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A városi zárszámadás. 
— A volt polgármester jelentése a közgyűlésnek. — 

Székelyudvarhely, okt. 20. 

Lapunk mult számában részletesen ismertettük 
a városi tanácsnak a képviselőtestület elé terjesztett 
azon javaslatát, hogy a mult év végén fedezetlenül 
maradt 79 846 kor. 20 fillér tartozás fedezetéről 
gondoskodjék. Mint az alábbiakból kitűnik, az elő-
terjesztés nagy tévedésen alapul s örömmel látjuk, 
hogy a helyzet korántsem oly kedvezőtlen, mint 
az előterjesztéséből látszott. A képviselőtestület 
mielőtt a tanács javaslata értelmében határozott 
volna, utasította a tanácsot, hogy ez ügyben a volt 
polgármestertől kérjen felvilágosítást. A felvilágosí-
tással sietett is a volt polgármester, s a képviselő-
testülethez a következő előterjesztést tette: 

Tekintetes Képviselőtestület 1 
Folyó évi október hó 14-én 69. szám alatt 

hozott közgyűlési határozat értelmében, a város pol-
gármestere közölte velem azon iratokat, melyek a 
város háztartására vonatkozólag legutóbb tartott vizs-
gálat eredményét tüntetik fel, s felvilágosítást kért 
tőlem, mint hivat&lbeli elődjétől a vizsgálat rendén 
megállapított fedezetlen tartozások keletkezését 
illetőleg. 

Ezen felkérés folytán van szerencsém felvilá-
gosító előterjesztésemet az alábbiakbau megtenni. 

Mindenek előtt megállapítani kívánom, hogy a 
belügyminisztérium kiküldött szakközege által felvett 
vizsgálati jegyzőkönyv IV-ik és V-ik pontja, vala-
mint az ezek alapján keletkezett 5275/1905. számú 
alispáni rendelet, továbbá a városi tiszti ügyész 
véleménye és a városi tanács 2804/1905. számú ja-
vaslata helytelen számadási adatokat tartalmaznak 
s ennek következtében a város tanácsa a helyzet ala-
pos ismerete hiányában olyan tényállást terjesztett 
a képviselőtestület elé, mely a valóságnak meg nem 
felel s igy a képviselőtestület tagjai, — bár fel-
tételezem, hogy nem tudatosan — félre lettek vezetve. 

Kérnem kell ennélfogva a tek. képviselőtestüle-
tet, méltóztasson a kérdésre vonatkozó alábbi fel-
világosításaimat figyelembe véve meggyőződést sze-
rezni a felől, hogy a város háztartása körül a kellő 
gondosság elmulasztva nem lett s ha vannak terhek, 
melyek a város közönségére hárulnak, azok nem 
gondatlanság, nem könnyelmű költekezésből, hanem 
a viszonyok kedvezőtlen alakulásából s a várossal 
szemben mind több és több irányból szaporodó 
követelményekből keletkeztek. A tényállás ugyanis 
a következő: 

Nem felel meg a valóságnak az az állítás, 
hogy a regálé kötvények értékesítéséből befolyt 
300.000 korona kölcsönösszeg egy része nem az elő-
irt czélra, hanem a város folyó kiadásaira fordítta-
tott a nélkül, hogy a kérdéses kölc&önmaradványból 
még teljesítendő kiadás fedezetéről gondoskodás tör-
tént volna, s igy nem áll fenn annak szüksége sem, 
hogy 41.850 kor. 34 fillér fedezetéről a képviselő-
testület pótadó utján gondoskodjék. Nem áll fenn 
pedig azért, mert ezen összeg fedezete az 1904. évi 
zárszámadás zárlata szerint meg van. 

A belügyminiszteri kiküldött ugyanis a város 
közjövedelmei kezelésének vizsgálatánál azt a szerin-
tem helytelen eljárást követte, hogy a közpénztári 
alap bevételeiből kiszakította a regale kötvények 
értékesítéséből befolyt 300.000 koronát, s ennek fel-
használását oly módon vizsgálta, mintha ezen összeg 
önálló alapként kezeltetett volna, holott ez a köz-
pénztári alapnál éppen olyan költségvetésileg elő-
irányzott bevételi tétel volt, mint akár a vámok 
vagy a laktanya bére s a költségvetés kiadási részé-
nél azon tételek, melyekre ezen összeg fordítandó 
éppen ugy be voltak állítva, mint pl. a tisztviselők 

„Legyen vége a komédiának." 
Székelyudvarhely, okt. 20. 

Bécsből adták ki ezt a régi jelszót, mert 
Bécs szerint a nemzetnek jogaihoz való SZÍVÓS 

ragaszkodását nem nézték soha egyébnek, mint 
komédiának. 

Azt hihetuők, hogy most egy, ha nem is 
becsületes, de nyilt erőszakhoz fog folyamodni 
Bécs, hogy véget vessen ennek a „színjáték-
nak." Oh nem ! 

Ellenségeink soha sem voltak nyiltak, az 
ők eszközeik soh sem voltak férfiasok. 

Hogy mit fognak csiDálni már látjuk. A 
bohócz sipkát már feltették a fejére annak az 
embernek, a ki eddig katona csákót viselt s ez 
az öreg ember elgyengült erejével türi, hogy ő, 
a ki fiatal éveiben karddal állott szemben ellen-
ségeivel, most bohócz sipkával, bemázolt arcz-
czal, hülye képpel, mint „Dummer August" jelen-
jék meg a porondon. Meg vannak már az al-
kalmazottak is, a kik statisztáljanak neki, a 
kik komoly beszédet fognak folytatni vele, hogy 
elhitessék a közönséggel, hogy a mit Ők tesz-
nek az valóság. 

Ugy halljuk, hogy szerződtetik már a 
klakköröket is, a kik tapsolni fognak s most már 
megnyilhatik a bódé, kezdődhetik az igazi komé-
dia. Gyere te nép, te Isten adta nép, nézzed a 
szinjátékot s a felgyújtott görög tüz fényében, 
hadd támadjon az az illúziód, hogy a mit ott 
játszanak, az a te érdekedben történik s hogy 
az, a mit szemfényvesztő módon előadnak, az 
mind valóság. 

Gyalázatos, álnok dolog ez. Nem illik ez 
a szerep magyar emberekhez, de legkevésbé 
egyezik míg a királyi tekintélylyel az, hogy 
ennek védnöksége alatt czircusi mutatványokkal 
téveszszék meg a nemzetet. 

Ma ismét a czirkusi mutatványok korát 
éljük, csak a mutatványok mások De meg van 
a hasonlatosság abban, hogy ezeket a mutat-
ványokat most is az uralkodó rendezteti. 

Ezekre a mutatványokra pedig most is 
azért van szükség, mint a rómaiak idejében, 
hogy elfojtsák vele azt az elégületlenséget, a 
melyet a jogfosztás szül 

Neró felgyújtotta Rómát, hogy az égő vá-
ros látásában gyönyörködjék s a római nép 
megelégedett azzal, hogy ő személyesen jelent meg 
a füstölgő romok között és saját kezével osz-
totta szét az alamizsnát. 

Igy tesz Bécs is, felkészül gyújtani a ma-
gyar alkotmáuy ezeréves, vérrel szentelt temp-
lomát s azt hiszi, hogy a nép nem fogja meg-
látni az örjőngő, gyújtogató kezet, hanem meg-
elégszik azzal az alamizsnával, a melyet kárpót-
lásul Bécs nyújtani készül. Ebben azonban csalódni 
fog Bécs. 

A nemzet nem fog kapni az alamizsna 
ntán, hanem megfogja gátolni magát a merény-
letet. 

A készülő merényletről pedig figyelmét 
czircusi mutatványokkal elterelni nem engedi. 

Szomorú dolog azonban, hogy a czircusi 
mutatványokat magyar emberek fogják rendezni 
akkor, a mikor ők is tudják, hogy mi a czélja 
ezek játszásának. Csakhogy ezeken megütődni 
alig lehet. 

Gajus idejében akadt római polgár, a ki 
esküt tett reá, hogy látta mint szállt a császár 
nővérének lelke az égbe, hogy ezzel a császár 
kényszerithesse a senatust arra, hogy elhalt 
nővérének isteni tisztelet rendeztessen s Itáliá-
ban és a provencziákban neki oltárokat emel-
tessen. 

Miért ne játszana el tehát a kormány egy 
kis komédiát, ha ez a császárnak tetszik, hisz 
kevesebbet kiván a császár tőllük, mint attól a 
római polgártól kivánt Gajus. 

Hanem se baj komédiás urak. A nemzetet 
félre nem vezethetitek. A nemzetnek elég józan-
sága van reá, hogy belássa, hogy minő árt kell 
fizessen érte, ha lépre megy és felül a ti 
komédiátoknak. 

Tisztában van azzal, hogy azok a szép nagy 
reklámok, • a melyeket miudeu utcza sa-
rokra ki fogtok függesztetni mind valótlanok s 
hogy a mit ti bódétokban játszatok, az csak 
üres szemfényvesztés. És ha nem lesz elég 
józansága megítélni ezt a nemzetnek, elég er-
kölcsi ereje lesz a nép igazi vezéreinek arra, 
hogy felvilágosítsa a népet erről. Sőt lesz ereje 
a nemzet vezéreinek arra is, hogy ha kell, hogy 
szétzúzza a ti czircuszi bódétok korlátait s ott 
a porondon tépje le álarczaitokat, hogy lássa a 
nemzet, hogy ti nem vagytok egyebek, mint 
egyszerű komédiások. 

Ha pedig ez sikerül, ennek pedig sikerülni 
kell, akkor reszkessetek, mert a népet félre-
vezethetitek, de ha tudatára jön a rút játéknak, a 
mit vele űztetek, ha megtudja, hogy minő árt 
kellett neki fizetni az üres szemfényvesztésért, 
— az Ítélet méltó lesz a bűnhöz — mert a ti 
bűnötök hazaárulás, 

A nép okulására pedig álljon itt egy törté-
neti adat Egy izben, a midőn Gajus a nép 
szórakoztatására ismét xzircusi mutatványt ren-
deztetett s ezen személyesen is megjelent, a nép 
nem figyelt, hanem zajongott s erre Gajus mér-
gében a következő kijelentést tette: „miért nincs 
ennek a népnek csak egy nyaka, hogy annál 
könnyebben le lehetne üttetni." 

Ez a mondás eléggé jellemzi, hogy milyen 
szivesen látta Gájus vendégül a népet. Ennél 
szívesebb vendéglátásra most is alig számithat-
tok. A czél most is az, hogy a figyelmetek 
tereitessék el arról, a mihez jogunk van, de a 
mit megadni nem akarnak, hanem e helyett kap-
tok egy ülő helyet a czircuszban. 

