
kivül még néhány évet kórházban kénytelen tölteni; 
a mérnöknek néhány évig gyakornoknak kell lennie, 
a jogi pályán sem kisebb a várás ideje. A. tandijak 
ptdig folyton  nőnek, a mellékfoglalkozás  esetei 
kevesbednek, a könyvek drágák, egyéb kellékek még 
költségesebbek. A szülőknek mindezzel számolniok 
kell. Még inkább számoljanak a pályák zsúfoltságá-
val és a biztos hivatali kenyér szűkösségével. Mit 
használ az a biztos kenyér, ha az ember mellette 
boldogtalannak érzi magát ? E sorok irója azért nem 
tart tőle, hogy a hivatali pályáktól annyi embert el-
éritett, hogy ezek nemsokára üresen fognak  állani. 
A világ nem a betű után indul, hanem a példa, a 
szokás, a hagyomány szerint. De ha sikerült neki 
némely szülőt megfontolásra  bírni, ha sikerült neki 
néhány embert a produktiv pályákra, főleg  pedig 
iparra és kereskedésre vezetni, akkor nem tekinti 
elveszettnek irását. Mert a dolgok szerfölött  lassan 
változnak és mindenki, a ki csak némileg előre löki 
őket, neg lehet elégedve munkájával. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, szep. 3. 

Egyről-másról. 
Kezdődik az iskolaév s felmerül  megint az a 

kérdés, amely minden iskolaév végén gondot ad a 
szülőknek és a társadalomnak, hogy milyen pályára 
adják a gyermeket ? Vájjon jobb-e a tudományos 
pálya az iparos pályánál, vagy megfordítva  ? Nevel-
jünk-e kereskedőket fiainkból,  vagy más valamire 
adjuk ? 

Nehéz gondok ezek. Eddig az a jelszó járta, 
hogy az úgynevezett lateiner-pálya tul van zsúfolva. 
Társadalmunk tul van zsúfolva  úgynevezett lateiner-
proletárokkal és a tudományos pálya már nem áldást 
hozzó többé. A verseny a tudományos pályán sem 
tisztességes már. A harcz a létért — fájdalom  — 
hasonlít a vizbefulók  harczáboz, akik — csak azért, 
hogy saját életüket megmenthessék — mindazokat 
is maguk titán húzzák az öivénybe, a kik közelükbe 
jutnak. Szomorú küzdelem ez. 

Lassankint az a megösmerés kezdet általánossá 
válni, hogy talán az iparos pálya több áldással jár, 
mint a tudományos. 

De a tapasztalat ezen a téren is szomorú. 



Mi az igazi oka ennek, mi a rejtett oka, an-
nak a feszegetése  nem ide tartozik. A valóságot nem 
lehet eltitkolni, hogy a megélhetési viszonyok igen 
nehezek nálunk és akármilyen pályára cdjuk is gyer-
mekeinket, a nyomor ott ólálkodik mögöttük, előttük 
és körülöttük. 

Bizonyára összefüggésben  van ez ennek az 
országnak sajátságos helyzetével. — Minden vagyo-
nunk, gazdaságunk minden eredménye, szorgalmunk, 
törekvésünk minden munkája a szomszéd állam jólé-
tét gyarapítja. Abban az arányban, a mint ott az 
ipar és kereskedelem fejlődik  és ezzel együtt a jólét 
is, nagyobbodik nálunk a proletáriátus és lassankint 
minden pálya nyomorúsággal telik meg, a mely szinte 
leküzdhetlen. Fönt és alant egyformán  érezhető az a 
roppant nyomás, a melyet Ausztria gyakorol ránk 
és a mely vállainkra nehezedik ugy, hogy már ros-
kadozunk alatta. 

Miután így állnak az ügyek, valóban nehéz el-
dönteni, hogy milyen pályára adjuk gyermekeinket? 
Valaki felvetette  azt az eszmét, hogy az ipari szak-
oktatást kötelezővé tegyék a középiskolákban és 
minden latiener ember a tudományon kivül sajátít-
son el egy mesterséget is, amely — ha a tudományos 
pályán hajótörötté válik — még mindig alkalmas 
arra, hogy kenyérkeresethez juttassa. Azonban ez 
már visszatérést jelentene egy állapothoz, amely 
gyakorlatilag már hiábavalónak bizonyult. A két 
pályát lehetetlen összekötni anélkül, hogy egyik a 
másikat ne zavarná. Eddig minden olyan ipari tan-
műhely megszűnt, ahol mesterségre akarták tanítani 
a tudományos pályára készülő ifjakat. 

A szülők mégis legjobban teszik, ha praktikus 
életpályára adják gyermekeiket. Mert ez legalább a 
gyakorlatiasságot nevelik bennük, mely az egyéni 
érvényesülést elősegíti. De a proletáriátust — fáj-
dalom — ez nem szünteti meg. 

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Dr. Király  László s. tanárt Szolnokról a helyi 
áll. főreáliskolához  hasonminőségben áthelyezte. Itt 
emiitjük meg, hogy Nosz  Gusztáv főreálisk.  tanár, 
kit a miniszter saját kérésére, Aradra helyezett át, 
jelenlegi állomáshelyén megmarad. 

