
UDVARHELYI HIRADO 
U D V A ^ H E L i Y p E G Y E F Ü G G E T L E N P O L I T I K A I k f l P J A . 

Előfizetési  árak: 
Egész évre 8 kor. fél  evre 4 kor. negyed évre 2 korona. 
£gy szám ára 16 fii.  — Községek-, körjegyzők- és tanítóknak 

egész évre 6 korona. — Telefonszám:  14, 

Főszerkesztő : Dr. KOVACSY ALBERT 
Szerkesztőségi t a g o k : 

Dr, VÁLENTSIK FERENCZ. SZEMLÉR FERENCZ 
Felelős szerkesztő: BECSEK ALADÁR. 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  Megjelen hetenként egyszer, 6—8 oldalon vasárnap 

A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda 

Ugrón János. 
Székelyudvarhely, nov. 4. 

A hivatalos lap tegnapi száma közli azon 
királyi kéziratot, mely szerint ő felsége  Ugroft 
Jánost Udvarhelymegye főispánjává  kinevezi. 

Tehát valóra vált az a kombináczió, amely 
a köztudatban már hetek óta él: Ugrón János, 
az egykori közszeretetben álló alispán, aki-
tói nyolcz évvel korábban e megye kö-
zönsége a viszontlátásra búcsúzott, — visszatér, 
hogy szolgálja azt a programmot, melyet Fejér-
váry miniszterelnök adott és a mely ha valóra 
válhatna, kivezetné ez ország népét a sivár, 
terméketlen pusztaságból abba a Kanaánba, a 
hol számára a boldog felvirulás  napja integet. 
Sajnos, hogy a programra éppen túltelített voltá-
nál fogva  utópia marad. 

Ugront 1892-ben választotta meg Udvar-
helyvármegye közönsége egyhangúlag, nagy lelke-
sedéssel alispánjává, amely tisztséget 1897. évig 
viselte, amidőn egyenes modoráért, jó lelkéért s 
azért, mivel politikai elveit egyáltalán nem volt 
hajlandó feladni  — menni kényszeritették. Lé-
nyegtelen, kis hibák voltak azok az okok, 
amelyekért Ugrón ellen a fegyelmit  elrendelték, 
s igy a miniszteri itélet megyeszerte visszatet-
szést szült, mivel Ugrón rövid hivataloskodása 
alatt teljesen megnyerte tisztviselőtársainak ön-
zetlen becsülését, tiszteletét, a nagyközönség 
szimpátiáját egyenes, őszinte modorával. Alis-
pánsága alatt sem basáskodott, inkább szerény 
volt, mint parancsoló, azonban keményen tar-
totta a gyeplőt. Résztvett a megyei élet minden 
mozzanatában s abban vezérszerepet vitt. Ami-
dőn politikai okokból kiszorították állásából, 
melyet öt éven keresztül részrehajlás nélkül vi-
selt, egykedvűen, mosolyogva tette meg, mert 
tiszta lelkiismerettel tette. Tisztában volt azzal 
a megye minden embere, hogy mik voltak az 
okok s mindenki zsibbadó nehézséggel fogadta 
távozását, noha tisztában volt azzal is mindenki, 
hogy bár most ott hagyja is állását, mert ugy 
kívánja a politikai atmoszféra,  do a fiatal,  tet-
erős embernek ezzel nincsen befejezve  karrierje. 

A jövő ezt be is igazolta. Udvarhelymegye 
udvarhelyi járása az 1900. évi választásokon a 
Tibád Antal halálával megüresedett mandátum-
mal tisztelte meg, amelyet az ez évi januári 
választáson veszített el. 

Ugrón Jánost szép készültsége, nagy tudása 
mintegy predesztinálták a főispini  állásra s 
benne Udvarhely megye, hisszük, olyan embert 
nyert, ki fontos  pozicziójában, ha normális poli-
tikai viszonyok közt jő, igen lényeges alkotások-
kal tette volna maradandóvá működését. így 
azonban, mint férfit  bármily szívesen látjuk is 
a főispáni  székben, s múltjában, egyéniségében 
kellő garancziát is látunk arra, hogy az alkot-
mányellenes kormány túlkapásaira, törvénytelen 
erőszakoskodására nem is lesz kapható, sajnálat-
tal vesszük, hogy neki ebben a zivataros idők-
ben kellett jönnie, araidón a viszonyok máról-
holnapra változnak és amidőn egy imparlaraentá-
ris kormányt kell szolgálnia. 

Meggyőződésünk, hogy Ugrón János azt a 
demokratikus programmot, melyet Fejérváry 
adott, őszinte, igaz lelkesedéssel, minden hátsó 
gondolat néikül teszi magáévá, s azok megvaló-
sításától Magyarország jobb jövőjének felvirra-
dását remélli, a mely hitében azonban aligha 
nem csalódik, mivel Fejérváry személye, ki min-
dig az abszolút császári akarat érvényesülését 
tartotta főfeladatának,  nem nyújt garancziát egy 
ilyen radikálás és liberális programm meg-
valósítására. 

Udvarhelymegye közönsége, eltekintve a 
politikától, Ugrón Jánost szívesen látja a megye 
élén az kétségtelen, mivel még a múltból olyan 
emlékek fűzik  ő hozzá, amelyet a politikai szen-
vedély most magasan lobogó lángja sem képes 
elhamvasztani, s ami ellenállásra ő itt talál, az 
távolról sem az ő személyének, nem is a prog-
ramúinak a melynek szolgálatába szegődött, ha-
nem tisztán és kizárólag a Fejérváry kormány-
nak szól; mivel az ország esélye semmi, hogy e 
kormány utján e programm javainak birtokába 
juthatna. A. 

Az uj programm. 
— Irts- V»|cl i .' i*<<ncr. — 

Székel) udvarhely, 1905. nov. 2. 
Kis városi, vegyes kereskedések ajtóin gyakran 

lehet lefestve  látni a bőség szaruját. A feneketlen 
szaruból minden kikerül, a mire csak véges halan-
dónak, e földön,  szüksége van. A különféle  áruczik-
keknek azonban van egy jellemző sajátsága, az, hogy 
semmi sem magyar, hanem minden bécsi. 

A Fejérváry programm is egy ilyen bőség 
szaruhoz hasonlít, amely osztrák portékával van tele. 
Még a mi benne magyar: arra is bécsi bélyeg  van 
ütve. Benne van pedig minden, mi a szegény föld 
népét a kamarilla zsoldjába hajthatja. Csak az hiány-
zik, mi a nemzetet nagygyá, szabaddá teheti. A prog-
ramm jelszava ez: vakulj magyar! Én Istenem, só-
hajt fel  a szegény magyar ember, annyi áldást hogy 
adtál egyszerre. Megfuladunk  a bőségben, belehalunk 
a boldogságba, ha mindaz valóságra válik, mit Bécs, 
Fejérváry utján felkínál  a nemzetnek. 

Csakhogy a nemzet nem akar a maga zsírjában 
megfuladni.  Inkább akar élni szegénységben, de  sza-
badon,  mint rablánczon — tejben-vajban fürödni. 
Nekünk azért sem Fejérváry, sem a programmja : 
nem kell. Megmondjuk azt is, hogy miért. 

Nem kell Fejérváry ur azért, mert ugy ő, mint 
kormánya törvénytelen, alkotmányellenes kormány. 
Zsoldjába szigődött a bécsi kamarillának, s igy a 
mit mond, az sem őszinte.  Czélja nem más, minthogy 
a mézes madz jgot végig húzza a nemzet száján : s 
aztán végképpen kiszolgáltasson Bécsnek. Ezt pedig 
őszinte, becsületes magyar ember nem akarhatja. 

Mert, miért indult meg a mostani küzdelem ? 
Ugy-e bár azért, hogy Magyarország  állami önálló-
sága,, függetlensége  külképviseletben,  nyelvében, intéz-
ményeiben, a hadseregben  ugy, mint a falusi  biró 
megválasztásában, kifejezésre  jusson. Nos, micsoda 
biztosítékot nyújt erre nézve a Fejérváry programm ? 
Éppen semmit. Sőt alkotmányos törvényhozásunk 
ama sarkalatos tételét, hogy minden  jog forrása  a 
nemzeti akarat:  a királyi absolut felségjog  szánk-
cziÓDálásával, egyenesen áthúzza, megsemmisíti. A 
Fejérváry programmot ez az abszolút felségjog  szülte 
és nem a nemzet véréből nőtt ki. Nekünk nem csal-
étek kell, hanem alkotmányos jogaink biztositéka. 
Mi, közjogi téren nem uj elméleteket várunk, hanem 
évezredes, meg levő jogainknak akaruuk birtokába 
jutni. Minket üres és soha be nem váltható Ígérete-

tek nem tévesztnok meg. Mi birni és élvezni akarjuk 
azt, mit apáink vérével megszereztünk, akkor aztán 
magától megjő a többi is. Nekünk előbb szabadság 
kell, mert uj élet  és uj korszák  csak szabadságból 
származhatik. 

Ugyan micsoda uj korszaknak az alapját vet-
heti meg az az általános  választói  jog, melyet Fejér-
váry és Kristóffy  hozott? Hiszen ez nem is általá-
nos választói jog, hanem értelmiségi  czenzushoe kö-
tött  szavazás. Még értenők, ha azt mondaná, hogy 
választó lesz mindenki, a ki  magyarul  irni és olvasni 
tud.  De nem mondja, hanem ezen a réven ránk sza-
badítja a nemzetiségeket. Hol van a biztosíték az 
iránt, hogy ez uton nemzeti irányban előre  haladunk  ? 
Sehol, mert a minden valószínűség szerint, megsza-
porodó nemzetiségi képviselők bármiféle  törvényt 
megszavaznak, csak azt nem, amiben biztositéka van 
a magyar nemzeti állam kiépítésének. 