No hát igazán itt az ideje annak, hogy 
mi kiáltsuk oda, hogy „legyen vége a komédiá-
nak." 

D r . Hovácsy A l b e r t . 



fizetése. Ezt a kezelési formát vagyis a 300.000 
kor. összegnek a költségvetés keretébe való beállítá-
sát a tek. képviselőtestület határozta el, a törvény-
hatósági bizottság jóváhagyta s igy a vármegye al-
ispánja indokolatlanul kifogásolta 5275/905. sz. ren-
deletében azt, hogy ezen összeg nem kezeltetett kü-
lön alapként. A belügyminiszteri kiküldött ezen té-
ves irányú vizsgálata természetesen azt eredményezte, 
hogy azon 41850 kor. 34 fillér fedezetét, mely a 
300.000 koronából még iskolai czélra fenn kellett 
maradjon nem találta meg, s mint fedézet nélküli 
tartozásra kimondotta, hogy azt pótolni kell. Pedig 
ha a közpénztári alap zárszámadása rendén a többi 
közjövedelmekkel együttesen vizsgálta volna meg, 
hogy mi lett a 300 000 koronával, azonnal rájött 
volna, hogy a még fennmaradt 41.850 kor. 34 fillér 
részint kézpénzben, részint értékpapírban, részint 
követelésben igenis megvan, azt pótadó vagy más 
uton fedezni nem kell s ezt a közpénztári alap 
1094. évi zárszámadása világosan igazolja. 

A második tétel, mely vizsgálat rendén mint 
fedezetlen tartozás lett feltüntetve azon 37995 kor. 
86 fillér, mely az 1904. évi zárszámadás zárlatánál 
mint kiadandó hátráléktöbblet szerepel. 

Ezen állítás is csak részben helyes, mert igaz 
ugyan, hogy az 1904. évi zárszámadás végeredménye 
szerint 37995 kor. 86 fillér kiadandó hátrálék több-
let szerepel, de ebból 7219 kor. 42 fillér fedezetet 
talál az 1904. évi decz. 31 iki pénztári készpénz 
maradványban, s igy a zárszámadás szerinti fedezet-
len tartozás 30776 kor. 44 fillér. 

Végeredményben tehát a helyes tényállás az, 
hogy mig a fennt részletezett helytelen adatok sze-
rint a város fedezetlen tartozása 41850 kor. 34 fil-
lér + 37995 kor. 86 fillér, összesen 79846 kor. 20 
fillérben lett feltüntetve, addig a tényleges zárszá-
madási adatok 30776 kor. 44 fillér tartozást iga-
zolnak. 

A tényállás ezen helyesbbitése után az a kér-
dés, hogy ezen fedezetlen többlet miből keletkezett, 
állapitható-e meg könnyelmű költekezés, s mire lett 
fordítva, szóval igazolbató-e annak keletkezése. 

Ennek elbírálásánál tisztán a számadási adatok 
és okmányok lévén irányadók, kérnem kell a tek. 
képviselőtestületet, vizsgáltassa át azoknak minden 
egyes tételét, azokból kétségtelenül megállapítható 
lesz, hogy ezen kiadások körül mulasztás senkit sem 
terhel, s meggyőződést szerezhet az iránt, hogy a 
zárszámadás ezen kedvezőtlen eredményét a közjö-
vedelmek és kiadásoknak a viszonyokból kifejlődött 
kedvezőtlen alakulása hozta létre. 

A vizsgálat rendén felhozott azon állításra vo-
natkozólag, hogy az 1903. évben megtakarítás nem 
volt, s igy a tisztviselők részére drágasági-pótlék 
sem lett volna javaslatba hozható, — hivatkozom az 
1903. évi zárszámadás zárlatára, melyet ugy a kép-
viselőtestület, mint a törvényhatósági bizottság jóvá-
hagyott, s mely szerint a megtakarítás 8530 kor. 
80 fillért tett ki. 

Ezen felvilágosítások után tudatában annak, 
hogy polgármesterségem ideje alatt a város közjöve-
delmeinek kezelését tehetségém szerint mindig lelki-
ismeretesen és szigorúan ellenőrizni igyekeztem, eljá-
rásomért készséggel vállalom ugy az erkölcsi mint 
az anyagi felelősséget. 

Székelyudvarhely, 1905. október 19. 
Szakáts Zoltán. 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, okt. 20. 

A vasárnap éppenséggel semmi ujat sem 
hozott. Csönd volt a politikában. A vézérférfiak 
vidéken tartózkodtak, a politikai körökben alig 
fordult meg egy-két képviselő. 

A vidék azonban elég mozgalmas volt. Az 
emberek a pihenő napjukat szánják arra, hogy 
a haza sorsa felett elbeszélgessenek, s a veszen-
dőben levő jogoknak érvényt szerzendő, elhatá-
rozzák a teendőket. 

A vidék legfontosabb vasárnapi eseménye 
a szabadkai függetlenségi párt újjászervező gyű-
lése volt, a melyen megjelent Kossuth Ferencz 
és Apponyi Albert gróf is. A jeles politikusok 
beszedeikben fontos kijelentéseket tettek, azon-
ban pozitiv dolgokat ők sem mondhattak, mert 
hiszen a válságörlő masina megállott, alig-alig 
fordult valamennyire a kerék. 

Mindazonáltal a baloldalon érdeklődéssel 
beszéltek Kossuth Ferencz szabadkai felköszön-

tőjéről, melyben az nyiltan kifejezést adott azon 
meggyőződésének, hogy a válság egyetlen me-
goldása a personális unió. Az a nézet a balol-
dalon, hogy a szabadkai nyilatkozat visszhangja 
a szept. 23-iki kihallgatásnak. A király mere-
ven visszautasít, erre a baloldalnak is van ütő-
kártyája. Nemsokára kiderül, hogy melyik az 
adout. 

* 

Az általánosan ismert jó Aesopus meseiró 
bácsi „A farkas és a bárány" — czimü mesé-
jében egy és ugyanazon patak vizére vezeti ita-
tóba a farkast is, meg a bárányt is. A farkast 
állítja a vízfolyás felső részéhez, a bárányt pe-
dig az alsóhoz. És mégis a mindenáron kapczás-
kodni akaró farkassal kiáltott rá az ártatlan 
bárányra : Cur turbulentam mihi fecisti aquam 
bibendi . . . . ? (Miért zavartad fel az én ivó-
vizemet ?) 

Aesopus meséi azért örökbecsüek, mert az 
emberiség különböző viszonylataiban mindig pom-
pásan aplikálhatók. 

Igy példának okáért a farkasról és a bá-
rányról szóló mesének teljesen megfelel az az 
állapot, mikor a bécsi Burg magyar politikai 
lakájai azt mondják a szövetkezett ellenzéknek, 
— mikor az az egyetemi fiatalságot óvatosságra 
inti — hogy hiszen minden bajnak az a kút-
forrása, hogy a koaliczió működésének kezdeté-
től egész mostanáig sohasem volt óvatos. Vol-
taképen tehát az óvatosságot a koalicziónak kell 
megkezdenie. 

Na tehát ugy-e, hogy nem más nóta mint 
ez, Aesopus farkasának vádja a vízfolyás irá-
nyában lejebb álló bárány ellen, hogy ő zavarta 
fel a vizet? 

* 

Nincsen joga dolgozni a többségnek mind-
addig, a mig a nemzeti jogokért küzd, a mig 
a mellett kitart, a mig az ország jogos követe-
léseiről le nem mond. Hiába minden. Nekünk 
van jogunk adót fizetni, az osztrák ármádiának 
katonát szolgáltatni De ezen tul nem terjed 
már a mi jogunk. Eflnél többet tennünk nem 
szabad. Mihelyt népek jogairól beszélünk, a ma-
gyar nyelv érvényesüléséről, az önálló vámte-
rületről, az ónálló nemzeti bankról, a magyar 
lobogóról, szóval olyasmiről, a mi kidomborítaná 
államilétünket, előmozdítaná ennek a szerencsét-
len ország népének igazát, a fülünkbe dörgik, 
hogy Hods oft! Ne nyúlj hozzá és szétkergetik 
az országgyűlést. 

Mi azonban bátran nézünk a Ház felosz-
feloszlatása elé, bizunk a magyar szivós és 
hajthatatlan akaraterejében, melylyel e nehéz 
időket oly komolyan, oly méltóságteljesen átélte. 
Az uj választások csak jobban befogják bizo-
nyítani, hogy követeljük jogainkat, azokat, me-
lyeket ezer év óta fentartanak bennünket, s 
melyek a Habsburgoknak trónjukat megszerezni 
és megerősíteni segítették. 

* 

A hivatalos lap szerdai száma közli a ki-
rálynak Fejérváry Gézához intézett kéziratát, a 
mely Fejérváryt az általa a fel«ég elé terjesz-
tett program alapján magyar miniszterelnökké 
kinevezi és megbízza egyúttal, hogy a k ármány 
kinevezése dolgában javaslatait megtegye. Tör-
ténik ez a kinevezés arravaló hivatkozással, hogy 
a parlamenti többségből kormányt alakítani nem 
lehetett, s igy az államügyeknek más alkotmá-
nyos és a felesség terhe alatt való ellátásáról 
gondoskodni kellett. A királyi kézirat, ha nem 
is mondja ki egyenesen, de érezheti és sejtheti, 
hogy a mostani kormányalakítás csak azért tör-
tént, mert az államügyeket valamikép vezetői 
feltétlenül kell és ezzel a többség elfogadható 
módot a kormánynak nem nyújtott. Magáról a 
kormányprogrammal a királyi kézirat külön 
nem szól, de arról, hogy e program alapján 
bizta meg a volt miniszterelnököt az uj kormány 
megalakításával, természetszerűen el is fogadta. 
Ennek a programnak minden egyes pontját. A 
tegnapi hivatalos lap pedig közli az újonnan 
kinevezett kormány tagjait is, kik a régitől 
csak annyiban különböznek, hogő György Énre 
helyet Feilitsch Artúr báró foglalta el. 

Tehát megszületett Fejérváry mint a főnix 
madár saját hamvaiból ismét feltámadt minisz-

terelnöknek. A király kinevezte üjból, illetőleg 
megerősítette állásában és most már megindul-
hat a honboldogitó munka az hon határozott 
tiltakozása daczára. Programm is vam. Tanú-
bizonyságot tesz róla a király, a ki már ismeri; 
azok, a kiknek tulajdonképpen szól, ráérnek; 
majd ők is megismerik — később. 