A Szinügyi bizottág ülése. A Székelyudvarhely 
városi Szinügyi bizottság f.  hó 1-én, Gotthárd  Já-
nos polgármester elnöklete mellett ülésezett. Az 
ülés tárgyát a marosvásárhelyi központi választmány 
azon átirata képezte, melyben arról értesít, misze-
rint Székelyudvarhely város sziní idényéül minden 
év május 1—20. napjait tűzte ki. A bizottság e ter-
vezetet nem fogadta  el, hanem ragaszkodik korábbi 
ez ügyben hozott határozatához, melyben szinidényül, 
— éppen a központi vál. javaslatára, — minden év 
november havát jelölte ki. A központi választmányt 
ezen óhajáról a szinügyi bizottság azon hozzáadással 
értesíti, hogy amenyiben azt nem ^volnának hajlandók 
megadni, kész a szinkerületből kilépni. Érdekes a 
marosvásárhelyi központi választmány ezen határo-
zata már csak azért is, hogy amig, mint említők, 
márcz. hóban tartott ülésében Székelyudvarhely varos 
szini idényéül novembert proponálja, sezt a szinügyi 
bizottság el is fogadta,  addig már a junius hóban 
tartott ülésében, egész egyszerűen e kívánalmat figyel-
men kivül hagyja, csak azért, mert S/.ékelyudvarhely 
ez ülésében nem képviseltette magát, s igy a pro-
tekczió és jóbarátság könnyen érvényesülhetett. 

Adatgyűjtés a földtehermentesítéshez.  A föld-
mivelésügyi miniszter elhatározta, a közép- és nagy-
birtok megterheltetésére vonatkozó adatok sürgős 
összegyűjtését. Ezt egyformán  fogják  végrehajtani. 
A politikai hatóságok szolgáltatják a birtokosok 
személyére vonatkozó adatokon kivül a rendelkezé-
sükre álló kataszteri birtokivek alapján, a birtokok-
ról szóló területi adatokat és megadják a felvilágo-
sítást arra is, hogy a kimutatott birtoktestek, mely 
száma telekkönyvbe vannak bejegyezve. Az igy elő-
készített alapon fogják  a telekkönyvi hatóságok a 
telekkönyvi terhek statisztikájához szükséges adato-
kat beszolgáltatni. Az összeírás számlálólapok segít-
ségével történik és tárgyát a legalább 100 kataszt-
rális holdas vagy annál nagyobb területű birtokok 
képezik. Nagy foutossággal  bir annak a megállapí-
tása, hogy egy-egy földbirtokos  tulajdonában mily 
nagy területű ingatlanok vannak. Továbbá, hogy 
legalább 100 katasztrális hold területű birtok van 
az országban. A középponti statisztikai hivatal bo-
csátotta rendelkezésre a szükséges számláló lapokat 
azzal a felkéréssel,  hogy azokat legkésőbb szep-
tember 5-ig juttassák vissza, hogy az összeállítást 
elkészíthessék. Közgazdasági, szocziálás és nemzeti 

szempontból nagy jelentőségű ez az összeírás és 
meg vagyunk róla győződve, hogy a főldtehermente-
sités ügyét egy nagy lépéssel előre viszi, igen termé-
szetesen majd csak akkor, ha a darabont kormány 
már nem él és helyét alkotmányos minisztérium 
váltja fel. 

Tréfás  estély. A „Polgári önk. és segélyző-
egylet" aug. 13-árói elmaradt népünnepélye kárpót-
lásául, szep. 24-én a Budapest-szálló színháztermé-
ben tréfás-estélyt  rendez, melyre előre is felhívjuk 
az érdeklődő közönség figyelmét. 

Elmennek a színészek. A színtársulat holnap, 
hétfőn  tartja utolsó előadását, hogy már másnap uj 
állomáshelyére: Nagy-Szebenbe menjen. A társulat 
igazgatóját bejövetelekor figyelmeztettük,  hogy ma-
gára vessen, ha a szini szezon nem sikerül, aminthogy 
nem is sikerült. Azonban e sikertelenség csak az 
anyagira áll, amennyiben az erkölcsi siker teljes és a 
kevés számú szinházjáró közönség egyhangú elismeré-
sében van a társulat iránt, mely kiváló jó erőket 
bir. Ez indította a Szinügyi bizottságot arra, misze-
rint Heves  igazgatót arra biztssaa, hogy ez év folya-
mán még egyszer felkeresse  Székelyudvarhelyt, ami-
dőn neki a bérlet-gyűjtésben is segítségére lesz. A 
társulat igazgatója a visszajövetelre hajlandó is, s 
igy igen valószínű, hogy a társulattól, melyre ked-
vesen gondolunk, ez úttal csak a közeli viszont lá-
tásra bucsuzunk. 