Micsoda uj korszakot teremthet az a programm, 
mely ingyen iskolázást hirdet ugyan : de nincs bá-
torsága kimondani azt, hogy a közoktatás  állami fel-
adatot  képez?  Hiszen éppen az volt a bajunk eddig 
is, hogy a felekezeti  és nemzetiségi iskolák jó m.jy 
része: forrása  volt a nemzetellenes mozgalmaknak. 
Az iskola falai  között csepegtették a gyermek lel-
kébe a magyar nemzet elleni gyűlöletet; ott hasz-
náltak tiltott könyveket és hamis térképeket. Fejér-
váry ur egy szóval sem mondja, hogy az elemi ok-
tatást az egész vonalon államosítani fogja.  Sőt, — 
ujabb íieg^lyt nyvjt a nemzetiségi iskoláknak, tandíj 
veszteség czimen. Ilyen nemzetiségi politika mellett 
nem lesz uj korszak. Hanem lesz ugy, ha végref 

juk a nemzetiségi  törvényt;  ha államosítjuk  az e 
népoktatást.  Ebben van a jövő biztositéka. 

Da, tovább menve, nemzeti állam csak nen 
bankjegy,  önálló  vámterület  és magyar nemzeti 
sereg mellett  jöhet létre.  A Fejérváry program 
iráuyban semmit sem igér, sőt a mit mond és ter 
abban is jogainkat akarja konfiskálni. 

Világos bizonyítéka ennek a vármegyék államo-
sításának terve. Az osztrák tulkapásoknak s az össz-
birodalmi eszméknek a vármegyék voltak eddig be-
vehetetlen várai. Ujoncz-  és adómegtagadás:  e két 
erős fegyver  a vármegyék kezébe van letéve most 
is Fejérváry a vármegyék államosításával, ezt a két 
fegyvert  akarja kezünkből kicsavarni, hogy a védte-
len nemzetet oda dobja a kamarilla lábai elé. Ez az 
egy, magában véve, elég volna ahhoz, hogy az égés-

ellen felvegyük  a harezot. De, felvesszük  azért is 
mert a mi benne jó és üdvös: azt is az ellenzéktől 
vette át, hogy azzal tőrbe csalja. A lóláb nagyon 
is kilóg. A kortes iz pedig erősen kiérzik. 

Felül-e annak a nemzet vagy nem ? Ha felül: 
szabadságát temette el hosszú időre. Ha ellentáll 
egy lépéssel közelebb jutott a győzelemhez. 

Eddig még kevés embert tudott a jóváhagyó 
programm megtéveszteni. Reméljük, mert bízunk 
magyar nép hazafias  érzületében, hogy a kudar 
teljes lesz. Hiszen még a szabadelvüpárt is vet 
mondott annak, pedig ott már elég hü mamel., 
van. Igen, mert ott is belátták, hogy az a programm 
kivihetetlen, s na mégis valóságra válnék: a nem-
zetet döntené veszedelembe. ^ 

Fejérváry, lehet belátja, hogy milyen veszede 
mes szerepre vállalkozott: és önkéiit lemond, h 
ugyan addig fönn  el nem ejtik. Azonban valószínűbb 
hogy valami ujabb mentési módot eszelnek ki é 
újból megkezdik, illetve tovább folytatják  a puhitás 
kísérletet. De, aki egyszer az alkotmányellenes és 
törvénytelen kormánynak ellentmondott: annak most 
leszerelni  nem szabad.  Különösen nem szabad  feladni 
a hazafias  vármegyéknek  elfoglalt  álláspontjukat.  Ha 
mindenki leszerelne is, akkor se feledje  el Fejérváry 
ur, hogy a Kossuthpárt  nem fog  leszerelni  és egy-
maga fogja  a győzelmet kivívni előhh, vagy utób 



Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, nov. 3 

A nagy programmot bizalmatlansággal fo-
gadta az egész ország s alig fordult  egyet a 
föld  tengelye körül, a közhangulat kristálytiszta 
fényében  hatalmas erővel tüudökölt elő a meg-
másithatlan nemzeti akarat. 

A gyönyörű tervek csak szemfényvesztések, 
amelyekről mindenki tudja, hogy a Fejérváry 
kormány azokat megvalósítani nfem  tudja, mert 
elsősorban Bécsben nem is akarják, hogy meg-
valósuljon, másodsorban a magyar parlament 
Fejérváryék számára nem kapható. De a nagy-
hangú Ígéretek között vannak olyanok is, a 
melyek egyenesen merénylet számba mennek, 
azt czélozzák, hogy a végrejtó hatalmat végkép 
kivegyék a nemzeti önkormányzat kezéből. A 
törvényhatósági közigazgatás államosítása s igy 
a vármegyei tisztviselői karnak királyi kinevezés 
alá jutása Fejérváry alatt időszerűtlen. Ez a 
nemzet ma jobban tudja, mint valaha, hogy mit 
jelent az önkormányzat és még azok is, akik 
eddig az államosításért lelkesedtek, lemondanak 
ebbeli vágyukról. 

Egy szó annyi, mint száz: Fejérváry me-
het vissza Bécsbe jelenteni, uram, császárom, 
elvesztettem a csatát. 

* 

Szegedi választói előtt vasárnap tartotta 
beszámolóját Bánffy  Dezső báró. Az uj párt 
vezére a kormány programmjával foglalkozott 
és kijelentette, hogy a kormány programmja 
nrjm egyéb, mint sok-sok ígéret és csak kilátás, 
de nem valóság. Sőt éppen ellenkezője lesz, a 
a mit igér. A gazdasági és szocziál-politikai, 
valamint a nemzeti követelésekből az uj párt 
programmjában felsoroltakat  emlegetik. Ugy látja, 
hogy a kormány programmja tartomány jellegűvé 
sülyeszti alá Magyarországot és alkofmáuyát.  A 
katonai kérdéseket illetőleg Ő kikapcsolná és 
megelégednék a kilenczes bizottság javaslatával. 
Végül kijelenti, hogy az alkotmányt küzdelem 
és szenvedés árán is megvédi a koáliczió, de a 
jogokról le nem mond. 

* 
——é""  " - • 

A szabadelvüpárt is állást foglalt  a kor-
mány programmja ellen. Legutóbb tartott érte-

etén ugyanis Tisza István gróf  indítványára 
'rozati javaslatot fogadott  el, amelyben a 
i közt ezeket mondja: 
A szabadelvüpárt a kormány programm 
s pontjában saját elveinek reprodukczióját 
és annak gazdasági és szocziálpolitikai 

részében annál kevésbbé találhat oly mentőgon-
dolatot, mely az ország közhangulatának uj irányt 
adva helyreállíthatná az alkotmányos élet meg-
zavart, békés menetét, miután legnagyobb rész-
ben az összes pártok által már is vallott czélok 
kitűzése mellett még csak az ezekhez vezető 
főirány  el veket sem jelöli meg; másrészt pedig 
az összes felsorolt  eszmék megvalósításával járó 
óriási pénzügyi terhek miatt, mint komoly kor-
uány programm első feltételét,  a rövid időn 
jelül való kivihetőséget nélkülözi. A mi pedig 
az általános, titkos választói jog behozatalát il-
leti, annak a mai viszonyok között való beho-
zatala veszélybe döntené a nemzet legszentebb 
érdekeit és lehetetlenné tenné a 67-es alapon 
való nemzeti politikát. Ennélfogva  a kormány 

rogiummját nem helyesli és annak érvényesi-
'sére irányuló akczióit nem támogatja. 

* 

A szabadelvüpárt értekezlete után a poli-
i világot fokozott  mértékben érdekelte a szö-
tkezett ellenzék határozata. A vezérbizottság 

terjedelmes deklarácziót szerkesztett, amelyben 
a vezérbizottság kijelenti, hogy nem tételezi fel 
a közvÁVmen^ről, hogy a programmot komolyan 
e*szi, mert ez voltaképpen abszolutisztikus és 
sztegetési p'rogramm. Mindent igér, de csupán 
.on czélból, hogy a nemzetet letörje és a pol-
ári erényt tönkre tegye. Ha a nemzeti akarat 
em érvényesülhet, akkor az alkotmány üres 

álarcz. így hát első feldatata  a nemzetnek meg-
védelmezni az alkotmányt s csak azután foghat 
hozzá ama feladatok  megvalósításához, amelye-
ket Fejérváry az ellenzéknek évtizedek óta han-
goztatott. Fel kell továbbá világosítani a királyt, 
hogy a magyar nemzet alkotmányszeretete nem 

A kik azt hiszik, hogy a magát alkotmá-
nyosnak, törvényesnek, sőt parlamentárisnak 
mondó kormány sietni fog  a Ház feloszlatásá-
val és a népakarat ujabb megállapításával, azok 
igen nagy tévedésben vannak. 

Nemcsak gróf  Tisza István és a koáliczió, 
hanem Fejérváry és társai is tudják, hogy a 
választás most, vagy a közeljövőben a függet-
lenségi párt abszolút többségét jelenti és ezt a 
keserű poharat el akarják maguktól távoztatni. 

Deczember 19-én szó fog  ugyan esni a 
választásokról, de házfelosztás  nem lesz. Fejér-
váry bizonytalan időre el fogja  napolni a Há-
zat azzal, hogy többé elnapolásról szó sem le-
het, hanem a legközelebbi összejövetelkor jön a 
házfeloszlatás,  ha addig a többség be nem adja 
a derekát. 

Ezzel ugy hiszi, biztosította magának to-
vábbra is a parlamentáris jelleget, még ha az-
tán egy évig sem ül össze a Ház. 