* 

És most Bécsben főzik az ebédet, készítik 
a kormányprogrammat. A választók elé terjesz-
tendő „fogások" valódi bécsi fogások lesznek. 
A választási reform, a megyei tisztviselők kine-
vezése és a magyar szellemű népoktatási törvény. 
Mind igen szép dolgok, csak hogy megvannak 
az alkotmány védő többség programjában is. A 
különbség az, hogy Fejérváryék a nemzeti jogok 
nélkül, a vezényszó elvetésért cserében kívánják, 
az ellenzék ellenben ezekkel együtt és szoros 
kapcsolatban szolgál velük, a mit tehát Bécsben 
kotyvasztanak, az tisztára nem egyébb, mint az 
Eztán ösmeretes  tál lencséje, melyért a nemzet 
ezeréves örökségét kellene elkótyavetyélnünk. 
Egye meg, a ki főzte, már azért sem kérünk 
belőle, mert elvégre még sem kapnák meg Bécs-
ből, a mit kínálnak. Mert hát: „Pajtás ne-
higyj a Németnek." stb. 

* 

A koaliczió egyik kiváló tagja a koaliczió 
legközelebbi terveiről a következőket mondta e 
sorok Írójának : 

A legközelebbi vezérlöbizottsági ülésen — 
mondotta mindenekelőtt az a kérdés fog felme-
rülni, hogy kiáltványt kell intézni a nemzethez. 
Ebben valószínűleg mindnyájan egyet fogunk 
érteni és a mi fogalmazónk Eötvös Károly 
nyilván egy-kettőre el fogja készíteni a nemzet-
hez intézendő szózatot. Ez készül a nyilvános-
ság számára, de korántsem merül ki ebben a 
vezérlőbizottság akcziója. Meg fogjuk mi találni 
a módját annak, hogy közvetlen érintkezésbe 
lépjünk a törvényhatóságokkal s ha ez sikerül, 
akkor nyert ügyünk van, mert mi ezután a kor-
mánnyal szemben csak guerilla harezot foglal-
hatunk. A törvényhatóságokat mozgósítjuk és 
makacs elléntállásokra hivjuk azokat, még ha 
végzetes represszáliók fenyegetik is. 

A baloldali politikának az a nyilatkozata 
mindenesetre sokban megvilágítja a helyzetett. 

A választói jog. 
Székelyudvarhely, okt. 20. 

A választási reform kérdése előbb-utóbb napi-
rendre kerül; ez elől kitérni semmi okunk sincs. 
Minden alkotmányosan érző ember csak örülhet neki. 
Alkotmányos nemzeteknél az egészséges fejlődés ör-
vendetes fokát jelenti, ha a választói jogot kiterjesz-
tik. Az állam erősödése, a népnek az alkotmányhoz 
való bizalma szilárdul azáltal. 

A kormányzó, hatalmon levő párt szoliditását 
semmi sem fokozhatja jobban, mint a választói jog 
kiterjesztése. Igazán a nemzetben gyökeredző kor-
mányok fokozatosan terjesztik a választói jogot, 
mely által erkölcsi erejük nő s az őket támogató 
parlamenti többségre annál önérzetesebben hivatkoz-
hatnak. 

Itt mindjárt azt is megállapíthatjuk, miért nem 
terjesztette ki a választói jogot az évtizedeken át 
hatalmon volt szabadelvüpárt. Nem tette azért, mert 
nem volt benne önbizalom és érezte, hogy csak egy 
megszorított választó rendszer mellett, a választók 
könnyű áttekintése által biztosithatja magának a 
többséggel az uralmat. 

De vájjon helyes cselekedet volna-e most az 
általános választói jogot megadni ? Szabad-e megha-
jolni a terrorisztikus eszközökkel dolgozó demagógia 
előtt és minden akadálytól eltekintve, kellő megfon-
toltság nélkül beugrani az ily radikális megoldásba ? 

Elméletben a kérdés egyszerű s csak egy vá-
lasz lehetséges: Aki az állam ügyeinek kormányzá-
sát a népakaraton nyugvó parlamentárizmusra bizza, 
az híve az általános választói jognak. Máskép áll a 
dolog a gyakorlatban, hol külön mérlegelni kell, 
mikor érkezett el ideje ennek a reformnak. Pártok, 
melyek a nemzeti alaphoz ragaszkodnak s melyek a 
nemzeti állam kiépítését tűzték ki czélul, csak akkor 
járulnak hozzá az általános választói joghoz, ha általa 
nem látják veszélyeztetve a czélt. 

Nemzetünk létérdekei minden egyéni jog felett 
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állanak. Et az alapelvük, mert csak ez biztosíthatja 
jövőnket. Akik hazafias érzésüket, e nemzethez való 
tartoiódandóságot jogi feltételekhez kötik — nem hü 
fiai ennek az országnak. Az általános választói jog 
kérdésében egyoldalú rabulisztika nem vezethet egy 
felelősségének tudatában levő kormányt vagy pártot. 
Hiszen ujabban feltéte'ekhez kötik a választói jogot 
még az igazán nem nagyon skrupulózus szocziálisták 
is, mióta a mai ügyvezető kormánynyal szövetkeztek. 
Régi programmjuk szerint a választói jog megadandó 
minden 20 éves lakosnak nemi különbség nélkül. 
Mig most ők is megalkusznak az idővel s számolnak 
a helyzettel és elfogadják az értelmi czenzus meg-
szorításait. Ha igy jár el legszélsőbb radikális párt, 
annál nagyobb kötelessége óvatos megfontolással 
cselekedni e téren történeti pártjainknak, kiket a 
nemzeti jogfejlődés múltjához, törvényeihez kegyele-
tes emlékezetén kivül komoly tanulságok is csatol-
nak, amiket egy ily reformnál figyelembe venni és 
követai felelősség terhe alatt kénytelenek. 

Lássuk, mit érhetünk el s milyen koczkázat 
árán az általános választói jog rögtönös behozatalá-
val ? Kristóőy hiányos és pontosan ellen nem őriz-
hető statisztikája szerint, ha a választói jogot a ma-
gyarul irni és olvasni tudáshoz kötnők: a mostani 
970.841 választó 2.904.207-re szaporodna. Ebből 614 
százalék s a mostani állapotokhoz aránylag kilencz 
százalékkal erősödnék a magyarság a románokkal 
szemben. Fogadjuk el bár é statisztikát hitelesnek, 
csak azt képes bizonyítani, hogy a magyar szupre-
máczia ily körülmények között is végső eredményben 
biztosítva lesz. De hiszen nem is ezt félti az aggódó 
hazafiság. A magyar faj uralmát semmiféle választási 
rendszer meg nem ingathatja, mert ősi dolgokon, 
történelmi törvényeken alapszik. Ha csupán a mai 
választási rendszer volna fajunk uralmának ereje és 
alapba, akkor sorsunk nagyon szomorúan állana. 

Bennünk az kelt aggodalmat, hogy e radikális 
reform a magyar törvényhozás erőviszonyain, szelle-
mén akkor is lényegeset változtat, ha nem is tolja 
el a magyarság alól a hatalmi súlypontot. Kristóffy 
statisztikája országos sommás eredményekről számol 
be, de eltakarja a különböző országrészek s az oda 
tartozó kerületek képét. S ezzel elhomályosítja a 
kéidést, el a keresett választ, mely az ország egye-
temére vonatkozólag, sommás eredményében máskép 
hangzik, mint országtájakra, részleteire felosztva. 
Ezt példával illusztráljuk. Adva van két kerület 
egjütt sommásan 3000 választóval, melyek közül 
1800 magyar, 1200 román. A sommás eredmény te-
hát, hogy a magyarok teszik ki a két keiületben a 
többséget. Pedig ez nem bizonyos, mert lehet az 
egyik kerületben 1000 magyar, a másikban 800 s 
román lehet az egyikben 300, a másikban 900. Egyik 
kerületben tehát 1000 magyarral állunk 300 román-
nal szemközt s igy mienk a többség, — mig a má-
sikban 800 magyarral a 900 román ellenében kisebb-
ségben vagyunk. Ezzel csak azt akartuk bizonyítani, 
hogy mások az eredmények a statisztika végső som-
iuásataiban s mások a detailszámitásokban. Arról 
pediK hallgat Kristóffy statisztikája, hogy hány 
nemzetúégi kerület van, ahol a mai választási rend-
szer a magyartágnak túlsúly biztosit, de ezt az al-
talános választói jog szükségképp megszünteti. 

Az pedig bizonyos, hogy a nemzetiségek roha-
mosan meggyarapodva jogokban, radikális politikát 
folytatnának, mely zavarólag hatna a nemzeti poli-
tikára. De még más következménye is volna az álta-
lános választói jognak. A demagógia, a felületesség 
oly tért nyerne izgatásaikra, mely parlamentünk nívó-
ját sülyeszteué. A jelszavas radikalizmus erős tért 
hóditana és megakasztani próbálná azt a politikát, 
melynek a nemzeti állam kiépítése a feladata. Dema-
góg kérdések folytonos fölvetése által sokszor eltere-
lődne a figyelem a nemzeti kötelességtől és oly fék-
telen izgatás indulna meg, mely a békés, nyugodt 
és öntudatos munkából kizökkentené az országot. 
Akárki mit mond: nem elég edzett még az a nagy 
tömeg, hogy választói joggal feliuházva öntudatos 
nemzeti politikát büen támogatna, nem elég edzett, 
hogy a demagógiának, a felelősségnélküli radikáliz-
musnak ellentálljon. 

Ily megrázkódtatásnak a nemzetet nem szabad 
kitenni. Meg kell csinálni a választási reformot, a 
kerületek uj beosztását, széles alapokra kell kiter-
jeszteni a választói jogot, be kell hozni a községen-
kinti szavazást és szaporítani kell a törvényt, hogy 
kizárjon minden visszaélést. Ez kötelessége lesz a 
szövetkezett ellenzékb31 alakult kormánynak és ezzel 
egy nagy lépést leszünk előre. Hivatkozhatunk Né-
metország példájára, ahol a túlsúlyba jutott radiká-

lizmus oly nagy mértékben zavarja a parlament 
nyugodt, reális politikáját, hogy komolyan foglalkoz-
nak az általános választói jog megszorításával. Pedig 
hol állunk mi Németországtól ? Nekünk arra kell 
törekedni, hogy kulturális eszközökkel neveljük a 
népet, szocziális intézményekkel elégitsük ki a vá-
gyait, igényeit és igazi, szilárd magyar öntudatra 
tanítsuk. Ha ezt teljesítettük, akkor magától megjön 
s veszélytelenül az általános választói jog ideje. De 
e reform a szükséges előfeltételek megteremtése nél-
kül nem használva sem a népnek, sem á nemzetnek, 
legfeljebb a demagógoknak. Az általános választói 
jog a jövő problémája, erre azonban előbb |nevelni 
kell a népet. H. 