A járási számvevők. A vármegyei pénztárak 
államosításáról szóló 1902. évi III. törvényczikk ér-
telmében a járási számvevői intézményt fokozatosan 
három év alatt kellett volna életbeléptetni. A mult 
és az azt megelőző év politikai helyzet lehetetlenné 
tette a járási számvevői állások szervezésének meg-
kezdését. A mult év őszén 37 vármegye járási szám-
vevőségét szervezték, inig a többié, s igy Udvarhely-
megyéé mostanra maradt. A pénzügyminiszter Ud-
varhelymegye udvarhelyi járásba Ferencz  Ferenczet, 
a keresztúriba Nemes  Dénest, az oklándiba §zabó 
Dénest nevezte ki, kik működésűket e hó 1 ével 
kezdték meg székhelyükön. Az utasítás a számvevők hi-
vatását és szolgálati viszonyát, munkakörét, ügykeze-
lését, a községi vizsgálatoknál és a kiküldetéseknél 
követendő eljárást tüzetesen szabályozza. Következe-
tesen az az elv érvényesül, hogy habár személyi és 
fegyelmi  tekintetben a járási számvevő a pénzügy-
minisztérium hatósága alá tártozik : szolgálati viszony, 
a munkakör és az ügykezelés szempontjából a járási 
számvevő ép ugy, mint a többi járási tisztviselő, a 
főszolgabírónak  előadó szakközege. Az Utasítás sze-
rint a járási számvevő mindazoknak a hivatalos 
munkáknak teljesítésére lesz hivatva, melyek a fő-
szolgabírói irodába a számvevői szakmában felme-
rülnek. Ennélfogva,  mint a főszolgabíró  előadó szak-
közege végzi a számvevői segédszolgálatot azokban 
az ügyekben, a melyek a községek és az ezeknek 
kezelése és felügyelete  alatt álló alapok, alapítvá-
nyok, intézetek és vállalatok pénz- és vagyankeze-
lésnek s számvitelének ellenőrzésével, az állami 
egyenes adók és az ezek módjára behajtandó kincs-
tári és egyéb köztartozások, a vármegyei és községi 
pótadók s járulékok összeírásának, nyilvántartásának, 
beszedésének és beszállításának, valamint a községi 
gyámpénztárak helyes kezelésének és száoiv itelének, 
továbbá a járás területén levő kiházasitási, beteg-
segítő és temetkező egjesületek, a főszolgabíró  ipar-
hatósági ellenőrzése alá tartozó ipartestületek, ipar-
társulatok, betegsegitó pénztárak és magán kézizálog-
üzletek vagyonkezelésének ellenőrzésével és felügye-
letével kapcsolatban a szakszerű segédkezés szem-
pontjából felmerülnek.  Végül teljesiti azokat a szám-
vevőségi szakmába vágó tennivalókat, a melyeket 
az egyes minisztériumok főfelügyelete  alatt álló ala-
pok és intézetek ellenőrzése tekintetében a belügy-
és a pénzügyminiszter hozzájárulásával, az egyes 
szakminiszterek a főszolgabíró  hatáskörébe utalnak 
Nincs is semmi kétségünk az iránt, hogy a járási 
számvevői állások arra termett emberekkel lettek 
betöltve, a kik az Utasitás-ban kimerítő módon és 
feltűnő  szabatosságai előirt sok irányú munkákra a 
kellő szakképzettséggel és gyakorlati ismeretekkel 
birnak, s igy a közvagyon kezelése körül, nevezete 
sen pedig a község vagyonkezelésében üdvös javulás 
fog  bekövetkezni és a törzsvagyon elkallódásának, a 
községi adósságok szaporodásanak, a pótadók roha-
mos emelkedésének gátat lehet vetni. Értesülésünk 
szerint a járási Bzám vevők a pénzügy igazgatóságok 
mellé rendelt számvevőségek állományába tartoznak 
és részben a X. részben a XI. fizetési  osztályba 
sorozták őket. 

Járda a Szentimre-útczában. Ismételt jeremi-
ádánknak foganatja  lesz : a Szentimre-útczában jár-
dát raknak le, ha nem is asztfaltból,  de kőből. Régi 
vágya teljesül ezzel ezutcza közönségének, melyly a 
legmostohábban bántak el évtizedeken keresztül a 
kövezetet illetőleg. A járdát a baloldali részen 
készítik, s ha a pénz megengedi egész végig ki fog-
ják építeni, mi által sok, régi és jogos panasz nyer 
elintézést. 

Iparkiállitás a Székelyföldön.  A székely társa-
ságok szövetsége a napokban évi közgyűlését Sep-
siszentgyörgyön tartotta meg. Ez alkalomból iparki-
állitást rendeztek, melyen erősen kidomborodott a 
székely jelleg. A szebbnél-szebb varrottasok igen 
szép képet nyújtottak. A Székelyföld  legnagyobb 
textil ipara, az első székely szövőgyár és háziipar-
vállalat, külön kiállítással szerepelt. Ez a gyár kö-
rülbelül hétszáz embernek ad ma állandó keresetet. 
A székelyföldi  kirendeltség kiállítását nagy gondos-
sággal Székelyhidy  Viktor gazdasági tanár állította 
össze. Nagy tetszésben részesültek a híres korondi 
fazekasok  készítményei. A tanulságos kiállítást több 
ezren nézték meg, ahol a székely ipar különböző 
ágai az említetteken kivül, meglehetős gazdagon 
voltak képviselve. 

Értesítés. A helybeli alsófoku  ipar- és keres-
kedelmi iskolába a tanonczok beiratkozása szeptem-
ber 8—10-ig, péntek, szombat és vasárnap délután 
2—6 óráig történik. Pióbaidős tanonczok is köte-
lesek beiratkozni. Közzéteszi az igazgatóság. 