* 

Alig vonták be az orosz seregek a mand-
zsúriai harcztéren a harczi lobogót, ujabb ráz-
kodtatás rendíti mpg a nagy muszka birodalom 
alapjait. Belső forradalom  ütött ki, a mely ir-
tózatos erővel borit el minden területet, a melyen 
addig a mindenható czári hatalom uralkodott. A 
gyárak munkája szünetel; a vasúti forgalom,  a 
posta közlekedés megállott s egyre több nép 
siet a forradalmi  zászló után. 

Láng csapkod és füst  gomolyog Oroszor-
szág fölött.  A hatalmas orosz nemzet újjászüle-
tésének vérfájdalmas  vajúdása ez. A borzasztó 
katasztrófákból  a néperő megifjodva  és meg-
aczélózódva fog  kikerülni, ő neki csak nyernie 
lehet; a czárizmusnak csak veszteni valója van. 

Nem kerüli el senki végzetét. A magyar 
szabadságharczot a muszka czár hatalmas serege 
tiporta le s most a czárt megbuktatja a muszka 
forradalom.  1905. tényes elégtételt ad a magyar 
nemzetnek 1849-ért. 

A p r o g r a m m . * ) 
Székelyudvarhely, nov. 1 

A magyar politikai közélet egy pár nap óta, a 
kormány programmjának hatása alatt áll. A sajtó e 
korszakot jelző államirat bírálatával foglalkozik.  Min-
den pártárnyalat a maga álláspontja szer'nt. 

E sorok írásáig csak két behatóbb kritika lá-
tott napvilágot, egyik a Báuffy  Dezső-é, a ki keve-
sellj, a másik a Tisza Istváné, a ki végzetesen sok-
nak tartja, a mi a programmban van. 

Ha meg volnánk győződve az „arany középút" 
mindenkori alkalmazásának helyességéről, akkor azt 
mondanók, hogy a Fejérváryék programmja sem ke-
veset, sem sokat nem tartalmaz, hanem éppen anDyit, 
a mennyi kell. De mert az arany középút bölcsesé-
gét nem szeretjük az élet minden jelenségére alkal-
mazni, tartózkodunk az apodiktikus véleménynyil-
vánítástól. Csupán a dolog lényegére tartozó egy 
pár észrevételt teszünk. 

A válságnak eddigelé legnagyobbszerü ténye ez 
a programm. A programm főbb  követeléseit az élet 
megérlelte; ezeknek magvalósítását a haladó nem-
zet életérdeke megköveteli. Hogy kik által való-
sulnak meg a nagyszerű perspektívát mutató prog-
íammnak pontjai, az nem fontos;  a fődolog  az, hogy 
azok megvalósíttatásuk előtt a napirendről le nem 
vehetők, mert a nemzet nagy többségét képező köz-
népnek eleven ereje fogja  azt ott tartani. Ez a prog-
ramm tehát a válság megoldásának ható tényezői 
közül nem eliminálható, bármiként is fáradozzanak 
ezen most már Tiszával együtt az össze i parla-
menti pártok. 

Ezen állitásunk igazolása végett legyen szabad 
az ismétlések lehető kerülésével — a válság miben-
létének feltüntetésére  szótanunk egy-két szót. 

A magyar király alkotmányunk szerint nem 
koronázott köztársasági elnök, hanem alkotmányos 
király, az országgyűléssel egyenlőrangu tényezője a 
törvényhozásnak. A magyar törvény végén nem 
puszta formalitás  a szentesítő záradék, hanem a 
királyi akarat megnyilatkozásának ténye. A magyar 
törvény a nemzeti és királyi akp.rat megegyezésből 
ered. A két akaratnak egyensúly , az alkotmányos 

*) E czikket, mely lapunk irányával ellentétben van, az 
audiatur et altéra pars elvénél fogva  közöltük le. 

monarchiának a lényege. Ha ez az egyensúly akár 
a parlament, akár a király javára megbillen és az 
erőtényezők ezt helyre nem állítják, tényleg megszű-
nik az alkotmányos monarchia. A parlament túl-
súlya a királyt megfosztja  törvényhozó jogától, egy-
szerű aláíró hivatalnokká fokozza  le, a király túl-
súlya viszont a parlamentet a fejedelmi  akarat abso-
lut voltának takarójává sülyeszti. 

Alkotmányos monarchiában tehát a törvény-
alkotó tényezők akaratának összeegyeztetése, a 
rázkódtatások nélkül való törvényhozásnak legelső 
feltétele.  A megegyezés rendesen megelőzőleg törté-
nik, a mi beleütközhetik a tőrvény betűjébe, de an-
nak szellemével megegyező. Csupán czélszerüségi, 
taktikai tekintetek teszik kívánatossá a két szuve-
rén akarat előzetes összeegyeztetését. 

Ha nem sikerül a megegyezés, kölcsönös 
kapaczitáczió lesz belőle. S ha ez sem vezet ered-
ményre, előáll az erőpróba. 

Konstatálandó tény, hogy mi ma már az erő-
próbánál vagyunk. A kölcsönős meggyőzés folyt  a 
választásoktól a második Fejérváry-kormányig, azóta 
erő áll erővel szemben. Egyik oldalon a koaliczióbau 
megnyilatkozó nemzeti akarat, a másik oldalon a 
szintén a nemzetben gyökerező királyi akarat. A 
parlament megtagadja a királytól a kormányzás esz -
közeit, a király viszont megvonja a parlamenttől az 
alkotás és ellenőrzés lehetőségét. 

Hogy ez az alapjában egy forrásból  eredő s 
egy czélra törésre hivatott két akarat ily mereven 
és ilyen kitartással szembe kerülhetett, ennek okát 
Ausztriával való közjogi viszonyunkban kell keresni. 
A császár attól tart, hogy a hadsereg nyelvkérdésé-
nek megbolygatása, osztrák birodalmának széthullá-
sát fogja  eredményezni. S tekintettel az oda át folyó 
nemzetiségi gyűlölködő küzdelmekre, ez a félelem 
nem minden alap nélkül való. A császár tehát be-
folyásolja  a királyt s e szavakat adja az ajkaira : 
„nem tehetem." (Kossuth Eerencz nyilatkozata.) — 
Nem fejedelmi  önkény és dacz, hanem kényszerű-
ség hatási alatt mondja a király: „nem tehetem." 

Már most, hogy mi tevő legyen a nemzet, ez-
zel a fejedelmi  non pssoumussal szemben, arra nézve 
a törvény és az erő az irányadó, az irott jog és az 
erő joga. 

' A törvény az összes hadsereg kiegészítő részét 
képező magyar hadseregről beszél. A törvény szel-
leme a koáliczió igaza mellett szól; ám a betű  és a 
hosszas gyakorlat, továbbá a törvény alkotóinak fel-
fogása  ellene mond. A vezérlet és vezénylet  a király 
jogkörébe tartozik. Denique a kérdés  vitás; az irott 
jog nincs minden kétséget kizáró módon a parla-
ment mellett. Törvény magyarázatra van szükség. 
S ezt csak az egyik törvényhozó fél  nem teheti a 
másik hozzájárulása nélkül. A magyarázatban meg 
kell egyezni s kész a megoldás. Ha nincs megegye-
zés, az erő dönt. 

Az erőpróba első lépése, mint fentebb  emiitet-
tük, megtörtént. A parlament a passiva resistentiá-
val szorult helyzetbe s engedésre akarja birni a ki-
rályt, viszont a király a mellett, hogy a parlamen-
tet a törvényalkotástól és a kormányzás ellenőrzésé-
től visszatartja, a nemzet érdekében levőnek hitt 
álláspontjának érvényesítése érdekében támaszt ke-
res magában a nemzetben, tehát az eddigi (Tisza 
bukása óta) nem alkotmányos, bár törvényes meg-
oldási kísérlet kelyett, alkotmányos megoldást akar. 

Alkotmányos  megoldási  kísérlet  a koáliczió  nél-
kül  : ez a Fejérváry-programm.  A csorbát szenve-
dett alkotmány helyreállása érdekében, minden igaz 
hazafi  hő vágya, hogy e kísérlet, akár a koáliczió-
val (ez jenne a jobb eset), akár a nélkül sikerre 
vezessen. 

Mert ha e kísérlet eredményre nem vezet, az 
erőpróba a törvényes térről mind a két részről le-
siklik. Párt absolutismus, vagy fejedelmi  absolutis-
mus lesz belőle egyiknek, vagy másiknak morális, 
majd fizikai  ereje szerint. 

Az erőre támaszkodó mérkőzésnél, gondosan 
mérlegelendő a győzelem kilátása. Eí  attól függ; 
hogy a hadakozó felek  közül, melyiknek okoz na-
gyobb vérvesztést a küzdelem és melyiknek marad 
nagyobb erőkészlete a döntő csapásra. Ennek lelki-
ismeretes mérlegelése nélkül a gyengébb félre  nézve 
a megalázó meghátrálás, vagy a legyőzetés vesze-
delme elkerülhetetlen. 

Kezdettől fogva  az volt a meggyőződésünk, 
hogy a passiva resistentia a nemzet részéről nem az 
a fegyver,  a melylyel megnyerheti az ütközetet, mert 
ezzel jobban gyöngül a nemzet, mint a király, ki a 
kormányzás eszközeit e mellett is elő tudja terem-



teni. Erőkészlete nagyobb, erővesztése kisebb. A 
gyorsabb kimerülés veszélye a nemzetet fenyegeti. 
Még kevésbbé valószínű a parlament győzelme, ha 
az ultima ratioig viszi a nemzetet. A passiv ellent-
állással elgyengitett, megosztott, egységes gondolat-
ban és érzelemben nem egyesitett, fegyvertelen  nem-
zetet ide vezetni még gondolatnak is borzasztó. 