A megyeházból. 
— Udvarhelyvármegye őszi rendes közgyűlése. — 

Székelyudvarhely, 1905. okt. 18. 

Udvarhelymegye törvényhatósági bizottsága 
szerdán tartotta meg folyó évi második rendes köz-
gyűlését. A törvényhatósági bizottsági tagok közötf 

nem mutatkozott nagy érdeklődés, kevés számban 
jelentek meg, a mit részben az ezen héten lefolyó 
esküdtszéki tárgyalásaknak kell betudni. Részben 
pedig az volt az oka, hogy a mostani stagnáló po-
litikai helyzet nem költött fel általános érdeklődést 
s vármegyénk a közérdekű határozatot meghozata-
lában részét már jó előre kivette. 

Maga a közgyűlés lefolyása mégis várakozáson 
felül érdekes volt. 

Hollaki Arthur főispán bucsu beszéde volt az 
első érdekessége a közgyűlésnek. Tudomásul hozza 
a törvényhatósági közgyűlésnek, hogy főispáni állá-
sától megválni készül. Utal arra, hogy hat évi mű-
ködése alatt igazságosan és pártatlanul kezelte a 
rábízott hatalmat. Fájdalommal látja, hogy a régóta 
húzódó politikai válság mind súlyosabbá válik, s a 
törvényhatóság nehéz körülmények között teljesítheti 
hivatását. Megemlékezett végül az időközben elhalt 
bizottsági tagokról. 

A politikai indítványok között szerepelt dr. 
Válentsik  Ferencz tiszti főügyésznek és dr. Kovácsy 
Albert ügyvédnek önálló és alább egész terjedelmé-
ben közölt indítványa, a nemzet többségét képező 
pártok vezérférfi linak 1905. évi szeptember hó 23. 
a bécsi császári Burgban történt fogadtatása tár-
gyában. 

A koalíció vezérei, a nemzet vezérei s fogad-
tatásuk nemcsak a vezérek lekicsinylése, lenézése, 
megalázása, hanem az egész nemzet arczulcsapása 
volt. A szégyenpirja festette meg minden magyar em-
ber arcát ez esemény hallatára, s a méltatlan bánásmód 
haraggal töltötte el szivünket Ő felsége tanácsosai 
iránt, kik a helyett, hogy a kibontakozás lehetősé-
gét keresnék, ily eszközök alkalmazásával a válsá-
got fokozzák, a megoldást megnehezítik. Ebbeli mél-
tatlankozásának adott kifejezést Udvarhelymegye 
törvényhatósági bizottsága, midőn az indítványt el-
fogadta. 

Az alispáni jelentés tárgyalása közben érkezett 
lapunknak sürgönyileg értesítés, hogy ö felsége báró 
Fejérváry Géza miniszterelnököt újra kinevezte mi-
niszterelnökké, illetve ebben az állásában megerősí-
tette. Ugrón Akos beszédében értesítette erről a köz-
gyűlés tagjait, s alkalma nyilt hazafias gondolatainak, 
aggodalmainak szép kifejtésére. 

* 

A közgyűlés dr. Domokos Andor alispán indít-
ványára Ugrón Ákossal az élén Orosz Lajos, Gyár-
fás  Endre, dr. Solymossy Lajos, Ugrón Zöltán és 
Sándor Mózes bizottsági tagokat kérte fel, hogy a 
közgyűlésre Hollaki Arhur főispánt meghívják. 

Hollaki Arthur főispán elfoglalva elnöki székét 
a következő beszéd kíséretében nyitotta meg a köz-
gyűlést. 

Tisztelt közgyűlés! 
Miután hosszas betegség után ezúttal még 

szerencsém van az elnöki széket elfoglalni, jólle-
het a jelenlegi súlyos és válságos politikai hely-
zetben bizonytalan, hogy meddig maradhatok meg 
főispáni állásomban, illetve mikor leszek ezen ne-
héz állás feladatai alól felmentve, mindazonáltal 
vissza akarok emlékezoi azon ünnepélyes Ígére-
temre, melyet 6 évvel ezelőtt e teremben tartott 
székfoglaló beszédemben tettem. Egyebek közt 
ugyanis azt Ígértem, „hogy letett eskümet hiven 
megtartom, a királyhoz hü leszek, az állampolgárok 
jogait, a törvényt és alkotmányt tiszteletben tartom 
s a hivatalos tartalmat igazságosan és erélyesen 
gyakorolom, de azt törvénytelen erőszak  alkalma-
zására fel  nem használomEzen Ígéretemet meg-
tartottam eddig, megtartom ezentúl is. 

Fájdalom! a balsors ugy akarta, hogy a 
régóta húzódó politikai- és alkotmányválság mind 
súlyosabbá váljék. Az annyira óhajtott kibontako-
zás helyett uj bonyodalmak keletkeztek. A korona 
és nemzet kölcsönös bizalmát összhangzólag össze-
egyeztető megoldást találd mindeddig nem lehe-
tett. Pedig még a közelmúltban biztatott a re-
mény, hogy a válság megszüntetésével mielőbb 
megkezdődhetik a békés alkotás munkája, melyet 
oly hosszú idő óta nélkülöz az ország. Ezen re-
mény meghiusult s egész súlyos aggodalmak kö-
zött kell ezúttal teljesitnünk az önkormányzat 
feladatát, melyeket a törvény közgyűlésünk hatás-
körébe utal. 

Két sajnos veszteségről is meg kell emlé-
keznünk ! Az elmúlt hóban hunyt el László Péter 
alsósiménfalvi birtokos, th. bizottságunk egyik 
érdemes tagja. Ennek a derék férfinak élete és 
munkássága követendő példa arra nézve, hogyan 
lehet a székelyügyet sikeresen szolgálni. Szegény 
sorsból küzdötte fel magát vagyonos birtokossá. 
E mellett áldozni is tudott családjáért, rokonaiért 
és a közügyekért egyaránt. A közbecsülés, melyet 
életében kiérdemelt, emléke iránti kegyeletben 
nyilvánul meg halála után. Indítványozom, hogy 
ezen derék ember emlékét és elhunyta feletti 
részvétünket jegyzőkönyvünkben megörökítsük. 

A másik veszteség Solymossy János helybeli 
gyógyszerész elhunytával érte bizottságunkat, s 
ez annál súlyosabb veszteség, mivel egy fiatal 
korban levó, szorgalmas és családjáért az önfel-
áldozásig munkálkodó tagtársunktól fosztotta meg 
közéletünket, Az a közszeretet és tisztelet melyet 
megboldogult tagtársunk megyeszerte kiérdemelt, 
társadalmunk tekintélyes tagjává emelte ót, s fáj-
dalom nyilvánul meg a mai napon, midőn a meg-
boldogult ravatalon fekszik. Indítványozom, hogy 
emlékének megörökítésére részvétünk jegyzőköny-
vünkben iktattassák és családjához részvétirat 
intéztessék. 

Ezek után tárgyalásunkhoz szíves figyelmü-
ket kérve és a megjelent b. tagokat szívélyesen 
üdvövölve, a közgyűlést megnyitottnak nyilvá-
nítom. 

A közgyűlés elfogadván dr. Domokos Andor al-
ispánnak indítványát a tárgysorozat sorrendének meg-
változtatására, elsőnek a vármegye közigazgatási és 
gyámhatósági szükségleteiről, valamint ezek mikénti 
fedezéséről egybeállított 1906. évi költségvetést tár-
gyalta és fogadta el. Hasonlóképen elfogadta a vár-
megyeház építési pénzalap 1906. évi költségvetését 
és a törlesztése már megszavazod 3 4/,,-os megyei 
pódadó kivetésére szükséges felhatalmazást megadta. 
A vármegyei tiszti nyugdíj pénzalap 1906. évi költ-
ségvetését elfogadta, s ezzel kapcsolatban a jövő 
vére 1*5 °/0-os vármegyei pótadó kivetését 53 szóval 
2 ellenében megszavazta. 

Negyedik pontnak dr. Válentsik  Ferencz tiszti 
főügyész és dr. Kovácsy Albert ügyvéd indítványának 
tárgyalása következett. Az indítvány szövege: 

A törvényhatósági bizottság fájdalmas 
szégyenérzettel kénytelen beismerni, hogy a 
nemzet többségét képező pártok vezérférfiai-
nak 1905. szeptember hó 23-án a bécsi csá-
szári Burgban történt fogadtatása a nemzet 
megalázása volt. 

Az uralkodó által ez alkalommal átadott 
ultimátumot ugy formai, mint tartalmi szem-
pontból az alkotmány elleni támadásnak te-
kinti, s ép ezért kérvénynyel fordul az or-
szággyűléshez az iránt, hogy a mennyiben 
ezen ultimátum szerkesztésénél bármiféle for-
mában feleletre vonható magyar emberek mű-
ködtek volna közre, ezek feleletre vonása 
ügyében a legerélyesebben eljárni, a mennyi-
ben pedig idegen tanácsadók közreműködésé-
nek folyamánya volt, az illetéktelen külbe-
avatkozást a legerélyesebben visszautasítani 
szíveskedjék. 

Kimondja egyúttal a törvényhatósági 
bivottság, hogy a pártvezéreknek ezen ügy-
ben követett megtartását helyesli s őket ön-
zetlen és kitartó támogetásáról biztosítja. 

El vau tökélve a már megkezdett küz-
delmet miuden törvényadta eszközzel folytatni 
s kész eltűrni a kilátásba helyezett mérhe-
tetlen nyomor és szenvedést, semhogy alkot-
mányos szabadságát elkobozni engedje, vagy 
jogai bármily csekély részéről is önként le-
mondjon. 

Miről Kossuth Ferencz, gróf Andrássy 
Gyula, gróf Zichy Aladár, br. Bánffy Dezső 
és gróf Apponyi Albert jegyzőkönyvi kivo-
naton értesíttetnek. 

A közgyűlés Ugrón Zoltán, Válentsik  Ferencz 
és Domokos Andor felszólalásai után az indítványt 
egyhangúlag határozottá emelte, a az elnöki ebbeli 



kijelentését szűnni nem akaró éljenzéssel vette tu-
domásul. 

Liptó- és Mosonvármegyék törvényhatóságainak 
a nemzeti ellenállás jszervezése tárgyában megküldött 
határozatait a közgyűlés tudomásul vette, minthogy 
hasonló határozatot már elóbb hozott volt. 

Zalavármegye törvényhatóságának a belügymi-
nister megsemmisitő határozatával szemben hozott 
és megküldött határozatával kapcsolatosan Orosz 
Lajos terjesztett be indítványt, melyet a közgyűlés 
elfogadott és á mely szerint aggodalmát fejezte ki 
a törvénytelen kormány törvénytelen határozatai 
ii'ánt. 