A székelykérdés. (Szaktanácskozások  a kereske-
belmi minisztériumban.)  Az u. n. székelykérdésre 
valóban csak mélységes szégyenérzettel gondolhatunk, 
mert bizony egyebet se tettek, csak szép szóval 
tartogatták őket. Ez alatt meg szépen sorvadozott, 
pusztult a székelység annyira, hogy most már nem-
csak vétkes gondatlanság, hanem valósággal nemzet-
ellenes bűn lett volna tovább is halogatni a kérdés 
végleges rendezését. Ebb^l a szempontból méregel-
jük a kereskedelmi minisztériumban most lefolyt 
szaktanácskozást. Vörös  László minisztérré történt 
kinevezése után nyomban hozzáfogott  a székelység 
ügyének erélyes felkarolásához  nemcsak szóval, ha-
nem tettekkel is. Első dolga volt a székely vasutak 
régen lógó ügyét elintézni s ezenkívül számos olyan 
rendelkezést foganatosítani,  amelyek a székelyföldi 
ipar és kereskedelem bajait legalább átmenetileg 
enyhíthették s ami a fő,  kidolgoztatott egy olyan 
munkatervet, amelynek czéltudatos és energikus 
végrehajtása biztosítani fogja  az egész kérdésnek oly 
rég óhajtott teljes rendezését. Ezúttal éppenségel 
nem firtatjuk,  hogy milyen súlyos politikai viszonyok 
közt fogják  végrehajtani a megállapított terveket. 
Magát a lényeget tekintjük. Azt, hogy végre vala-
hára tettek váltsák fel  a szószátyárkodást. A szak-
értekezlet alapjául a minisztérium részéről kidolgo-
zott, gazdaság-statisztikai adatokkal '̂ felszerelt,  ki-
nyomatott javaslatok szolgáltak, amelyek a azakér-
tekezlet tagjaival már előzőleg közöltettek. Az érte-
kezletet, melyen természetesen Szterényi József  ál-
lamtitkár is résztvett, Vörös László nagyérdekü 
beszéddel nyitotta meg. Röviden jelezte az évek 
során visszanyúló tervezgetéseket, melyek a „nem-
zeti probléma" megoldására irányultak. Az értekez-
leten felszólaltak  Sándor  János, Székely  György fő-
ispán, Tauszik  Hugó, Gróf  Lázár István, Bürger 
Albert, László Gyula, Dr. Koós  Mihály. Azok a ja-
vaslatok, amelyeket a kormány a Székelyföld  ipará-
nak fejlesztése  czéljából szükségesnek tart és amelye-
ket az értekezlet is a magáévá tett, a következők: 
1. A székely házi és kisipar irányítása, vezetése és 
fejlesztése  czéljából átszervezendő a székelyföldi  ipar-
múzeum, mely kapcsolatba hozandó a marosvásár-
helyi fa-  és fémipari  szakiskolával és egy a kis-
iparosok használatára szolgáló közös gépmühelylyet. 
2. A fölállítandó  székely ifjaknak  ipari pályára való 
nevelését szolgáló legalább 100 székelyinas befoga-
dáhára .berendezendő internátus Brassóban. 3. A 
brassói internátus beválása esetén ugyanilyen inté-
zetek létesítendők a Székelyföldet  környező jelenté-
kenyebb erdélyi városokban. 4. Kiválóbb székelyifjak 
néhány évi gyakorlás után a Székelyföld  megfelelő 
vidékein volnának állami támogatással letelepitendők. 
5. A Székelyföld  arra alkalmas ipari góczain állami 
támogatással kisipari termelőszövetkezetek létesitenők 
és azonkívül a kisipar gépek adományozásával segélye-
zendő. 6. Állami segítséggel nagyobb közös raktárak 
és elárusító csarnokok létesítendők a Székelyföld 
arra alkalmas városaiban. 7. A háziipar 8. különböző 
agrárvállalati alapon, államsegélylyel fejlesztendő. 



36. szám. Udvarhelyi Hiradó. (5) 1905. szeptember 3. 