A megegyezés  tehát életérdeke  a nemzetnek.  A 
koaliczióval és általa, ha lehet, de nélküle és ellene 
is, ha kell. Ezt jelenti az uj programm. 

Meggyőződésünk, hogy az uj programm alapján 
esetleg létesülő megegyezés, felérne  a koáliczió prog-
rammja alapján létesülő megegyezéssel; mert az uj 
programm nagyszerűen alkalmas az erőgyűjtésre. Ha 
megerősödtünk, a vezényszó magától megjön. S vele 
a függetlenség  teljessége, a minek különben nem a 
48-as és függetlenségi  párti képviselők többsége, hanem 
a megfelelő  erkölcsi és annyagi erő s hatalmi eszkö-
zök a főtényezői.  Ezek nélkül a függetlenségi  több-
ség csak veszedelme a függetlenségnek.  („A leányzó 
nagyon is szép lenne" — miként Andrássy Gyula 
állítólag mondotta az idéni választások után.) 

Ezekben kifejezésre  juttatva a programm je-
lentőségére vonatkozó észrevételeinket, egy-két meg-
jegyzést teszünk soraink záradékául a programm ellen 
felhozott  komoly természetű, biráló észrevételekre. 
Nem számithatni ezek közé azt az észrevételt, hogy 
a kormány nem akarji megvalósítani a programm-
ját, csak csábításra akarja felhasználni.  Ez nem 
kritika. Egyszerű ráfogás,  melynek nincs súlya. Ha 
a koalicziós körök készpénznek vették volna a ki-
rály hozzájárulását az ó programmjukhoz, mi czi-
men minősitik csalási szándéknak egy más, lényegé-
ben szintén az ő programmjukat képező, de mások 
által felkarolt  programmhoz való hozzájárulását ? Az 
az észrevétel sem komoly, hogy a király előzetes 
hozzájárulása a programmhoz, fejedelmi  absolutiz-
mus. Hát, ha az ő programmjukhoz járult volna 
hozzá, mikor ők jártak kihallgatá ;on, az nem lett 
volna absolutizmus ? Hogy ők többségben vannak ? 
A programm is többségre törekszik. S ez az alkot-
mányosság szempoutjából egyre megy. 

A legkomolyabb bírálat a Tisza István részé-
ről és táborából volt hallható. A méltó feleletet  meg-
kapták illetékes helyről. Ez a hely nem alkalmas 
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polémiába bocsátkozzunk, mindazonáltal el nem hall-
gathatunk egy-két rövid megjegyzést. 

Tiszának nem kell az általános szavazat joga, 
mert az — szerinte — a destructiv irányzatokat 
vitte a törvényhozásba mindenütt, a hol behozatott. 
Tévedés, az ok és okozat felcserélése. 

„Nem a kakas szavára kezd virradni, 
De a kakas kiált, mert hogy virrad.* 

Nem az általános szavazatjognak következ-
ménye a „destructiv"-irányzatok térfoglalása,  ha nem 
a destructiv-irányzatok létesítették az általános szava-
zatot az elnyomott, de öntudatra jutott nép politi-
kai érvényesülésére. Ez a társadalmi  fejlődés  iránya 
széles e világon. Elemi erő  a mozgatója, melyet sem 
az idejét mult Tisza István-féle  patriarchalismussal 
diadalmas útjában feltartóztatni,  sem erőszakkal 
tartósan elnyomni nem lehet. Oroszország mostani 
eseményei mutatják, mit ér az elnyomási kísérlet. 

Az öntudatra jutó és érvényesülésre törekvő 
tömegek visszaszorítására egy időre talán a követ-
kező radikális eszközök vezetnének czélra: a) a gyár-
ipari termelés beszüntetése, b) a jobbágyság vissza-
állítása, c) az összes iskolák bezárása. 

Tisza István a szavazatjog kérdésében királyabb 
a királynál. A beati possidentes is isten kegyelméből 
való szerinte s csak jó kedvéből ajándékozza meg 
jogokkal a jóviseletüeket 1 Nem ajándék a jog, ha-
nem kivívott  java az osztályoknak. A jogra soha 
sem elég „érettek" az emberek, mig nem elég erősek 
arra, hogy megszerezzék. 

Másik komoly észrevétele ugy Tiszának, mint 
a hozzá közel álló sajtónak, hogy a programm 
ígéretei nem reálisak, mert az országnak nincs pénze 
azok megvalósítására. Az igaz, hogy nincs és men-
nél tovább húzódik a válság annál kevesebb lesz. 
Ám azért a demokratikus ígéretek mégis komolyak, 
mert nemzeti életszükségletekre  irányulnak, a melyekre 
tehát kell  pénznek lenni. Ezek az életszükségletek 
beruházási természetűek; növelik a termelő, a fo-
gyasztó, az adózó képességet. Ilyen természetű 
kiadásokért nemcsak lehet, de meg is kell  terhelni 
a jövő számláját (ha másként nem lehet) A pénz-
ügyi egyensúly nem a legfőbb  szentség egy élni 
akaró nemzet életében. A nemzet viruló élete  az 
egyetlen  szentség.  A többi csak eszköz. 

Azt is mondják, hogy a programm alapján még 
abban az esetben sem lehetne a kibontakozást biz-
tosítani, ha az a választásokon többséget kapna. En-
nek az aggodalomnak legkisebb alapja sincs. Olyan 
alkotásokat, a melyek mögött a nép milliói állanak, 
egyszerűen nem lehet  megobsruálni. 

Ezt a programmot tehát nem lehet lekicsi-
nyelni ; mert a kibontakozás és az erőteljes nemzeti 
fejlődés  utjának egyik mérföldmutatója. 

Ember János. 

Ugrón János nyilatkozata. 
Székelyudvarhely, nov. 6. 

Lapunk munkatársa felkereste  Ugrón Jánost, 
vármegyénk uj főispánját,  aki azon kérdésre, hogy 
milyen intencziókkal jön a főispáni  székbe, a kővet-
kezőket felelte: 

— Mindenek előtt különösen hangsúlyozni 
akarom, hogy csakis a teljesen törvényes ala-
pon állok és fogok  maradni. Törvénytelenség, 
erőszak, üldözés, bosszúállás, zaklatás nem az 
én mesterségem. Nem is lesz. 

E megye szülöttje vagyok és ennek a 
közigazgatásában munkálkodtam. Ismerem a 
nép gondolkozását, bajait és éppeu azért fo-
gadtam el a fŐispánságot,  mert fóispánságom 
alatt azt a demokratikus megyei politikát kí-
vánom folytatni,  melyet mint alispán a megye 
közönségének teljes megelégedésére mindaddig 
folytattam,  mig egy erőszakos kormány az 
alispán székben demokratikus gondolkodásom 
miatt lehetetlenné nem tett. Akkor egyetlen 
vágyam az volt, hogy a székelynép, mely 
számtalan sebből vérzik, gazdaságilag megerő-
södjék, a kivándorlás csökkenjen az által, 
hogy az itthon való életet könnyebbé tegyük 
és jó közigazgatással, szeretettel karoljuk fel 
minden egyes baját. Szerénytelenség nélkül 
mondhatom, hogy czélom elértem, legalább 
azt mutatja az a szeretet, mely távozásomkor 
emlékezetesen nyilatkozott meg. 

Most ismét a vármegye élére állok azzal 
a régi programmal, melyet e vármegyében 
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vagyok szívvel, lélekkel. Székely ember hogy 
is lehetne más? Hiszen, hogy 14 század óta 
dicsőén, szabadon itt élt a székely nép, hogy 
annyi vész és viharban fennmaradhattunk, 
48-ig fennállott  tiszta demokratikus szerve-
zetünknek és intézményünknek köszönhetjük. 

Nemes, soczialis gondolattal saturált de-
mokratikus eszme volt vezércsillagom korábbi 
tisztviselői működésemben. Azóta még tapasz-
taltam, tanultam, elmélkedtem. Módomban 
állott betekinteni felszines  közéletünk valódi 
mélyébe, megismertem egyes irányeszmék tu-
lajdonképpeni forrásait,  inditó okait, a jelsza-
vak belértékét, valódi czéljait. Egyesek, klik-
kek, csoportok, pártoknak szavak s programm 
pontok mögött rejlő szándékait, a magyar 
társadalom erőinek elégtelenségét, és még in-
kább megszilárdult meggyőződésem és hitem, 
hogy csakis tisztán demokratikus államszer-
vezetben fog  teljesedni a nagy Széchenyi jós-
lata, hogy csak : n é p s z a b a d s á g s a n é p -
j o g o k k i t e r j e s z t é s e t e h e t i n a g y g y á , 
d i c s ő v é , i g a z á n n e m z e t i v é i m á d o t t 
h a z á n k a t . 

Én nem változtam, — talán a világ vál-
tozott körüttem. Az én álláspontom nem más 
most sem és a kormányprogramra közeledett 
az én álláspontomhoz. Hiszen ugyanaz van 
abban, miket én a törvényhatóság aug.j 7-én tar-
tott közgyűlésén elmondtam, a miket mint a 
jelen válságos politikai helyzetből való egye-
dül helyes és éppen nemzeti szempontból kí-
vánatos útra rámutattam. Röviden az én prog-
rammom : törvénytisztelet, igazság, türelem, 
önfeláldozás  és emberszeretet, mely nemes és 
nagy feladat  megoldására tisztviselő társaim-
mal, mint jó batátaimmal szövetkezem és azt 
hiszem, hogy e vállalkozásom e megye életé-
ben örvendetes haladást fog  teremteni. Mun-
kám egyetlen jutalmát pedig a nép szereteté-
nek megtartásában, nemes szándékom elisme-
résében kívánom megtalálni. 