Somogyvármegye törvényhatóságának a nemzeti 
ellenállás egyöntetű országos szervezése tárgyában 
hozott határozatánál , Ugrón Zoltán szólalt fel, szük-
ségesnek látja, hogy a szervezés minél egységeseb-
ben vitessék keresztül, hogy a nemzeti ellenálló ké-
pessége meghatványozódjék. Iüditványt nyújt be, hogy 
Somogyvármegye törvényhatósága, mint kezdemé-
nyező, a szervezést vállalja magára és a törvényha-
tóságokat hivja össze Budapestre, hogy a módokat 
és eszközöket egyöntetűen határozzák meg. A köz-
gyűlés az indítványt az állandó választmány javas-
latával szemben elfogadta. 

Szeged sz. kir. város törvényhatóságának az 
egyházi körmenetekben a katonai zenekarok mellőz-
tetése tárgyában hozott határozatára és megkeresé-
sére az állandó választmány javaslatával szemben 
Deák Miklós és Ugrón Zoltán felszólalására a köz-
gyűlés kimondotta, miszerint megkeresi a r. kath. 
plébánosokat, hogy a katonai zenekarok segédletét 
az iBteni tiszteleteken ne vegyék igénybe. 

Torda-Aranyosvármegye törvényhatóságának át-
iratát a kir. pénzügyigazgatóságok mellé rendelt 
számvevőségek szétválasztása tárgyábau tudomásul 
vette a közgyűlés. Nagy vita támadt azonban Pest-
Pilis-Solt-Kiskunvármegye és Pécs sz. kir. város tör-
vényhatóságainak a vármegyei számvevőség és pénz-
tárak visszaállitása tárgyában hozott határozatai tár-
gyalásánál. Az állandó választmány azon javaslatát, 
hogy tudomásul vegyék dr. Domokos alispán védte, 
de ennek ellenében Ugrón Zoltán indítványt nyújtott 
be, hogy hasonló szellemben írjon fel a közgyűlés, 
mert a vármegyék hatáskörét, nemcsak hogy nem 
nyirbálni, hanem kiterjeszteni kell. Válentsik  Ferencz, 
Pap Mózes, Deák Miklós, Kovácsy Albert pártoló 
felszólalásai után a közgyűlés Ugrón Zoltán indít-
ványát fogadta el. 

Baja város törvényhatóságának 1848. márczius 
15-ének nemzeti ünneppé való avatása iránt meg-
küldött átiratát hasonló szellemű felirattal támogatják. 
Pártolja továbbá — amint a törvényhatóság eddig 
is megtette — az országos nemzeti szövetségnek 
Szent-István királyi emlékének megünneplése tárgyá-
ban megküldött átiratát. ' 

Sopronvármegye törvényhatóságának a községi 
faiskolaügy és a tolonczügynek rendezése tárgyában, 
valamint Abauj-Torna vármegye törvényhatóságának 
a választói jog kiterjesztése tárgyában, Liptóvárme-
gye törvényhatóságának a tűzrendészet országos szer-
vezése táigyában megküldött átiratait tudomásul 
vette, mig az országos közegészségügyi egyesületek-
nek a vasárnapi munkaszünetnek a korcsmákra és 
pálinka mérésekre való kiterjesztése tárgyában, to-
vábbá Arad szab.- kir. város törvényhatóságának a 
katonai ellenőrzési szemléknek október haváról no-
vember havára leendő áthelyezése ügyében Orosz 
Lajos indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy bár 
pártolja, de törvénytelen kormányhoz kéréssel nem 
fordul. 

Tudomásul vette a közgyűlés a belügyminisz-
ternek két rendeletét, melyekben a jegyzői fizetések 
kimutatásának tárgyalása iránt intézkedik és a 
parajdi szolgabírói kirendeltség létesítése tárgyában 
hozott közgyűlési határozat jóváhagyását megtagadja, 
valamint a kereskedelemügyi ministernek az utkapa-
rók nyugdij szabályrendeletének módosítása tárgyá-
ban beküldött rendeletét. 

A vármegye alispánjának gondos, körültekintő 
jelentését, melyben a- körigazgatás minden egyes 
ügyszakára a legbehatóbbae terjeszkedett ki, tudo-
másul vette a közgyűlés. Az alispáni jelentés tár-
gyalásánál Ugrón Ákosnak nyilt alkalma kiterjez-
kedni az uj kormány kinevezésére, hazafias beszédében 
buzdítja a törvényhatóságot ellenállásra, kitartásra, 
nem hiszi, hogy akadjon a megyében egy ember, ki 
ezen kormány által kinevezett főispánt támogatna, 
kijelentette, hogy a maga részéről mindent elkövet, 
hogy a jövendő főispánnak a nemzeti ellenállást 
megtörni szándékozó akcziója ne sikerüljön, ennek 

minden testi és szellemi erejével ellene szegül. Kérdi 
végül, hogy megmarad-e a közgyűlés azon [határozta 
mellett, hogy minden hónapban gyűlést tart. 

Hollaki főispán kijelentette erre, hogy mig ó 
a főispáni székben ül, addig ezen közgyűlési hatá-
rozatnak eleget fog tenni s a közgyűlést minden 
hónapban összehívja. 

Barabás András árvaszéki elnök jelentését 
tudomásul vették. 

Az e-küdtbiróságokról szóló törvény értelmében 
a felszólamlások elbírálására 12 bizalmi férfiúnak 
a multévieket választották meg, azzal a különbséggel, 
hogy az elhalt Lántzky Sándor helyébe Lántzky Jó-
zsef választatott meg. Benedek Imre elhalálozásával 
megüresedett járási mezőgazdasági bizottságba Bán 
Mózest a közegészségügyi bizottságba Szakács Zoltán 
helyébe Gotthárd Jánost választották meg. 

A tárgysorozat többi pontjait hivatalos előter-
jesztések, községi ügyek (40—349 pont) képezték, 
melyekre vonatkozólag a közgyűlés az állandó vá-
lasztmány javaslatát sommásan fogadta el s igy tör-
tént, hogy a közgyűlés délután 1 órakor véget ért. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, okt. 15. 

Bartha Miklós 1848—1905. 
Nem életrajzi adatot keresk. Ezeknek épen 

ugy nincs semmi becsük, mint a történelem 
adatai száraz felsorolásának. A léleknek és a 
chronologiának kevés közük van egymáshoz. 

Az emberben az embert keresem s ha 
megtaláltam, még ha csak töredékeiben, boldog 
vagyok. 

B a r t h a Miklósban meglelem az embert, 
a művészt. Az írás és a szó művészét. 

A tehetség, ki meglátta a lényeget s min-
den egyebet mellőz, mint felesleges czafrangot. 
Az üzletember tehetsége, a ki a munkába 
veendő dolog igazi magvát hámozta ki. A közön-
séges szemnek minden köznapi, a mint a sárga-
ságban sinlődőnek minden sárga. Festők mond-
ják nekünk, hogy Rafael az arczképfestők közt 
is a legelső. A legélesebb szem sem képes ki-
meríteni egy tárgynak egész jelentőségét. A leg-
közönségesebb do'ogban több van, hogy sem egy 
ember azt teljesen kimeríteni tudná. Csakhogy 
látni kell tudni: Bartha Miklós látott, s tudott 
látni. Ott hol mi nem vettünk észre semmit, 
ő rengeteg sokat fedezett fel. A mit mi ki-
fejezni nem tudtunk volna, ő a kifejezések mű-
vészeti tökéletességével tárta elénk. 

írása, beszéde grafikus, rövid s olyan ele-
ven, mint a tüz a sötét éjszakában. Néha a 
végtelen fájdalom lágy fuvola hangja szólal meg 
s szivünk mélyéig hatol. Gyöngéd, résztvevő 
szeretet, szelid, mint egy gyermek szive dobba-
nása. Máskor komor, bánattal teljes, szenve-
délyességének egész hevétől áthatva gúnyos, 
szigorú, bántó, kegyetlen. Gúnyja azonban ép 
oly transezendentális, mint fájdalma, szánalma 
és érzékenysége. Mert az, ki nem ismer szigort, 
nem ismer szánalmat, gyöngédséget sem. Szigor, 
komolyság, de gyöngéd érzés, fájdalom tekinte-
tében sem állitható vele párhuzamba, a mai 
modern irók közül senki sem. 

Szava, irása szivárványból vannak szőve 
a sötétség fekete alapján. Mint egy lángsugár-
ban, tárul fel előttünk, oly tökéletesen van elénk 
állitva. Nem elcsavart, nyomorúságos domboru-
hómoru tükör, mely minden tárgyat domboru-
homoru voltával, convexitásaival és coucavitásai-
val együtt torzképnek ad vissza, hanem tökéle-
tes, egyenletes tükör, mely mindent, a mit elénk 
tárni akart, a maga egészében, kerekdedségében, 
teljességében mutat meg. 

Volt neki is sok hibája, amint hogy töké-
letes embert nem ismerünk. Sőt hibáit tán job-
ban ismertük, mint sok közöttünk élőit, mert 
minél inkább kiemelkedik valaki a közönség so-
rából, annál inkább látszik s jobban szemügyre 

vehető. Annál több szem fordult feléje, minél 
magasabb volt s minél többre vetett árnyékot. 
Az emberek messzelátóval nézik a hibákat. 
Megnagyítva nézik a másokét s kicsinyítik a 
sajátjukat. 

Ha voltak is Bartha Miklósnak hibái, nem 
nézem, nem kutatom. Nem is akarom tudni. 
Megbocsátom látatlanul, mert székely, mert 
magyar volt tetőtől talpig. Minden gúnyja, iró-
niája, sarcazmusa, kegyetlensége, kíméletlensége, 
bírálata ebből a forrásból fakadt. Ez a forrás 
pedig maga az erény s igy erénynek nézem 
minden vonását, a mit mások gyengeségesek, 
hibának tekintenek. 

Eltávozott. Emléke örökké közöttünk 
marad. 

Egyről-másról. 

Székelyudvarhely város villamos világítási ügye 
aligha nem újra megfeneklett, s éppen akkor, ami-
dőn megvalósítását már egészen biztosnak vélte a 
közönség. 

A Ganz és Társa czég ugyanis a következő 
ajánlatot tette a városnak: 

Székelyudvarhely r. t. város tekintetes pol-
gármesteri hivatalának 

Székelyudvarhely. 
Hivatkozással főtitkárunk Ripka Ferencz 

úrral folytatott megbeszélésükre, tisztelettel közöl-
jük a tekintetes Polgármesteri Hivatallal, hogy 
készen vagyunk szakértő közegünket minden díj 
felszámítása nélkül oda küldeni, a létesítendő 
elektromos müre vonatkozó pályázati kiíráshoz 
szükséges előmunkálatokat, tervezéseket és szá-
mításokat elvégezni, a pályázati feltételeket kidol-
gozni és mindezeket a tekintetes Polgármesteri 
Hivatal rendelkezésére bocsátani. 