A negyvenötös intéző bizottság ülése. A törvény-
hatósági bzottság legutolsó gyűléséből kiküldött 
regyvenötös bizottság f.  hó 3l-én <1. u. 4 órakor a 
vármegyeház kis termében tartotta meg alakuló ülé-
sét. A tagok igen tekintélyes számban jelentek meg, 
ezzel is kifejezést  adva aonak, hogy tudatában van-
nak annak a fontos  szerep körnek, melylyel őket a 
közgyűlés megbízta. Énnek a bizottságnak jutott 
feladatául  az, hogy gocdoskodjék azokról a módokról 
és eszközökről, melyek hivatva lesznek biztosítékul 
szolgálni arra nézve, hogy a nemzet küzdelme, még 
erőszakos intézkedésekkel se legyen letörhető s miu-
tán ez első sorban a tisztviselők hazafias  és bátor 
magatartásától függ,  történjék gondoskodás arról, 
hogy az esetleges anyagi hátrányok, melyek a tiszt-
viselőket érhetik — elhárittassanak. Az értekezletet 
Dr. Damokos  alispán nyitotta meg s üdvözölve a 
megjelenteket, felhívja,  hogy válasszanak kebelükből 
elnököt. A jelen voltak erre elnöknek egyhangúan 
Ugrón  Ákost, alelnöknek Orosz Lajost és Ugrón 
Zoltánt, jegyzőnek pedig Dr. Kovácsy  Albertet válasz-
tották meg. A tanácskozás során széles mederben 
indult meg Ugrón  Zoltán indítványára a vita a fe-
lett, hogy az esetleges összeg mi módon legyen meg-
szerezhető. — Ugrón Zoltán azt indítványozza, hogy 
a bizottság tagjainak, esetleg még mások hitelére és 
kezességére vegyen fel  a bizottság egy negyven-
ezer koronás kölcsönt, 8 addig is, mig ez folyósítva 
lesz, hivja fel,  az adófizető  közönséget, hogy bocsássa 
az adójának megfelő  összegét rendelkezésére. Orosz 
Lajos, Gyarmathy  Dezső, Dr. Mezei  Ödön, Dr. Vá-
lentsik  Ferencz és Molnár  Károly felszólalása  után 
ugy határozott az értekezlet, hogy a kérdéses köl-
csönt folyóvá  téteti, egyszersmind felhívja  az adófi-
zető közönséget, hogy az adójának megfelelő  össze-
gét fizesse  bs abba a pénztárba, a melynél a köl-
csön felvehető  lesz, hogy ez az összeg is a kölcsön 
biztositékául szolgálhasson és szükség esetén felhasz-
nálható legyen. Egyszersmind Ugrón  Akos elnöklete 
alatt, Orosz Lajos, Dr. Válentsik  Ferencz, Dr. Nagy 
Samu, Dr. Kovácsy  Albert és Dr. Gyarmathy  Dezső 
személyében egy bizottságot küldött ki, hogy a köl-
csön felvételét  eszközölje ki és az adófizető  közön-
séghez intézendő felhívást  szövegezte meg, és dol-
gozzon ki egy tervezetet is, hogy a megszerzendő 
összeg minő előfeltételek  mellett legyen szükség ese-
tén felhasználható  és a kölcsönt felvevők  egymás 
közötti felelőssége  is nyerjen részletes megállapítást, 
hogy mindenki biztosítva legyen a felől,  hogy a fe-
lelősség minő irányban oszlik meg egymás között. 
A bizottság mint értesülünk a kölcsönt a Megyei 
takarékpénztárnál már ki is eszközölte, a felhívást 
pedig alább adjuk. Orosz Lajos felhívására  a jelen 
voltak nyomban alá is irtak egy ivet, hogy a fele-
lősséget elvállalják s hogy ennek alapjáq a kölcsön 
kieszközlése megtörténhessék. Az értekezlet Damo-
kos  Andor indítványára végül az ellenállás teljes sikere 
érdekében elhatározta, hogy a törvényhatósági köz-
gyűléshez indítványt tesz az iránt, miszerint az 
összes vármegyék kerestessenek meg, hogy a fel-
függesztendő  tisztviselők ellátásáról egyöntetű gon-
doskodás történjék, s az e czélra felajánlott  összegek 
közös kasszában kezeltessenek, mi által a legszegé-
nyebb vármegyének is lehetővé tétetik a hazafias 
tisztviselőiről való gondoskodás. 

Kinevezések. A közoktatásügyi miniszter, Györké 
Róza alsósófalvi  állami elemi iskolai állandó helyet-
tes tanítónőt ugyan ezen állami elemi népiskolához 
rendes tanítónővé, Szalontainé Arkossy Vilma bözödi 
állami elemi iskolai állandó helyettes tanítónőt ugyan-
ezen állami elemi népiskolához rendes tanítónővé 
kinevezte. 

Beiratások. A nagy vakáczió a pénteki nappal 
véget ért s a beiratások megkezdődtek. Az iskolák 
környékén megjelentek a mamák, csinosan kiöltöz-
ködve és megjelentek a gyerekek is, határozottan 
megmosdatva. Itt-ott apák vonultak föl  az aprósá-
gokkal, de a többséget mégis az anyák képezték. 
Tegnap délelőtt alig lehetett olyan asszonyt látni, 
aki ne kis fiút,  vagy kis leányt vezetett volna a ke-
zén, jeléül annak, hogy a beiratások ideje beköszön-
tött s a tanulás ideje elérkezett. A város utczai éle-
tének ilyetén különlegessége mindenütt észrevehető 
volt. A gyei ekek ünnepies hangulatot árultak el s a 
szülők is távol estek a hétköznapi érzésektől. Azok, 
akik a beiratás nem épen nagy munkáján keresztül 
estek, nyomtatványoktól elárasztva távozlak az isko-
lából. A mig a harcz a könyvek körül ilyetén kö-
rülmények között folyik,  addig fölvonulnik  a tanin-
tézetek igazgató szobájába azok az urak és asszony-
ságok is, akik kosztos diákokat keresnek és szere-

tetet, meg gondos bánásmódot fölajánlanak.  Ily módon 
bizonyos vásárbeli motívumok vegyülnek bele a be-
iratási üanepségekbe, amelyek mindinkább veszíte-
nek régi jellegükből, jeléül annak, hogy az üzlet 
mindenütt érvényesülni kezd s a megélhetés utáni 
törekvés a tantermeket is fölkeresi.  A beiratások 
különben, amelyek a pénteki nappal megindultak, 
holnaputánig folynak,  hogy azután a nagy munka, 
a tanulás vegye kezdetét s a különféle  nagyságú 
iskolai növendékek meginduljanak azon az uton, 
amely a kitűnők és a szekundák felé  vezet. 

Drága rákászat. Egy napi, a Sikaszóbau való 
rákászati jog megváltása czimén egy rákászó társa-
ság, a bérlők felszólítására,  szerkesztőségünkhöz á 
zetelaki Szegény-alap javára tiz koronát küldött, 
mely összeget rendeltetési helyére juttattuk. 

Napfogyatkozás.  Mint előre is jeleztik, csütör-
tökön érdekes természeti tüneményben, napfogyatko-
zásban gyönyörködhettünk. Délután egy és három 
óra között a hold a nap elé került és a nap sugarai 
mintha valami sürü fátyolon  sütnének keresztül igen 
gyönge világításban tűztek a földre.  A ki szines 
vagy homályos és kormozott üvegen keresztül nézte 
a természeti tüneményt, láthatta a hold sötét folt-
ját, mint részben eltakarta a nap korongját. Nálunk 
földrajzi  fekvésünk  miatt csak részben sötétedett el 
a nap tányér, mig Spanyolországban teljes volt az 
elsötétedés. Az érdekes természeti jelenségnek nagy 
néző közönsége akadt. 