Megjegyzések egy vezérczikkre. 
Székelyudvarhely, nov. 4. 

Az alkotmányos élet elemi, sarkalatos alaptör-
vénye, hogy minden közhatóság és minden közhiva-
talnok a nyilvánosság ellenőrzése alatt álljon s igy 
teljesen jogos követelmény, hogy minden közhivatal-
nok felelős  legyen hivatalos cselekményeiért. 

Az a kérdés, hogy valamely hatóság vagy köz-
hivatalnok hivatását miként tölti be jogos és nyil-
vános bárálat tárgyát is képezheti annak legszigorúbb 
és legkérlelhetetlenebb formájában. 

Az igazságos bírálat, bizonyított való tényéken 
alapul, minden körülményt és okot méltat és figye-
lembe vesz s ítéletét a logika tüzprobáját kiáltott 
következtetésekre építi. 

Nem szándékom a székelyudvarhelyi kir. tör-
vényszéket védelmembe venni a Székelyudvarhely 
f.  évi 88. számában „Törvényszéki  mizériák"  czim 
alatt megjelent czikk támadásai ellen, mert erre 
nem vagyok felhatalmazva,  de az emiitett czikk any-
nyira alkalmas a bíróságokba vetett közbizalom 
megrenditésére s nevezetesen törvényszékünk tekin-
télyének aláásására és anynyi ténybeli tévedést és 
helytelen következtetést tartalmaz, hogy azt szó 
nélkül nem hagyhatom. 

Lássuk sorra a vádpontokat: 
I.  Az igazságszolgáltatásban  a statisztikai  ki-

mutatásokat  önczélnak  tekintik. 
Ezzel szemben csupán annak a kijelentésére 

szorítkozom, hogy a székelyudvarhelyi kir. törvény-
szék egyik bírája sem tekinti önczélnak a statiszti-
kai kimutatásokat, sőt azt a birót, a ki magasztos 
hivatását annyira nem képes átérezni vagy oly té-
vesen fogja  fel,  hogy nem az általa valódinak felis-
mert igazság megvalósítására, hanem csupán kedvező 
statisztika elérésére törekszik lelkiismeretlennek 
tartja és attól, ki e törvényszék bármelyik birája 
ellen ily súlyos vádat emel, elvárja, hogy ezt concrét 
adatokkal is bizonyítsa. 

II. Kosz  az ügybeosztás a birák  tul  vannak 
terhelve,  rosszak,  felületesek  az ítéletek. 

Törvényszékünknél az ügybeosztást az egyes 
birák képességeinek és hajlamainak figyelembe  vjÉ^. 

a.törvénvRzék elnöke a .táblai olnökkel ^ g y ^ 
értve állapította meg szem előtt tartva azt a szabáíp1 

hogy minden biró egyenlően legyen megterhelve. 
Ha valamelyik előadónak több ügyágban is k' 

dolgoznia — a mi ilyen kis törvényszéknél termés 
tes — a mellé egy-két aljegyző van beosztva ki* 
gitő erőnek s igy túlterheltségről beszélni nem lehet. 
A ki túlterheltségről beszél vagy nem ismeri a vi-
szonyokat vagy könnyelműen elhisz alaptalan tulter-
hcltségi panaszokat. 

A telekkönyvi  biró mellé egy birói vizsgát tett 
aljegyző és egy gyakorlott joggyakornok, Dr. Voith 
biró mellé egy aljegyző és egy joggyakornok, Dr. 
Harmath  biró mellé egy aljegyző, Dr. Göllner  biró 
mellé egy joggyakornok van segédnek beosztva. 

Ebből látható, .hogy a birák túlterhelve nin-
csenek, az elintézésre váró munka egyenletesen va 
felosztva  s a kinek több jutott, az elegendő segit 
erővel rendelkezik. 

A mint az ügybeosztásból látható, a bünteti 
ügyek főtárgyalásain  felváltva  majdnem mindet 
részt vesz és lehet ez indította czikkirót arra a 
következtetésre, hogy a birák ügyköre vegyeskeres-
kedés. 

A büntető ügyek főtárgyalásain  az ügyek túl-
nyomó nagy részében a vizsgálóbíró  és a vádtanács' 
előadója  a törvény rendelkezésénél fogva  nem vehet-
nek részt, s igy erre marad 4 biró, de az egyenletes 
munkafelosztás  természetes következménye, hogy 
azon ügyek elintézése alul, melyek sem vizsgála-
ton, sem vádtanácson nem mentek keresztül, azok 
a birák, kik más ügyekben főtárgyalásokat  tartottak, 
fel  legyenek mentve ; 

és tekintettel arra, hogy a büntető perrend-
tartás egyik vezérelve, hogy az eljárás súlypontja 
a főtárgyalás  és azon minden bizonyítéknak a maga 
egészében és közvetlenül annyira produkáltatnia ke 
hogy ítélet más — a főtárgyaláson  elő nem fordu 
— bizonyítékokra nem is alapitható: 

merem állítani, hogy a főtárgyalás  előtt a bünt 
ügyek iratait az itélőbiráknak előzetesen nem is ke. 
tanulmányozniok s igy ezzel munkaidejükből egy 
percznyi idő sem vétetik el. 

Különben is a bűnügyi főtárgyalásokat  a tszék 
elnöke vezeti s igy az iratok tanulmányozásával a 
birák nincsenek elfoglalva. 



Az is figyelembe  veendő, hogy a büntető főtár-
gyalásokban való részvétel a birói működésnek egyik 
könnyebb oldala. A lőtárgyaláson a tényállás meg-
állapíttatik, az ítélet beható szóbeli tanácskozás után 
meghozatik, rendelkező része teljesen írásba foglal-
tatik s indokaival együtt nyomban kihirdettetik s 
csekélyebb jelentőségű vagy jogerős ügyekben az in-
dokoknak a hiteles feljegyzések  alapján leendő irásba 
foglalása  már a főtárgyalási  jegyző feladata,  melylyel 
szemben az itéletszerkesztő bíró többnyire csak a 
revisióra szorítkozik, mig a szavazóbirónak a főtár-
gyalás után az Ítélettel semmi dolga nincs. 

Vannak olyan polgári Ítéletek, melyeknek indo-
kolása annyira sablonszerű, hogy megkészitésük csak 
egy lithographirozott ;ürlap kitöltéséből áll. Ilyenek 
a gondnokság alá helyezést elrendelő, az ideiglenes 
életközösséget kimondó és a makacssági ítéletek. 
Az a bíró, ki csak érdemleges munkát szeret vé-
gezni, az ilyen Ítéletek megszerkesztését többnyire 
az aljegyzőjére bizza. 

Egy nap alatt is meg lehet nagyon sok ilyen 
Ítéletet készíteni, s így csupán abból, hogy egy bíró 
300 nap alatt 198 ítéletet készített, helyesen nem 
lehet arra következtetni, hogy az a bíró tul van 
terhelve. De viszont arra sem, hogy az a biró felü-
letesen  dolgozott és hiányzik nála az alaposság,  mert 
vannak bonyolódott nehéz, vannak könnyen eldönt-
hető, világos, egyszerű perek, utóbbiak a legnagyobb 
számban. Némely per megtanulására elég egy óra 
s az ítélet megírására még egy óra, némelynek két 
hét sem elég. 

Egyik biró gyorsabban dolgozik, másik lassab-
ban, de azért nem lehet ebből sem arra következ-
tetni, hogy a ki gyorsan dolgozott, már felületes  is 
volt, mert van olyan biró, a ki gyorsabban be lát 
a pereknek ama körülményeibe, a melyek döntők s 
van olyan biró, a ki erre bizonyos időt igénylő gon-
dolkozás vagy utánjárás után jön rá. 

Némely biró fejből  tudja a vonatkozó törvény-
szakaszt idézni, a másik meg csak annyit tud, hogy 
van valahol törvényes intézkedés a concrét esetre, 
de mig azt megtalálja, bizony abba idő telik. 

Lehet biró, ki 300 nap alatt 50 Ítéletet sem 
kit, s lehet biró, aki mindennap készit egy itéle-

sim 
tfbs  órákon kivül és otthon is dolgozzék, a mint 
vt igen sok biró meg is teszi, de azért cáupán 

számbeli adatolt  alapján, az előbbit alaposnak, 
utóbbit felületesnek  Ítélni megbocsáthatatlan köny-
lmüség. 

Az idei statisztikai adatok még nincsenek s 
nem is lehetnek készen, de a mult évi kimutatások 
kétségtelenül bizonyítják, hogy a czikkiró urnák az 
az állítása, hogy az udvarhelyi törvényszék a statisz-
tikát  önczélnak  tekinti,  alaptalan, mert 1904. évben 
hátrálékban maradt 

21 házassági, 
71 közpolgári, 
2 kereskedelmi, 
3 váltó, 

24 felebbviteli  sommás, 
34 első fokú  bünper. 
Ha már most a czikkiró ur logikája szerint 

.ondolkodnám, azt is állithatnám, hogy mivel hátrá-
lék van, nyilvánvaló, hogy a törvényszék alaposan 
dolgozott. 