E szolgálatokhoz a Ripka úrral történt meg-
beszélésekhez képest a következő feltételeket 
fűzzük : 

1. Hogy az a munkálatok alapján kiírandó 
pályázatra mi is meghivassunk. 

2. Hogy a pályázatra beérkezendő költség-
vetések összehasonlításánál egyenlő anyag meny-
nyiség és minőség mellett a költségvetés végósz-
szegének 2.5"/0-a a mi javunkra írassék, oly módon, 
hogy az esetben is, ha a legolcsóbb verseny-aján-
lat végösszege a mi ajánlatunk végösszegénél leg-
feljebb 2.5%-al olcsóbb, a város mindenesetre 
nálunk rendeli meg a telepet. 

3. Ha a beérkezendő verseny-8jínlatok közül 
valamelyik több mint 2.5°,u-kal olcsóbb a mi aján-
latunknál, a város kötelezi magát, hogy bennüket 
a munkáknak e legolcsóbb és 2 5 7 t - k a l fölemelt 
ajánlati áron való elkészítésével megkínál és ameny-
nyiben mi a munkálatokat elfogadjuk, bennünket 
azok elvégzésével megbiz. 

4. Az esetre, ha a város a telepet megkér-
dezésünk nélkül más czéggel építtetné meg, ter-
vezeteinkért és előmuukálati költségeink fejében, 
költségvetésünk végösszegének 2.5% azaz két és 
fél százalékát tartozik nekünk megfizetni. 

5. Ha a felajánlott leltételek mellett mi nem 
reflektálnánk a megrendelésre, avagy abban az 
esetben, ha az elektromos mű egyáltalában nem 
létesíttetnék, előmunkálataink fejében semmiféle 
kártérítésre sem tarthatunk igényt. 

Ez ajánlatunk elfogadásával a tekintetes 
Polgármesteri Hivatal minden költség nélkül jut 
megbízható tervezet birtokába, melynek alapján 
kihirdetett pályázat lévén tehet szert a város 
egyöntetű, összehasonlításra alkalmas, előnyös 
verseny-ajánlatokra, melyek a város igényeinek 
minden tekintetben megfelelnek — A nem egyön-
tetű alapon kidoldozott verseny-ajánlatok összeha-
sonlítása még a szakértőknek is nagy nehézsége-
ket okoz. E mellett az elsőbbségünket biztosító 
méltányos feltételek a város kezét a verseny aján-
latok közül való választásnál nem kötik meg. 

Hasonló előzetes megállapodás alapján léte-
sítettük a folyó é»ben üzembe helyezett mohácsi 
és az épités alatt levő lőcsei elektromos telepet, 
és hasonló alapon végezzük jelenleg a Baja, Üártfa, 
Breznóbánya, Siklós, Szakolcza és Szentendre vá-
rosok elektromos müveinek előmunkálatait. 

Midőn tisztelettel kérjük a tekintetes Polgár-
mesteri Hivatalt, hogy bennünket feltételeink kép-
viselőtestületi elfogadásáról értesíteni méltóztassék, 
maradunk 

Budapest, 1905. julius 26 án. 
Kiváló tisztelettel: 

Ganz és Társa, 
Vasöntő és Gépgyár Részvényt 

A Ganz czéggel a villamos világításra vonat-
kozólag, a város a mult év végén tudvalevőleg meg-
kötötte a szerződést. E szerződést azonban felebbezés 



43. szám. Udvarhelyi Hiradó. (5) 1905. október 22. 
folytán megsemmisítette a törvényhatósági közgyűlés, 
mivel annak kiadása nem pályázat utján történt. E 
megsemmisítő határozat alapján a Ganz czég, mely 
a terveket egyébiránt díjmentesen készítette el ab-
ban a tudatban, hogy — s ezt ellenségei is elisme-
rik — már ma Magyarországon ő a legmegbízhatóbb 
ilyen irányú vállalat, mely jutányos ára mellett tel-
jes erkölcsi garancziát is nyújt. De hát formai okok-
ból a szerződés, mint emiitők megsemmisíttetett s 
ma újra ott vagyunk az ügygyei, ahol egy évvel 
korábban voltunk, t i., ha azt akarjuk, hogy jó és 
olcsó villamos világitásunk legyen, kénytelenek va-
gyunk — azonban egész helyesen — újra a Ganzczégnek 
adni ki a vállalat beállítását, az előbbi ajánlat 
alapján. 

Az ajánlat előnyösségét a képviselőtestület is 
belátta mult héten tartott gyűlésében, s köztudatba 
ment át, hogy árlejtés esetén a Ganz lesz az, ki a 
villamos világítást létesíteni fogja. Azonban máskép 
akarta a végzet, mintsem az ügy simán végre-vala-
hára megvalósuljon, amennyiben e gyűlésen felmerült 
az eszme, ha már e czég a tervet csaknem ingyen 
készíti el, váljon nem volna-e jó a vízvezeték tervét 
is vele elkészíttetni, Dtm azért mintha a város a 
vízvezeték megépítését megbírná, ami egy korábbi, 
bár részletes számítás szerint 350—400 ezer forintba 
kerülne hnnem csak azért, hogy meglegyen. 

A gyűlés ilyen értelemben határozott s igy 
könnyen megjósolható, hogy a villanyvilágítás kér-
dése is jó időre újra lekerült a napirendről. 

Gróf Májláth Gusztáv Károly, v. b. 1.1. erdélyi 
püspök, miután a kath. főgimnáziumba és más tan-
intézetekbe járó katholikus ifjakkal az őszi gyónási 
ájtatosságot elvégezte, kedden délelőtt Csíkszeredába 
utazott el. 

Ugrón Gábor diszpolgársága. Szentes Kossuth 
Ferenczet, gróf Apponyi Albertet, báró Bánffy Dezsőt 
és Ugrón Gábort díszpolgárokká választotta. A vá-
rói deputácziója a mult héten adta át a vezér-
politikusoknak az okleveleket. Ugrón Gábor azonban 
nem volt Budapesten és igy a szentesi polgárok 
bizalmának dokumentumát a város népszerű képvi-
selője, Molnár Jenő csak tegnap adhatta át. Ugrón 
Gábor megindultan köszönte meg a megtiszteltetést. 

Tiszti áthelyezés a csendőrségnél. A m. kir. 
honvédelmi miniszter báró Diószeghy Tibor V. sz. 
csendőrkerületi hadapródot az I. sz. csendőrkerület-
hez való áthelyezés mellett a székelyudvarhelyi sza-
kaszparancsnoki teendőkkel megbízta, s az eddigi 
szakaszparancsokot, Forgács Elemér I. sz. csendőr-
kerületi hadnagyot hasonló minőségben Kalocsára 
áthelyezte. 

A Székely Egyesület ez évi rendes közgyűlését 
az alábbi tárgysorozattal f. évi november 12-én, va-
sárnap d. e. 11 órakor tartja meg, Budapesten Bedö 
Albert elnökletével. (VII. kerület, Rottenbiller-utcza 
37/4. sz. a., községi polgári fiúiskola tanácsterme, 
I emelet.) A gyűlés sorrendje és tárgyai: 1. Titkári 
jelentés az egyesület ez évi működéséről. 2. Jelen-
tés az 1904. évi pénztári számadásról; a pénztár 
jelenlegi állapotáról s az 1906. évi költségvetés meg-
állapítása. 3. A marosvásárhelyi iparmuzeumnak az 
ál'am reszére való eladása s illetve átadása. 4. El-
nök, alelnökök, igazgató- és vidéki választmányi ta-
gok választása. 5. Netaláni indítványok. 

A 40-es bizottság f hó 17-én, a törvényha-
tósági közgyűlést megelőző napon, d. u. 5 órakor 
tartotta tanácskozását a vármegyeház kis termében 
Ugrón Ákos elnöklete alatt. A törvényhatósági köz-
gyűlés tárgysorozatának főbb pontjai, valamint a 
Valentsik—Kovácsy-féle indítvány képezték a ta-
nácskozás tárgyát, melyeket fentebb részletesen is-
mertettünk. A bizottság javaslatait a közgyűlés el-
fogadta. 

Uj állami anyakönyvvezető. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter László József segédjegy/.őt, 
az etédi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helye-
tessé kinevezte 

Kinevezések A képviselőház elnöke Fülöp Áron 
képviselőházi segédkönyvtárnokot, a VII. fizetési osz-
tály 3-ik fokozatába könyvtárnokká, a m. kir. pénz-
ügyminiszter Wáyer  Alajos székely udvarhelyi pénz-
ügyi fogalmazó gyakornokot, a beszterczei pénzügy-
igazgatósághoz fogalmazóvá kinevezte. 

Meghívó. A székely udvarhelyi ref. egyházi ér-
tekezlet október hó 22-én, vasárnap d. e. 11 órakor 
a leányiskola helyiségében tartja közgyűlését, melyre 
a tagok ez uton hivatnak meg. Tárgy: 1. Jelentés 
a mult évi működésről. 2. Határozat a téli estélyek 
rendezése ügyében. 3. Pénztáros jelentése. Székely-
udvarhely, 1905. okt. 19. Az elnökség. 