* 

Táncziskola. Sinkovits József  táneztanitó táncz-
iskoláját f.  hó 15-én a Budapest szálló nagytermé-
ben megkezdi. 

Kertész Albertnó F. Lujza zeneszerzőnő, zon-
gora vagy műének órákat ad kezdőktől a legmaga-
sabb iskoláig. Módszere a tanításnál a fokozatos 
haladás, s különösen gyakorlatok által önállóságra 
vezetni a növendékeket. Ugyanott hegedű, franczia 
vagy német órák is vehetők. Lakása : Atilla-utcza 
5. szám. 

Kertész Albert által irt Udvarhelyvármegye föld-
rajza a földrajzi  előfogalmakkal  még kapható a szer-
zőnél vagy bármely könyvkereskedésben. 

Szinti hét-
Szombaton, 26 ikán, Guthy Soma bohózata: 

A szaharai konzul  volt műsoron. A felszarvazott  fér-
jeket már minden fizurában  feltalálták  a színpadon, 
s igy a darab e tekintetben semmi ujat nem produ-
kál, noha a Guthyádák megtették hatásukat s a 
közönség egész estén át jól mulatott. Radó  és Ha-
lasy a férjeket  pompásan játszották, Mátray  pedig 
mint Pikk ért el rendkívüli hatást eredetiségével. 
Tarján  Irma Havaska ledér feleségét  temperamen-
tummal játszotta, Várady  Jolán igen elegáns fogor 
voí»né volt, de mintha nem érezte volna magát tel-
jesen otthonosnak a szerepében ; Ladányi,  mint Mik-
lós, a labdarugó, igen jó volt. 

Vasárnap, 27-én, Az ördög  mátkája  ment. A 
szereplők valamennyie : Baghy, Ladányi,  Tarján 
Irma. Sugár  Aranka, Halasy  Mariska, Békéssy,  Mát-
ray, Radó  mind kifogástalanul  feleltek  meg a rá-
bizottaknak, s ha a siker mégsem volt teljes, az 
tisztán az agyonjátszott darabnak tudható be. — 
Hétfőn,  28-án, zónaelőadásban A vén bakancsos és fia 
a huszár-t adták. 

Kedden Szemere Györgynek Erősek  és gyöngék 
czimü, a nemzeti színházban szép sikert aratott szín-
müvét adták. Ez a darabb egyike a legérdekesebb 
daraboknak. A felső  tízezernek külön erkölcsi és 
társadalmi szabályaira vet élénk fényt.  Bátby Mik-
lós a kamarás, rabja a kaszinó kivételes törvényei-
nek, csak Béla fiit  tartja magáénak, mig Istvánt, a 
ki gyűlöli azt a légkört, ameljben él — ugyszólva 
megveti. Béla pedig egy hitvány fráter,  ki azt a 
tanítónőt, akit elcsábított, pénzzel akarja kifizetni,  s 
ebben az atya is természetes dolgot lát. István, az 
ideális gondolkozáfeu  ember ezen megbotránkozik, s 
kész bátyja hibáját azzal tenni jóvá, hogy hajlandó 
nevét adni oda bátyja törvénytelen gyermekének, a 
mit érthetetlennek tart az öreg Báthy is. Béla azon-
ban m m tágit. Kész inkább elhagyni a szülői othont 
s megválni attól a körtől, amelyben született, mint 
hogy eltűrje azt, hogy a bátyja vétke jóvá ne tétes-
sék. Végre azonban az öreg Bíthy is kibékül ezzel 
a gondolattal, de csak akkor, a mikor István fia 
megtagadja őt s a mikor színésznő felesége  miatt 
lehetetlenné válik az ő körében. Rendkívül érdeke 
sen megrajzolt szerep Bárdi szerepe, aki egy tehet-
séges ember, de éhezni kénytelen, mert nem tudji 
leplezni érzelmeit s mikor a bukott tanítónőt párt-
fogás  alá veszi, kénytelen e miatt állásától is meg-
válni. Ezt a szerepet Baghy Gyula játszotta azzal a 
művészi tökéllyel, amely neki sajátja. Alakítása kiváló 
volt. Az iró intenczióját teljesen megértve, ugy mu 
tatta be Bárdit, a milyennek az iró képzelhette. 
Hulasy  igen szépen játszotta meg az öreg Báthy 
szerepét s első rangú tehetségének ujabb fényes 
tanújelét adta. Igen jó volt Ladányi  az István szere-

pében, Szente  Bélát játszotta meg elég ügyesen. A 
végére hagytuk Tarján  Irmát, a kinek Hilda, Báthy 
feleségének  szerepében nagyon szép sikere volt. Tel-
jesen beleélte magát szerepébe, kidves volt. mint 
anya, határtalan, gyöngéd, mint feleség  s erőteljes, 
mint a női és asszouyi méltóságában megbántott nő. 
Mindvégig meg is volt játékának az igazi és őszinte 
hatása. 