De erről most nem beszélek. 
Ha a czikkiró ur kimutatná, hogy az ítéletek-

nek számbavehető százalékát oldotta  föl  a felebbe-
zési bíróság, a mi egyik biztos mérője a felületes-
ségnek, 

ha bizonyítaná, hogy a felügyeleti  bíróság nem 
fukarkodik  a felületességet  megrovó leiratokban, 

ha rajta kivül mást is hallanék a felületesség 
miatt panaszolni: 

akkor azt mondanám, hogy állításait számba-
vehető komoly adatokkal támogatta, s ez esetben ő 
is nyugodt lehetne afelől,  hogy a vétkes gondatlan-
ság határáig felületes  biró a fegyelmi  eljárást el nem 

erülné, s ezzel a jogrend is helyre volna állítva. 
De midőn a feloldó  végzések átlaga a minta-

rvényszékeknél történt feloldások  számát sem ha-
ja meg, 

midőn a táblai elnök, — ki a törvényszék fel-
ügyeleti hatósága — tehát illetékes biráló faktor,  sem a 
2 évenként megtartott vizsgálat rendjén, sem máskor 
p* alaposság ellen kifogást  nem emelt, sőt több biró 

„ietét jogászilag is értékesnek tartotta, 
midőn a czikkiró uron kivül mástól panaszt 

nem hallok: 

akkor a részéről emelt ama súlyos vád, hogy 
az ítéletek rosszak, legalább  is bizonyításra szorul. 

Egyik ítéletben egy, másikban más jogászi fel-
fogás  nyilvánulhat meg, de azért mindenik a tör-
vényen alapszik. 

Más kérdés aztán, hogy a törvény rendelkezé-
sét helyesen ismerte-e fői  és helyesen alkalmazta-e 
a biró? 

A tudatos vagy vétkesen gondatlan tövénysér-
tés fegyelmi  eljárást von maga után, de a jogászi-
lag megindokolt, s igy plausibilis, habár téves birói 
meggyőződésért a biró csak saját lelkiismeretének 
felelős. 

Ha ilyen rossz Ítéleteket értett a czikkiró ur, 
a jogeset részletes ismertetésével, miért nem fordul 
egy szaklaphoz, melynek hasábjain az érdekelt biró 
bizonyára nem fog  késni azzal, hogy elvi álláspont-
ját megvédje, s majd akkor az egész magyar jogász 
közönség szemei előtt lefolyt  szellemi harczban tűnnék 
ki aztán az, hogy vájjon azok az Ítéletek csakugyan 
rosszak-e,  vagy csak épen a czikkiró ur egyéni és 
lehet, hogy egyedül álló felfogása  szerint rosszak. 

Ha pedig a másik értelemben rosszak az íté-
letek, miért nem fordul  panaszával a kir. törvény-
szék illetékes felügyeleti  hatóságához és miért gya-
núsít meg kétségtelenül lendületes vezérczikkben 
minden bizonyítás nélkül egy egész bírói-testületet. 

Talán ezt tartja alkalmas módnak a birói és 
ügyvédi kar között oly sokat hangoztatott békés 
együtt működés biztosítására, 

vagy azt hiszi, hogy a marosvásárhelyi tábla-
elnöke, vagy az igazságügyminiszter lanyhán teljesiti 
ellenőrzési kötelességét és nála orvoslást nem kaphat ? 

vagy azt hiszi, hogy fegyelmi  bíróságaink el-
nézők lesznek ? 

Kísérelje csak meg és be fogja  látni, hogy csa-
lódott, ha ezt hitte. 

A közel-multban tényleg megtörtént, hogy egyik 
biró hirtelen közbejött betegsége miatt a tanács 
megalakitása nehézségbe ütközött. 

De vájjon a betegség előre látható esemény' 
És olyan esemény-e, a mi időszakonként minden 
bizonnyal előfordul,  s igy az ügy beosztásnál számba 
vehető ? 

És vájjon, ha a czikkiró ur egy tárgyalásra 
•betegsége ffiMl^m^jeiftritárt^  pzm&íit 
ez okból beadni elmulasztja, nem bizonyos-e abban, 
hogy a törvényszék mulasztását igazoltnak fogja  te-
kinteni, mert az vétlen volt. 

A czikkiró ur egy kis utánjárással tudomást 
szerezhetett volna arról, hogy az emiitett fennaka-
dás Mihály biró elóre nem látott betegsége miatt 
állott elő. 

\ ajjon nem volt-e könnyelműség ennek a kö-
rülménynek figyelmen  kivül hagyásával az emiitett 
esetet a közvélemény ítélőszéke elé terjeszteni? 

Az elnök előre nem tudhatta, hogy Mihály 
biró beteg lesz, mert ha tudja, vagy nem megy sza-
badságra, vagy nem engedi, hogy a bírák épen csak 
oly számban maradjanak a székhelyen, a mennyi 
egy tanács megalakításához szükséges. 

A törvény értelmében minden bírónak joga van 
6 heti szabadságidőt igénybe venni. 

E törvényszéknél a bírónak szabadságideje épen 
a jogkereső közönség érdekében, az ügymenet za-
vartalan fenntartása  és a torlodás elkerülése czél-
jából a képpen állapíttatott meg, hogy a tárgyalá-
sok a nyár folyamán  is épen oly számban folytak, 
mint a legszorgosabb munkaidőben. 

Ez az oka annak, hogy az elnök és 6 biró 
szabadságideje az év különböző idejében van elhe-
lyezve, s a szabadságon levő bírónak osztalékát tá-
vollétében is ellátja a helyettese, a kinek ügyköre 
igy természetesen vegyessé válik, de ez nem árt a 
bírónak, mert megóvja az egyoldalúságtól és nem árt 
a jogkereső közönségnek sem, mert ügyének gyorsan 
végét látja. 

Hogy jól-e? Erre nézve a felebbezések  statis-
tikája adhatna felvilágosítást,  a mivel a czikkiró ur 
adÓ3 maradt, de ha csak magában azt a tényt vesz-
szük, hogy a járásbíróságoktól felebbvitt  ítéleteknek 
50 százaléka megváltoztató, ebből nem a felületes-
ségre, hanem épen az ellenkezőre lehetne követ-
keztetni, mert ha a felebbézési  biróság könnyű szer-
rel akarna átesni az elintézésen sokkal kevesebb 
munkájába kerülne a felülvizsgálat,  vagy felebbezés 
alá kerülőitéleteket indokainál fogva  helyben hagyni. 

A mi pedig a felek  várakzztatását illeti, ez 
minden hatóságnál megtörténik. Egyszerre minden 
ügyet elővenni nem lehet. A nap különböző óráira 
nem lehet idézni a feleket,  mert megtörténhetik, 

hogy a 8 órára idézettek 10 órakor, s a 10 órára 
idézettek 9 órakor jelennek meg, s igy a tárgya-
lások rendje megzavartatik. 

Sokkal előnyösebb a jogkereső közönségre, ha 
a kitűzött határnapon néhány óráig várakozik, 
mintha egy napra kevés ügy tűzetnék ki, s igy a 
perek tartama elnyujtatnék. 

Épen az ügyvédi körökből emelt panaszoknak 
következménye, hogy ugy a járásbíróságoknál, mint 
a törvényszékeknél egy napra annyi tárgyalás tűze-
tik ki, a mennyit azon a napon a biróság elvégezni 
képes. 

Ha egy napra kevesebb tárgyalás tűzetnék ki, 
akkor majdnem minden nap tárgyalás* kellene tar-
tani, a mi azt hiszem ugy az ügyvédeket, mint a 
feleket  jobban kifárasztaná  és elkedvetlenítené, mint 
pár órai várakozás. 

A birák fáradságáról  nem is szólok, mert azok-
nál — a mint látjuk — még a betegség sem ok a 
kíméletre és az elnéző jóindulatra. 

Alig pár éve egy előkelő publiczistánk, a ki 
ügyvéd is, a következőket irta: 

Ha régesrégen valaki életét az igazságnak 
akarta szentelni, szigorú szabályok szerint élni s a 
világ örömeiről lemondani, az felvette  a barát csu-
háját s elment a kolostorba, a világgal pedig csak 
annyit érintkezett, hogy azoknak, a kik hozzá for-
dultak, útbaigazítást, tanácsot adott és iparko^tt 
az emberek között felmerülő  vitákat kiegyenlít i. 
Vájjon ma is ez az ut vezet-e arra, hogy tanult, 
müveit ember elzárva a világtól egyedül az igazság-
nak és annak kultuszának éljen ? Nem. Ma az az 
ifjú,  aki erre törekszik a birói pályára lép. És mint 
a hajdani barát szeme előtt tündöklött az igaz élet 
fénye,  amelynek jutalmát nem földi  örömökben, ha-
nem hosszú nehéz mnnkával megtett élet után az 
örökkévalóságban várta, ugy a magyar ifjú,  ha a 
vidám egyetemi élet után be lépaz igazságszolgáltatás 
szent csarnokaiba, maga előtt idősebb pályatársaiban 
a szakadatlan munka által megedzett, de minden 

"s iránt fogékonyságukat  vesztett embereket lát, 
k törhetetlenül csak egy felé  törekszenek: hogy 

műiden tettükben és szavukban az igazságot juttas-
sák diadalra s ha évek múlva lemondásteljes fára-
dozás után az agyondolgozott elme megtagadja a 

-aietgélfiist  é> Wtafí-  x ~toü, 
jutalmukat abban a belső öntudatban találják : jól 
éltem, mert az igazságnak éltem 1 

A mai államrendben a birói kar tagjai a bará-
tok. A törvény elzárja őket minden más foglalatos-
ságtól, nem vehetnek részt sem a politikai, sem a 
gazdasági életben, hivatásuk magasztossága megkí-
vánja tőlük a legtisztább erkölcsöt ; részrehajlatlan-
ság és pártatlanság kell hogy jellemezze minden 
szavukat, a legszigorúbb fegyelmi  szabályok alatt 
járnak el és minden kijelentésükért vagyonukkal és 
becsületükkel felelősek.  Az állami funkczionáriusok 
között az ő elméleti kvalifikácziójuk  a legszigorúbb, 
és mindezekért az állam csak oly fizetést  ad nekik, 
amely éppen csak a megélhetéshez elégséges. Igaz, 
függetlenek  és e függetlenség  talán túlságosan is 
annyira megy, hogy akaratuk ellenére sem elő nem 
léphetők, sem egyik helyről a másikra át nem he-
lyezhetők. De a társadalmi életből ki vannak zárva, 
erkölcsileg fényes  elszigeteltségben élnek mintegy az 
állam szerkezetének alapzatát alkotva, mely minden 
dísztől és csillogástól ment, a világ szeme elől  el-
rejtve mégis az egésznek nélkülözhetlen alkatrészét 
képezi. 