Solymossy János meghalt. A társadalomnak 
ismét egy fiatal tagja tünt el az élők sorából. Egy 
csepp a milliárd csepp közül, egy lánczszem a rop-
pant láncz sorozatából. Parányok vagyunk a minden-
séggel szemben, nyomorultak és tehetetlenek a vilá-
gok sorsát intéző mindenható hatalommal szemben. 
De az embernek nevezett parányt nem a gravitatio 
törvénye mozgatja, nem a czentrifugalis és czentri-
petalis erő irányítja pályáját, nem a chemiai erők 
kényszeritik társadalomba, szabnak tért működé-
sének. Sokkal fenségesebb valami, a lélek irányítja 
minden működését. Felruházta a parányt azzal 
a tehetséggel, hogy szabjon magának életczélt, 
irányítsa gondolatait, akaratát, cselekvését arra, a 
mit elérni akar. Hozzá vagyunk szokva, hogy a fák 
ősszel elhullatják megsárgult leveleiket s a tél fehér 
leplével eltakarja a megszűnt életet. De mindig saj-
nálkozással nézzük azt a fát, amelynek levelei nyár 
elején fonyadnak el s tehetet'enül kell szemléljük 
kiszáradását. Nagy, mélységes hit, a mindenható 
Isten végtelen bölcsességében vetett bizalom kell, 
hogy megnyugodjunk, mikor látjuk, hogy az ember 
kinek jogában áll magának czélt kitűzni, ennek 
elérése előtt, élete delén hagvja el küzdő pályáját. 
Igy szorongó szívvel látjuk Solymossy János el-
hunytát, ki szorgalmas munkájával, önzetlensé-
gével mindnyájunk szeretetét és tiszteletét kiérde-
melte s kit a halál oly nagyon fiatalon ragadott el 
szerettei karjaiból, megfosztva a társadalmat egy ki-
váló derék tagjától. De sorsunkról felsőbb hatalom 
intézkedik s bár ezen intézkedésének indokait felfogni 
képesek nem vagyunk, alázattal görnypdünk meg 
akarta előtt. — Haláláról a család a következő gyász-
jelentést adta ki: 

Alólirottak, aziv igaz fájdalmával tudatják, a hogy feledhe-
tetlen hű férj, önfeláldozó apa, jó gyermek, szerető testvér és jó ro-
kon Solymossy János gyógyszerész életének 33-ik, boldog há-
zasságának 8-ik évében, hosbzas szenvedés után folyó évi ok-
tóber hó 16-án reggel 8 órakor Bádokon elhunyt. Kialudt egy 
nemes lélek, ki társadalmi és közéleti tevékenységével, önzetlen 
és fáradhatatlan muokásságável a tiszta jellemével igyekezett 
embertársainak becsülését kiérdemelni. Megszűnt dobogni a 
szerető sziv, ki családjának, szüleinek és testvéreinek boldog-
sága és büszkesége vala Befejeződött egy életpálya, ki kora 
elhunytával pótolhatatlan veszteséget és megmérhetetlen gyászt 
hagyott hátra övéinek; kiknek csak a szeretet Iftene nyújthat 
vigasztalást Hült tetemét október 18-án d. u. fél 3 órakor, 
Székelyudvarhelyen, Kossuth-utczai lakásáról, AZ ev. ref. egy-
ház szertartása Bzerint helyezzük örök nyugalomra. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! Székelyudvarhelyen 1905. okt-
tóber hó 16-án. özvegy Soiymossy Jánoané Elischer Janka, az 
elhunyt neje. Laci, Juci, Vicza és Gyurka, az elhunyt gyerme-
kei. Id. Solymossy Lajos és neje Ferenczi Károlina, elhunyt 
szülei. Solymossy Endre és neje Kádas Vilma, Solymossy 
Lina és férje Láng Endre s gyermekeik, Dr. Solymossy István 
és neje Lengyel Sárika és gyermekeik, Ifj. Solymossy Lajos, 
Solymossy Olga és férje Nagy Lajos és gyermekeik, Solymossv 
Ágnes, Solymossy Panna az elhunyt testvérei, sógorai, és só-
gornői. Elischer József és neje Pock Matild az elhunyt apósa 
és anyósa Elischer Tihamér, Elischer Zoltán az elhunyt sógorai. 

Koszorú Bartha M iklósnak. A székelyudvarhelyi 
hölgyek nevében Hodor Margit és Pék Rózsika gyűj-
tést rendeztek s ennek ere dménye képen tegnap igen 
szép koszorút küldtek fel Bartha ravatalára. A koszorú 
szalagján a következő felirat van : „Szivünkben emléke 
örökké élni fog—A székelyudvarhelyi polgárlányok." 

A marosvásárhelyi czukorgyár 300 méter mázsa 
mésziszapot bocsát a gazdák rendelkezésére teljesen 
ingyen, melynek még a bevagouozási költségeit is 
viseli a gyár azon esetben, ha az a gyártási időszak 
alatt vétetik igénybe. Akik kiséleteket tenni óhajta-
nak, bejelentésökkel forduljanak közvetlen a czukor-
gyár igazgatóságához, megjelölve a szállítási időt és 
a vasúti lerakodó állomást. 

Törvénykezés. 
Az esküdtbiróság II. ülésszaka folyó hó 16 

—21-ig, tehát hat napon át tartott. Az esküdtbiró 
ság elnöke állandóan dr. Bodolla Gábor kir. tör-
vényszéki elnök volt. A birák közül László Domokos, 
Demény Ferencz kir. törvényszéki birák és Csanády 
Zalán kir. járásbiró vettek részt. A közvádló szere-
pét Szabó István kir. alügyész töltötte be. 

I. nap Boga József és Málnási Dénes fülei 
lakósok bünügye került tárgyalás alá. Gyújtogatás 
bűntettével voltak vádolva. A tárgyaláson mindkét 
vádlott alibit igtzolt. Az esküdtek határozatát Fejes 
Áron hirdette ki, mely szerint nem bűnösöknek mon-
dották ki, minek alapján a kir. törvényszék felmentő 
Ítéletet hozott. Védők: dr. Török  Pál és dyörffy 
Titusz ügyvédek. Az ítélet jogerős. 

II  nap következett gyújtogatás bűntettével vá-
dolt Benczédi Róza bözödi lakós bünügyénok tárgya-
lása. Az esküdtek marasztaló verdikjét Fejes Ármin 
hirdette ki, a minek alapján a bíróság másfél évi 
börtönre ítélte. Védő : dr. Váró  Géza. Az itéletjogerős. 

III.  nap. Gyilkosság bűntettének kísérletével 
vádolt Vinczi András és az ezen bűntettre való fel-
bujtással vádolt özv. Benedek Jakabné, Nagy Teréz 
fülei lakósok bünügyének tárgyalása f>lvt le. Vinczi 
András töredelmes beismerést tett. Özv. Benedek 
Jakabné ellenben tagadta, hogy ő bujotta volna fel 
Vinczit, 8 Nagy Péter sértett vádlott testvére sem 
kérte megbüntetését, sőt nem is hiszi, hogy vádlott 
őt megöletni akarta volna. özv. Benedek Jakabné 

ellen vádlott társa vallomásán kivül semminemű bi-
zonyíték nem merült fel. Ennek daczára az ésküdtek 
határozata, melyet Ferenczy Gyula hirdetett ki, mind-
két vádlottra marasztaló vo'.t. A kir. törvényszék 
özv. Benedek Jakabné bünügyének tárgyalását fel-
függesztette és a következő esküdtbiróság ülésszaka 
elé terjesztette, mert valamennyi tagja meg volt ar-
ról győződve, hogy az esküdtek a bűnösség kimon-
dásában vádlott terhére tévedtek. Vinczi Andrást 5 
évi fegyházra ítélte, leszámítván 5 havi vizsgálati 
fogságát. Ennél kisebb büntetés nem volt kiszab-
ható. Védők : dr. Török  Pál és dr. Szöllösi Ödön. 
Az Ítélet jogérős. 

IV.  nap szándékos emberölés bűntettével vá-
dolt Perl Lajos székelykereszturi lakós bünügyének 
tárgyalása foglalkoztatta az esküdtbiróságot. Ez vette 
leginkább igénybe az esküdtbiróság figyelmét, mert 
38 tanúnak kihallgatása, s igy a bizonyítási eljárás 
befejezése délután 6 óráig tartott. Az esküdtek ha-
tározatát dr. Kovácsy Albert hirdette fél 11 órakor, 
mely szerint vádlott szülői bántalmazása miatti erős 
felindulásban elkövetett szándékos emberölés bűntet-
tében mondatott ki bűnösnek, minek alapján a bí-
róság 2 és fél évi börtönbüntetésre Ítélte, melyből 3 
hónapot a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett. 
\édő: dr Válentsik  Ferencz volt, ki a btk. 92. §-
nak nem alkalmazása miatt az Ítélet ellen semmi-
ségi panasszal, s a szabadlábra helyezés érdekében 
felfolyamodással élt. 

V. nap halált okozó testi aértés bűntettével 
vádolt Mátyás József alsórákosi lakos és súlyos testi 
sértés bűntettével vádolt Pál József homoródalmási 
lakós bünügye került tárgyalásra. Az esküdtek hatá-
rozatát Fejes Áron hirdette ki, mely szerint Mátyás 
József bűnösnek mondatott ki erős felindulásban el-
követett halált okozó testi sértés bűntettében, a mely 
erős felindulás abból származott, hogy sértett vád-
lott hozzátartozóit jogtalanul bántalmazta, Pál Jó-
zsefe ellenben kimondotta a verdikt, hogy nem bű-
nös. A bíróság ezen verdikt alapján Mátyás Józsefet 
1 évi és 2 hónapi börtönbüntetésre Ítélte, melyből 
2 hónapot a viszgálati fogsággal kitöltöttnek vett. 
Pál Józsefet pedig felmentette. Védők: dr. Hinléder 
Fels Ernő és dr. Váró  Géza voltak. Az itéletjogerős. 

VI.  nap szándékos emberölés bűntettének kí-
sérletével vádolt Dávid Domokos székelyudvarhelyi 
lakós géplakatos bünügye került tárgyalásra. Védő: 
dr. Kovácsy Albert. Lapunk zártakor a tárgyalás 
még folyik. 

TAVIrtATOK. 
Budapest, okt. 21. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
A kormány Bécsben. 

Bécsből érkezett telefonértesítés szerint ma 
délelőtt fél 10 órakor a magyar kormány tagjai 
teljes díszben a Hofburgba hajtattak. 

A kihallgatási teremben gyülekeztek össze 
— báró Fejérváry miniszterelnök, Yörös, 
Kristóffy, Bihar, Lukács, Lányi, Ko-
vácsevics miniszterek, kik, mint újonnan ki-
nevezett valóságos belső titkos tanácsosok letették 
a titkos tanácsosi esküt. 

Utánnuk báró Fei 1 itsch Arthur ujonuan 
kinevezett földmivelésügyi miniszter tette le az 
esküt Eskütétel után a király előbb Fejérváryt, 
utánna pedig a többi minisztereket külön kihall-
gatáson fogadta. 

Délután 1 órakor a király Fejérváry báró 
miniszterelnököt és Kristóffy belügyminisztert 
együttes kihallgatáson fogadta. 

A kormány tagjai még ma visszatértek 
Budapestre. 

Herczegh Ferencz párbaja. 
Herczegh Ferencz és ifj. Madarász 

József országgyűlési képviselők között az orszá-
gos kaszinóban összeszólalkozás történt, minek 
folytán egymást provokáltatták. A segédek ma 
délelőtt ültek össze s kardpárbajban állapodtak 
meg a legsúlyosabb feltételek mellett. A párbaj 
ma délután 6 órakor megy végbe egyik fővárosi 
vivóteremben. 

Prielle Kornélia férjhez megy. 
Priel le Kornélia gondnokság alá helye-

zése tárgyában ma kezdődött a budapesti kir. 
törvényszék előtt a tárgyalás. Prielle Kornélia 
védőügyvédé utján kijelentette, hogy történjék 
bármi, mégis feleségeleszRozsnyaynak. 