Szerdán, 30-án, Offenbach  gyönyörű zenéjü ope-
rettéje: Hoffmann  meséi volt műsoron. Sugár  Aranka 
a hármas női szerepben páratlan szép sikert ért el. 
Gyönyörű előadása, remek technikája egyaránt bá-
mulatba ejtett. Kitűnő pártnere volt Nagy  Gyula, 
mint Hoffmann.  Hatalmas, tiszta tenor hangjával, 
nemes játékával méltán volt része a sikerben. Bé-
késsy  a csoda orvos szerepében ugy kellemes bari-
tonjával, mint játékával, tetszést aratott. Igen sike-
rült alakítást nyújtott Mátray,  valamint Halasy.  Jó 
volt Szécsi  Emma, noha hangja a három első mel-
lett jóval elmaradt. Az előadás kitűnő volt, s a kö-
zönség tetszését méltán érdemelte ki. 

Csütörtökön, 31-én, Verő György: Szultán 
operettéje ment, egyöntetű, jó előadásban. A czim-
szerepben Sugár  Aranka állandó óváczióban része-
sült, dalait többször meg kellett ismételnie. Jó párt-
nere volt Jámbor  Ilonka, mint Roxelán. Lágy és 
kellemes csengd organuma, hajlékonyságánál fogva 
minden monduláczióra képes, előadása pedig csupa 
érzés. Arnyay, Halasy  mint kellemes és rettenetes 
basák nevettették meg a közönséget, mig Mátray 
a főunochból  csinált kabinetalakitást. Jók voltak Nagy 
Gyula és Szécsi  Emma. 

Pénteken, szept. 1-én, zónaelőadásban, negyed-
szer János  vitéz-1 adták Jámbor  Ilonkával a czim-
szerepben, mig tegnap este Mátray  Kálmán jutalom-
játékául Lumpáczius Vagabundus  ment. 

T A V M A T O K . 
B u d a p e s t , szept 2. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

A válsághoz. 
Bécsből jelentik: Fe jé rvá ry Géza báró 

az ottani magyar miniszteri palotában hosszabb 
ideig tanácskozott Krístóffy  belügyér-darabonttal, 
ki ma reggel Budapestre visszaérkezett. 

Hír szerint Fejérváry még egyszer meg-
jelenik a király előtt kihallgatáson, még pedig 
szeptember 10. és 13-ika közt, közvetlenül a 
képviselőház megnyitása előtt. 

A mi a tegnapi audencziát illeti, jelentik, 
hogy a kihallgatáson, mely hosszab ideig tar-
tott, Fejérváry előterjesztésében hangsúlyozta, 
hogy miután a király  a katonai  kérdések  te-
kintetében  elhatározott  szándékától  el nem tér, 
két  ut áll  a kormány  előtt,  vagy engedélyt  kér 
a királytól  a tervbe vetb intézkedések  foganatba 
vételére,  vagy lemond  és helyet  ad  az abszo-
lutizmusnak. 

Az uralkodó  hozzájárult  Fejérváry  báró 
előterjesztéséhez,  csupán a részletkérdésekre 
nézve marad fenn  a végleges döntés. 

Ezzel szemben jelentik azt is nekünk, hogy 
hogy a kihallgatásról csak az szivárgott ki biz-
tosan, hogy a király  eddig  semmi irányban 
sem döntött. 

Budapesten ma délben Bánffy  Dezső 
báró felkereste  Kossuth Ferenczet, kivel mint-
egy másfél  óráig tanácskozott. 

A két politikus hirszerint a helyzetről 
tanácskozva megvitatta azon anyagot is, melyet 
a szövetkezett ellenzék vezérbizottságának keddi 
értekezletén előterjesztetnek. 

Bihar honvédminiszter arról értesiti a tör-
vényhatóságokat, hogy a hadügyminiszterrel 
egyetértőleg hozott határozat folytán  a honvéd-
ség szemléit és a népfelkelés időszaki je-
lentkezéseit az idén nem tartják meg. 

Szerkesztői üzenetek. 
Névtelen levelekre nem Tálauolnnk - Kéziratok nem adatuk TÍÍs;a. 

Carmen. Újra a következő számra maradt. 
Bernáték. Egész ügyesen van megírva, azonban olyan 

benyomást tesz, mintha nem volna befejezve.  Ezt nem közöl-
jük, mert abban a bitben vagyunk, hogy kapunk mi onnan 
olyant is. mely minden tekintetben megfelelő  lesz. 

Dávid S. A 273 ik a fenyédiről  üdvözletét küldi. Igen 
jól érzi magát fiaival  egyetemben. 

M H. Felhasználjuk. 

Kiadja : Becsek D. Fia könyvnyomdája 
Telefonuáia  14, t 



6317—1905. szám. Udvarhely vármegye alispánja. 

A legtöbb állami adót fizetők  névjegyzéke az 1886 évi XXI t. c. 25. §-ában 
foglalt  rendelkezés értelmében folyó  évi szeptember hó 1-től 8-ig terjedő idő alatt, a vár-
megye főjegyzői  irodájában közszemlére lesz kitéve. 

Erről azzal értesítem érdeklődőket, hogy azt jelzett időben, a hivatalos órák alatt 
betekinthetik s ez alapon, a törvényhatósági bizottsági tagok 1906. évre összeállítandó 
névjegyzékében leendő felvételre  való jogaikat érvényesíthetik. 

Felhívom továbbá azokat, kik az 1886. évi XXI. t. c. 26. §-a értelmében állami 
adójuk kétszeres számítására igénynyel birnak, hogy azok kétszeres számítása iránti kérésü-
ket, az igazoló válaszmányhoz czimzetten, folyó  évi szeptember 8-ig annál is inkább adják 
be, mivel ellen esetben ezen kedvezménytől elesnek. 