Ha van-e sorokban egy kis igazság : 
akkor a modern  barátok  aligha érdemlik azt, 

hogy a tömeg megkövezze őket s vezérczikkben 
mennydörögjön rájuk épen egy igazságszolgáltatási 
faktor,  ki hivatva van a birót magasztos feladatának 
sikeres megoldásában támogatni, tekintélyét fentartani 
s a ki bizonyára igen jól tudja, hogy vélt vagy va-
lódi sérelmeinek mi a törvényes, mi az egyenes, mi 
a rendes útja. Dr~ Haruialli Jenő. 

Iparfejlesztés. 
Irta: Szterényi József. — 

Budapest, nov. 3. 

Annak az Istenáldotta földnek  népiről van szó, 
mely az ország gazdasági jólétének elsőrangú ténye-
zője, a mig gazdasági életünk alapja és feltétele  a 
maga idején érvényesülő nap és eső. 

Arról a földről  és népéről, mely idő szerint az 
évnek csak egyik részében értékesíttetik és érvénye-
sül gazdaságilag; az, hogy erőt kapjon a termelés 



idejére; ez, mert foglalkozása  és életmódja egyoldalú, 
idejének nagy része kihasználhatlan. 

Pedig fontos  nemzeti és közművelődési érdekek 
követelnék a mai viszonyok alapos megjavítását. 

Nemzeti érdekek, mert a magyar faj  megerő-
södése függ  össze ezzel, mely — szomorú példáját látjuk 
ennek a Székelyföldön  — anyagi helyzetének rom-
lásával fokozatosan  tért vészit saját ősi területén. 

Közművelődési érdekek, mert a szellemi gyara-
podásnak alapfeltétele  az anyagi erő. 

A kinél hiányzik a megélhetés feltétele,  a ki-
nek küzdenie kell a létfenntartás  nehézségeivel, az 
nem fordíthat  kellő gondot szellemi fejlődésére. 

Ez a helyzet nagy Alföldünk  aranykalászos 
rónáinak nagy részén. 

Az aranykalász egymaga alig biztosítja már a 
nép megélhetését. 

Pedig az fog  maradni megélhetésének legfőbb 
alapja továbbra is, annak kell maradnia, mert az a 
jellege az ország ama nagy részének. E jelleget meg-
bolygatni akarni, e jelleg megváltoztatására törekedni, 
meddő kísérlet lenne. 

De felesleges  is. 
Más mód kell — szerény nézetem szerint — 

azt a kérdést eldönteni és ezen a helyzeten segíteni. 
Mert segíteni kell. 
Nem uj alapot keresni, hanem a meglevőt ki-

egészíteni. 
Lehet az ország egyes részein gyárakat is léte-

síteni, sőt városaiban kell is, a viszonyok sem ked-
vezőtlenek erre. 

Más a városok kérdése és ismét más a vidéké 
Azoknak mindenütt ipari és kereskedelmi jel-

leget kell adni, azok mindenikénél törekednünk kell 
számban növelni, erőben gyarapítani az iparos és 
kereskedő népességet, ez biztosítja legerősebben azok 
fejlődését. 

Erre csak a százados kézműipar erősítése és 
uj gyárak létesítése alkalmas. 

E kettő és a felvevő  képességében gyarapodó 
földmives-lakosság  önmaga teremti meg az erős ke-
reskedelmet. 

De lehet-e gyáripart teremteni azokon a ren 
geteg területeken, melyeket ma az eke szánt fel  ? 

Ighnt qgyyi hflypiken.  de általában jiem le&ek 
Nincsenek meg hozzá az előfeííételek.  Gyér a lakos-
ság, nincs fűtőanyag  vagy vizerő, sok helyütt álta-
lában viz és hiányos a közlekedés. 

Pedig ezek nélkül nincs ipar. 
És ha lehetne is, volna-e helye ennek, kivéve 

azokat az iparokat, melyek kiegészítő részei a mező-
gazdaságnak ? 

Jöjjünk tisztába azzal, mi a legfőbb  czél a 
gyáripar fejlesztésénél  ? 

A nemzeti munka lekötése, a fölös  munkaerő 
állandó és biztos foglalkoztatása. 

A mezőgazdasági iparok — melyeknek nagy-
arányú fejlesztése  ezeken a területeken kívánatos, 
sőt szükséges — a czukorgyárak kivételével nem 
kötnek le valami igen nagy munkaerőt. Ezek nem 
is ebből a szempontból birnak különös jelentőséggel, 
hanem az okszerű gazdálkodás érdekéből. 

A többi iparokhoz pedig nincs fölös  munkaerő. 
Olyan t. i., mely tavaszszal is, nyáron is, télen is 
egyaránt rendelkezésre állhatna. Mert az iparnak 
állandó munkaerőre van szüksége. Az csak kivétele-
lesen, csak-időszakos üzemeknél rendezkednetik be 
változó üzemekre. 

Csupán egy iparág volna, mely állandó mun-
kásságra számithatna itt is, a szövőipar. Mely tul 
nyomóan női munkára van alapítva. Ez a munkaerő 
pedig fölös  számmal áll itt rendelkezésre. Sőt éppen 
ez egyik nagy baja az országnak, hogy női munka-
ereje nincs kihasználna, ez nem értékesíttetik. 

Csakhogy a szövőiparnak meg egyéb feltételei 
nincsenek meg kivéve a városokat, melyek más 
elbírálás alá esenek. 

Más megoldást kell tehát itt keresni. Annyival 
inkább, mert az iparfejlesztés  nem olyan mesterség, 
melynél chablonokat lehetne alkalmazni. A viszonyok 
szabják meg ennek alkalmazhatását. 

Itt pedig a viszonyok — ismét nem a városo-
kat értem — azt irják elő, hogy keresni kell kiegé-
szítő foglalkozásokat,  melyek egyrészt leköthetik a 
női munkaerőt az év minden szakában, — ha nem 
is mindig teljes munkaidejében, — másrészt kiegé-
szítik a tavaszi, nyári és őszi foglalkozást  télen is. 

Ez nem lehet más, mint egészséges alapon szer-
vezett háziipar. 

De nem magára hagyatva, hanem komolyan 

szervezve. Vállalati alapon, hogy biztos munkát nyújt-
son és ál'andó keresetet biztosítson. 

Nem könnyű feladat,  de nem is megoldhatat-
lan. Nagy áldozatokat igényel, de olyan czél érdeké-
ben, melyért még sokkal nagyobb és indokolt volna. 
Nemcsak a jelen közvetlen kihatásáért, hanem köz-
vetve a jövő átalakulásáért. 

Ha a Székelyföldi  sikerülne néhány na-
gyobb gyárat létesíteni, melyek lekötnék a városi és 
környékbeli lakosságot, ennek kapcsán pedig sike-
rülne a nagyobb területekre kiható állandó házi-
ipari vállalatokat teremteni, melyek arra az időre 
nyújtanának a családok százainak — mert hisz egy-
előre nem lehet ezrekről szó, ez csak fokozatosan 
történhetik — rendes keresetet, mikor a mezőgaz-
dasági munka a lakosság nagy tömegei számára szü-
netel ; gyorsan megváltoznának az aranykalászos ró-
nák népének gazdasági viszonyai és ezzel egyúttal 
hatalmas lépést tehetnénk előre a nemzeti és kul-
turális haladás terén. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, nov. 5. 

Egyről-másról. 
Ki tagadná, hogy a községeknek szocziális fel-

adatai vannak. Kik vannak hivatva ebben vezér-
szerepre, irányító működésre? Az értelmiség. Tár 
sadalmi érintkezéssel indul a munka s a népnek 
lánia kell, hogy javát akarjuk. Ha ott állunk mun-
kába és becsületes munkánknak saját javára ered-
ményét látja a nép, már megnyertük annak bizalmát, 
irányithatjuk anyagi boldogulását, de kezünkben a 
szellemi átalakítás lehetősége is. 

Egy helyesen vezetett gazdakör  a legbiztosabb 
intézmény a község népének tömörítésére és ahol 
együttes munkálkodással vezethető, anyagi boldogu-
lásra. És midőn egy község vezető emberei : pap 
jegyző, földesúr,  tanitó ezt teszik, ugy kezünkbe ke-
rült, kezünkbe van a község szellemi életének irá-
nyítási is. 

Ki tagadja ma a korcsmák káros hatását? A 
téli munkátlanság unalmas esti óráiban oda gyüle 

szükségessége érzetét a családfők,  szivébe plántálni, 
hogy azt azok s család fiatal  tagjainál is érvényre 
juttassák a nyilvános életben. 

Ott akad alkalom — és hálás közönségre is 
talál — a törvények népies előadására és azokat meg-
magyarázva, a népet a felsőb  hatóság iránt bizalomra, 
tiszteletre szoktatni és amellett öntudatos polgárokat 
nevelni. Szóval gazdakörök létesítése legyen a jelszó ! 

Megyei közgyűlés. 
Udvarhelymvármegye törvényhatósági bizott-

sága Dr. Damokos  Andor alispán elnöklete mellett 
f.  hó 3-ikán rendkívüli közgyűlést tartott, mely iránt 
a bizottság tagjai lanyha érdeklődést tanúsítottak. 