Bartha Miklós temetése. 
Bartha Miklóst ma délután temették el 

óriási részvét mellett a főváros által felajánlott 
díszsírhelyre. 

Temetésére megjelentek az összes ellenzéki 
országgyűlési képviselők, fővárosi hírlapírók. 
Zenta város küldöttségileg képviseltette magát. 
Sziklay Lajos és Holló Lajos tartottak va-
vatalánál beszé leket. 

Kiadja: flecrok D. Fia könyvnyomdája 



N i n c s e n b e t e g s é g h á z á n á l 
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JvIRÁLY «DALZSAM0T 
a balzsamok királyát, mely minden betegség ellen egyedüli 
biztos szer; ezen híres balzsam által megakadályozza a fő-
fájást, köszvényt, csúzt, rheumát, fog- és hátfájást, láb-
szaggatást, kólikát, gyomorfájást, szóval minden betegségnek 
egyegüli biztos orvossága a hires Király balzsam, tehát szük-
séges, hogy minden háznál készenlétben legyen. Egy nagy 
üveg 2 korona 55 f. 3 üveg 6 korona 55 fillér bérmentve, 
utánvéttel. /•„„-_ s j , h u r gyógyszerésznél Deb-

Kapható: wrosz-jtagy j-ereticz r;czen, Kossuth-utca. 
Budapesten Tőrök József gyógyszertárában K'rály-utcza 12. 
Ugyancsak ezen szerrel megrendel- h i r e s h a j d ú s á g i 
hető az egész országban elismert b a j u s z p e d r ő 
melytől a legiövidebb idő alatt a legszebb bajusz nyerhető. 

3 doboz 2 kor. 15 fillér bérmentve, utánvéttel. 
Szám 529-1905. 

Árlejtési hirdetmény. 
A vármegye közkórházánál 1906. évre szüksé-

ges 570 köbm. tűzifa beszerzése czéjjából ismételten 
árlejtést hirdetek. A szállítandó famennyiség 1 méter 
hosszú kemény hasáb és száraz bükkfa kell legyen 
és rövid ölekbe lesz rakandó. Ajánlatok 200 köbm. 
mennyiségű fára is elfogadtatnak. 

Vállalkozni óhajtók kötelesek 1 kor. bélyeggel 
ellátott írásbeli zártajánlataikat 50 korona bánat-
pénzzel ellatva, f. év október 24-ig hozzám annál 
inkább beadni, mert a későbben érkezett ajánlatok 
figyejembe nem vétetnek. Az árlejtési tárgyalás a 
kórházi iroda helyiségében f. év október 25 én d. e. 
10 órakor fog megtartatni, hol a feltételek is meg-
tudhatók. Sz.-udvarhely, 1905. szept. 28. 

Dr. Imreh Domokos, 
ig. főorvos. 

A hires 

ANGYAL-készimények: 
Angyal köszvényszesz (egy üveg elhasználása után 

biztos hatás) üvegje 2 korona. 
Angyal kenőcs (bőrviszketegség, bőrkiütések ellen) 

tégelye 3 korona. 
Angyal fagyszesz (fagydaganatok ellen) üvegje 2 k. 
Angyal-iyuk8zemlrtó üvegje 1 korona 20 f. 
Számtalan hálalevél. — Raktár Ausztria-Magyar-

ország részére az egyedüli készitŐ 

„ftjYG Y A ["-gyógyszertára, JtaWanban. 
Postai szétküldés naponta. 

Egy Vagy Hit jó nevelésű fiu 
kedvező feltéte-

lek mellett t a n o n e z n a k azonnal felvétetik 

Haáb és Heftz  cégnél 

Harisnya tyilönlegesrfgeK 
Legolcsóbb bevásárlási forrás! 

DfisVálasztíK a legdivatosabb női-, férfi- és 
gyermeHharisnyáHban. ===== 

K a l l ó s § . 

F I G Y E L E M ! 
H ü r y K l á r a , K o m l 6 s s y E m m a s t b . 
neves müvésznSk által állandóan használt, Francziaország-

ban kitüntetett s legjobbnak elösmert: 
a Janovitz-féle fiyöngy-kréme  tégelye 1 kor. 
a Janovitz-fele Gyöngy-szappan darabja 80 fii. 
a Janovitz féle Gyöngy pouder (rózsa, fehér és 

crém-szinben) dobozi 1 kor. 
a Janovitz-féle Gyöngy-arcviz üvegje 2.50 fill. 
a Janovitz-féle 6yöngy-kézfinomitó  üvegje 70 f. 
a Janovitz-féle Gyöngy-szájvíz (a szájpadlás, 

fogak erősítésére) üvegje 1 k 60 f. 
Kapható az e g y e d ü l i k é s z i t ö 

„ A n g y a l " gyógyszertárban, Hatvan. 

Az arc- é» 
kézbőr ápo-

láiára 
Kitűnő ered-

mények. 
Számtalan 

hála és kö-
szönő levél. 
ioghus és 

Discrét postai szétküldés naponta. 

Csak 5 korona 

Szám 2223-1905 
alisp. Ajánlattételre Való felhiVás. 

Udvarhely vármegye alispánja Székelyudvarhely városában lévő közkórház vízvezetékének, 
csatornázásának, valamint a közkórház hideg- és meleg vízvezetéke és csatornázása belső beren-
dezésének kiépítésére, illetve e kiépítés-vállalat utján leendő biztosítására pályázatot hirdet: 

a) A külső vízvezeték áll forrásfoglalásból, szolgálati medenczéből, mintegy 850 folyó-
méter öntöttvas csővezetékből és a hozzátartozó felszerelési tárgyakból. 

b) A külső csatornázás áll mintegy 600 méter kőagyagcső-csatornából, a hozzátartozó 
betonaknákból, szennyesviz-tisztitó betonmedenczéből és kitorkolásból. 

c) A belső berendezés áll a közkórház épületeinek hideg és meleg vízvezetéki, valamint 
csatornázási csővezetékeiből, felszerelési tárgyaiból, 45 m2 fütőfelületü, alacsony gőzkazánból, a 
közkórházi kert vízvezetéki csőhálózatából és a szükséges csatlakozásokból 

Előirányzott költségvetések: az a) alatti munkákra 3754.14 kor., a b) alatti munkákra 
9673.47 kor., a c) alatti munkákra 10268.70 kor. összesen 28695.31 kor. A tervek és költ-
ségvetések a székely udvarhelyi m. kir. államépitészeti hivatalnál, mely az épitések helyszínén 
való vezetésével lesz megbízva, valamint az országos vízépítési igazgatóság közegészségügyi mér-
nöki osztályánál (Budapest, V. Gorove-utcza 3.) megtekinthetők. Ugyanitt az ajánlati és költség-
vetési űrlapok, valamint a műszaki leírás 6 kor., az építési feltételek pedig 1 kor. megszerezhetők. 

Pályázni lehet az a) b) c) alatt felsorolt munkálatokra külön-külön, vagy valamenynyire 
együttesen, azonban az együttes ajánlatok előnyben fognak részesülni. 

Pályázók felhivatnak, hogy a kibocsátott ajánlati űrlapokon kiállított, kellően felszerelt 
és az előirányzott költség b°/0-éinak  megfelelő bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat a székely-
udvarhelyi kir. államépitészeti hivatalhoz czimezve és „Ajánlat a székelyudvarhelyi megyei köz-
kórház vízvezeték és csatornázásra" felirattal 1905. évi november hó 20-án d. e. 10 óráig annyival 
inkább adják be, mert később érkező és nyitott, vagy távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

A beérkezett ajánlatok ugyanaz nap d. e. % 11 órakor fognak a kir. államépitészeti hiva-
talban felbontatni és azok felett való döntés legkésőbb folyó évi november 30-án fog megtörténni. 

Alulírottak fenntartják maguknak azon jogot, hogy a beérkező pályázatok közül tekintet 
nélkül a nyújtott engedményekre, szabadon választhassanak. 

Székelyudvarhely, 1905. évi október hó 16. 

Dr. Damokos Andor, alispán 

4 7* kiló (körülbelől 50 darab) 
enyhe, finom 

kevéssé megsérült 

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

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

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

Rendelje meg a neve mellett a 
álló »szerencseszámot ! a r r í 

OK pénz szeppe varázsolja az eleteti lalan msgiepi a 
a feleseget vagy az asszony az urát a neve mel-
allo sorsjejy megvete e altat e y fonyeremeny-

nyel A vél tlen .agy szere.et j tszik az életben *s 
_\het, tio y epp n egy szerencses vetetlen 

neve melletti számot eltalálta, melyre egy 
nagy nveremeny jut. = = = 

Legnagyobb nyere- ^k korona Továbbá egy jutalom 
mény esetleg W ^ W ^ ^ 600,000, 1 nyer. 400.000, 200 000. 
2 á 100.000, 1 á 90.000, 2 á 80 000, 1 á 70.000, 2 á 60.000, 1 á 50 000, 40.000, 5 á 80 000, 3 á 25.000, 8 á 20.000. 

8 á 15.COO, 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény. — Az I. oBztélju sorsjegyek tervszerű árai: 

V8 eredeti sorsjegy frt —.75 Vagy Kor. 1 . 5 0 ; 7* eredeti sorsjegy írt 1.50 Vagy Kor. 3 — 
V2 »* »» »» n ii 6. i /1  ii n ,i 6. I, ii 12. 
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Meg-
rendeléseket a fenti eredeti Borsjegyekre ké.ünk azonnal, de legkésőbb 

f.  évi október hó 29 - ig 
bizalommal hozzánk küldeni, miután a fenti szerencseszámok gyorsan elfogyjak 

Török A. és Társa 
Sürgönyeim: Törökék. Budapest. B A N K H Á Z A B U D A P E S T . Sürgönyeim : Törökék. Budapest 

H a z á n k l e g n a g y o b b o s z t ó l y s o r s j á t é k - ü z l e t e . 
Föárudánk osztálysorsjáték-üzletei: 

Központ: Teréz-körut 46 /a .  I. fiók: Váczi-körut 4/a.  II. fiók : Htizeiim^ 
körút 11/a.  III. fiók: Erzsébet-körut 5 4 a . 

Óriási szerencse TÖRŐ K N É L Ü 
V a l n l m i i l l i a i a i l a n a z & 8 z e r®ncse, mely bankház nknak kedvez. Rövid id5 alatt 

C l U I U I U I I I i l l i l l U i l l 21 millió koronánál több nyerei ényt fizettünk ki nagyrabecsült 
vevőinknek: ezek között a k é t l e g n a g y o b b n y e r e m é n y t és pedig: kétszer a nagy jutalmat, a 