Székelyudvarhely, 1905. évi aug. hó 29-én. 
Dr. D a m o k o s Andor, 

alispán. 

srmt  'HT-sztrr i \ : 
(„Szarvas" vagy „kulcs" szappan) 

Legjobb, legkiadósabb s ezért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment minden káros alkatrészektől. 
jVÜndeniitt Kapható. 

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

£l$5 Styriai Kötőgtygyár 
Fogl J L. műgépész — Magyarországi képvibelet él raktár 

Budapest, Teréz-körút 20. 
A eghlresebb kötőgépek 

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

VarrAgép, kerékpAr javí tó műhely. 

Kiadó lakás 
Szülök figyelmébe! 

Alólirott az igen tisztelt szülők figyelmébe  ajánlja 
a franczia  és német magánoktatást; azonkívül 
teljes ellátásba fogad  leányokat. Jelentkezéseket 
elfogadok  délelőtt 10—12 és délután 3—4-ig 

lakásomon: Petöfi-utcza 23. 8Z. 

Pomarius Gottfriedné 
nyelvtanitóné. 

Kossuth-utcza 
37. szám alatti, 
Dr. Ráczkövy 
Sámuel tulajdo-

nát képező bérház emeleti része a hozza tar-
tozó melléképületekkel együtt 1905. évi október 
l-töl 1907. április 24-ig terjedő időre Székely-
Udvarhely város által albérletbe adatik. Fel-
tételek és szerződés iránt a város polgármeste-
réhez lehet fordulni.  = = = = = = = = = 

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

az ivó tudta nélkül 
A COZAPOR többet ér, mint a világ minden 
szlf  beszéde a tartózkodásról, mert uodabatásá 
ellenszenvessé tes/.i ai istákosnak a szeszesitalt. 
A COZA oly csendesen és biztosan hat, bőgj 
azt feleség,  testvér avagy gyermek egyaránt az 
ivénak tudta nélkül adhatja és az illető még csak 
nem is sejti mi okozta javnlását 
A COZA. családok ezreit békítette ki ismét, 
sok sok ezer férfit  a szégyen és becstelenségtSÍ 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lette*. Temerdek fiatal  embert a jó 
útra, es szerencséjéhez segített és sok embernek 
életét számos évvel meghosBzabbiiotta. 
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mind-
azoknak, kik kivánják, egy próhaadagot és egy 
köszönő Írásokkal telt könyvet dij és költség-
mentesen küld, hogy igy bárki ki is meggyőződ-
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egeszségre teljesen ártalmatlan 
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INGYEN PRÓBA 571 szám 
Vágja ki exen szelvényt és küldje 

be az itézetnek 
Levelek 25, lev.-lapok 10 fillérrel 

bérmentesitendők Anglia 

Szölölugast 
ültessiinK minden ház mellé és Kertjeinlfben 

fold- és homoKtalajon 
A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly 

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

Ei.e azonban Dem minden szőlőfaj  alkalmas, (bár mind 
kúszó természetű) mert nagyobbrésze ha meg nő is, termést 
nem boz, azért sokan nem értek el eredményt eddi?. Hol 
lugasnak alkalmas fajokat  ültettek, azok bőven e llátják há-
zukat az egész szőlőérés idején a legkitüuőbb muskotály 
és más édes szőlőkkel. 

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

ÉrmelléKi első szó'löoltVánytelep jYagy-Kágya, 
Biharmegye 

Védjegy: „Horgony". 

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 és a Richter ozég-
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ira üregekben 80 fillér,  1 kor. 40 f.  és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy-
szertárban kapható. — Főraktár: Törik 
Józsof  gyógyszerésznél, Budapesten. 

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Prágában, 

Elisabethstrasse 5 neu. 
MintunapI izétktildéi. 

Szám 1590-1905 szb. Udvarhelyvármegye Udvarhelyi járás főszolgabírójától. 

Árverési hirdetmény. 
Kápolnás-Oláhfalu  község tulajdonát képező „ H O M O R Ó D " gyógyfürdő  folyó 

évi október 21-én délelőtt 10 órakor, a Kápolnás-Oláhfalu  községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen 1906. év junius 1-tól egymásután következő 3—6 évre, tehát 1909. 
vagy esetleg 1912 év szeptember l-ig haszonbérbe fog  adatni. 

Évi haszonbérösszeg kikiáltási ára 9000 korona. 
Az árverés szóval vagj írásbeli ajánlattal történhetik ; azonban köteles árverező fél  a 

kikiáltási ár 10°/o-át báuatpénzül a'ólirt főszolgabíró  kezéhez letenni, vagy Írásbeli ajánla-
tához mellékelni s szóval vagy írásban kijelenteni, hogy az árverési feltételeket  ismeri, 
azokat kötelezóleg e.fogadja. 

Utóajánlatok n' m fogadtatnak  el. 
A részletes feltételek  alólirott főszolgabírónál  a hivatalos órák alatt megtekinthetők 
A fürdő  hosszibb időre (25 50 évre) is bérbe adatik, ez esetben azonban a 

bérleti feltételek  külön egyezkedés tárg\ át fogják  képezni. 
A tulajdonos község a fiirdőt  esetleg örök áron is eladja. Bővebb értesítés alólirott 

főszolgabírónál  nyerhető. 
Székelyudvarhely, 1905. szeptember 1. | )r* I fitfiT-

tőszo'gabró. 
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