A gyűlés egyetlen tárgyát a belügyminiszternek 
a törvényhatósági bizottság által az önként befizetett 
adók elfogadásának,  valamint az önként jelentkező 
ujonczok részére szükséges igazolványok kiadásának 
megtagadását czélzó korábbi közgyűlési határozat 
megsemmisítését kimondó leirata képezte. 

Az ügy az állandó választmány azon javaslatá-
val került tárgyalásra, és ehhez a 45 ös bizottság 
is hozzájárult, miszerint a megye törvhat. bizottsága 
kimondja, hogy az illető határozat azon részét, mely-
lyel az önként befizetett  államadók elfogadását  s 
annak az állampénztárba való beszolgáltatását, vala-
mint az állításra önként jelentkezőkre nézve bármi 
nemű hatósági részvételt eltiltott, a belügyminiszteri 
megsemmisítő határozatokkal szemben is, teljesen 
törvényesnek tartja; s ezen megsemmisítő belügy-
miniszteri határozatok által szenvedett jogsérelmek 
miatt az országgyűlés képviselőházához panaszos 
kérvénnyel él, s ennek megszerkesztésével a vár-
megye alispánját bízza meg. 

Dr. Kovácsy  Albert szólt először a tárgyhoz. 
Elfogadja  az állandó választmány javaslatát, indít-
ványozza azonban, hogy a felirat  megszerkesztésére 
egy bizottságot küldjön ki a közgyűlés. 

Pap Mózes sajnálatát fejezi  ki, hogy az ország-
gyűlést a kormány elnapolta, s igy az ország tilta-
kozását nem az országházban végezheti. Elitéli a 
Fejérváry kormány programmját. örvend, hogy Udvar-
helymegyét is az alkotmányvédő vármegyék soraiban 
látja. Indítványozza, hogy miután a helyzet augus^, téli munkátlanság unalmas esti óráiban oda gyüle- látja. Indítványozza, hogy miután a helyzet a u g u ^ 

kezik a falu  népe, hol hangos szóval, minden l e - | t u s óta, mikor a megye a tisztviselőit az ö n k é n j e 
; .. • . - • - . . . - - ~ú-,atnii o<i7>ir ~ piíitffflrinHlt'Áí  eltiltotta, a nelvzet nem törKffiástÓÍ"mentencsélszövöskédhetlk  a falu  szája, 
hol meghallgatásra találnak az útszélről betérő 
munkátlan munkás elégedetlenséget hirdető szavai 
és ha nagy ritkán, a sok közül felbukkanik  a becsü-
letes meggyőződésének, a valódi igazságnak egy-egy 
megnyíló virága, ott terem a tisztességes haszon és 
megbecsülendő érdek hatásán tul is érdeklődő korcs-
máros — mert akad ilyen elég — hogy azt óvatos 
lépésekkel letiporja, a haszonlesés sokszor gyalázatos 
eszközével is letiporja, kiirtsa. Egy ilyen büntanyá-
val szemben a gazdakör valóságos templom. 

A gazdakör legalkalmasabb melegágya minden 
létesítendő intézmény, keresztülviendő reform  elplán-
tálásának. 

A gazdakör, e czélra szolgáló eszközeivel: 
könyvek, hírlapok, szabad előadások, leginkább ter-
jesztheti a gazdasági átmenetet, melyek szükségesek, 
hogyha a föld  népe a maradiság sülyesztő terét el-
hagyva, az okszerű, belterjes gazdálkodást ked-
velje meg. 

Kellő fölvilágositás  és magyarázás után köny-
nyen életbeléptethető a községi állatbiztosítás, amely 
nagy károsodástól ment meg egyeseket és legtöbb évben 
a kör javára megtakarítással, jövedelemmel jár. 

A gazdakör titkára vegye kezébe a felek  tüz 
és jégbiztositási ügyeit, ez által ezen védekezési mód 
is általánosabb elterjedést nyer. 

A gazdakör hetenkint két estét szánva az ifjú-
ságnak, helyettesíti részben az ifjúsági  egyleteket, 
melyeket 60k helyen tisztán a vezető emberek lefog-
laltsága nem enged életre kelni, mivel a kitartó, 
buzgó vezetést nem biztosithatja. 

Talán legelőször kellett volna említenem a kör 
tagjai részére a beszerzéseket, mint gépek, takar-
mánynemüek, műtrágya, stb. Hogy ezek foganatosí-
tásával mily nagy megtakarításhoz jut a nép, tapasz-
talásból tudjuk. A nép lelki életét legjobban ismerő 
lelkésznek a gazdakörben van alkalma, hogy a ne-
mesnek, szépnek, jónak magvát mintegy észrevétle-
nül hintegesse, az illetlent, helytelent tapintattal 
irtsa, a felebaráti  szeretetet lángra lobbantsa, a bizal-
mat élessze és nevelve áldozatkészségre vigye. 

A hetenkint 3—4 egy óra hosszat tartó elő-
adások egyikén a község népe érdekeit szivén hor-
dozó jegyzőnek is a gazdakörben nyilik alkalma a 

fizetett  adok ' eíFogadásatól eltiltottá, a helyzet nem' 
változott, hogy az aug.-i határozat teljes egészében 
fenntartassék. 

Ezután újra Dr. Kovácsy  Albert szólalt fel 
kifejti  a politikai viszonyokból elállt azon helyzet 
miszerint a tisztviselők az aug. határozat alól felol-
dassanak és saját belátásukra bizassék, hogy az ön-
ként belépni akaró ujonczok részére szükséges iga-
zolványokat kiállitsák-e vagy sem. A Damokles 
kardja állandóan ott függ  a tisztviselők feje  fölött 
és ha szigorúan ragaszkodik a törvényhatósági bi-
zottság határozatához, a tisztviselők tömeges felfüg-
gesztése elmaradhatatlanul be tog következni, már 
pedig ennek a vármegyének közönsége aligha birná 
fedezni  a tisztviselők fizetését. 

Dr. Válentsik  Ferencz lendületes szép beszéd-
ben ismerteti a politikai helyzetet, azonban czél-
szerüségi szempontból az állandó választmány javas-
latát kiegészítve Kovácsy indítványával ajánlja el-
fogadásra,  mely épp oly hazafias,  mint a Pap Mózesé. 

Hozzászóltak a tárgyhoz még Gyertyánffy  Gábor, 
Ugrón  Zoltán, Dániel Károly, Gyarmathy  Dezső, 
Deák  Miklós és Gálffy  István, mire az elnök sza-
vazásra bocsátotta a kérdést. 

Az álJandó vál. javaslata mellett 25, a Pap 
Mózes javaslata mellett 30-au szavaztak, s a 
képviselőházhoz nem ir fel  a közgyűlés. 

Sajnálattal láttuk, hogy a dolgot a vezetó em-
berek milyen fejetlenül  végezték el. Megállapodik a 
vezérlő-bizottság megelőző nap az ügy egyféle  elin-
tézésében, amig másnap egész ötletszerűen dolgozik 
s tegnapi határozatát maga igyekszik kedélyes mo-
solygás közban dezavuálni. Nemzeti ellentállást igy 
kezelni nem lehet. Itt a nagy közönség egyöntetű 
működésére van szükség, s ha pedig azon rést ma-
guk a vezetők ütnek, ugy az egymás iránt való b! 

zalom bizony könnyen megcsappanhat. 

Törvényhatósági közgyűlés. Udvarhelym 
törvényhatósági bizottsága 3-ikán tartott közgyü ^ 
sében történt megállapodás alapján Dr. Damokos  An-
dor alispán a törvényhatósági biz. tagjait folyó  hó 
11-ének délelőtti 9 órájára rendkívüli közgyűlésre 
hívta össze. E gyűlés tárgyát a kormány kinevezésé-
ről szóló leirat és a miniszterelnök által kiadott kör-

QOZO JEGYZUUEN IS A GTTIUNNUIUCU UJUM TTINAIUIO. U -
közrend, család, község, államfentartó'  intézmények I levél, valamint politikai jellegű átirátok képezik. 



A városi költségvetés. Székelyudvarhely város 
1906. évi költségvetését Solymossy  Laj03 számvevő 
elkészítette, s az közszemlére ki van téve a hivata-
los helyitégben, hol bárki által betekinthető. A költ-
ségvetés szükségleti rovata 156003 kor. 4 fillérrel, 
mig a fedezeti  rovata 127934 korona 53 fillérrel 
szerepel, vagyis a hiány 28068 korona 51 fillér, 
B mi mindenesetre megnyugtató a közszájon forgó 
80 ezer koronás deficzittel  szemben. A hiány 
fedezésére  30 °/u pótadó — vagyis annyi, mint a 
mennyi a folyó  évi — van előirányozva, mely 28447 
korona 80 fillért  teszen ki. 

Jubiláló tisztviselők. A m. kir. pénzügyigazga-
tóság mellé rendelt számvevőség két köztiszteletben 
álló tagja : Baranyay Gyula számtanácsos, hivatali 
főnök  és Amberboy József  pü. számvizsgáló tisztele-
tére tegnap este a Hungária éttermében abból az 
alkalomból, hogy az ünnepeltek most töltötték be 
szolgálatuk 30, illetve 25-ik évét, fényesen  sikerült 
társas vacsorát rendezett. A mulatság a késő éjjeli 
órákig a legjobb hangulatban tartott és a melyen a 
tisztviselő karon kivül állók is szép számban voltak 
képviselve. 

Az alkotmányvédö bizottság csütörtökön dél-
után ülést tartott, mikor a másnapi törvényhatósági 
közgyűlés egyetlen tárgyára nézve jutottak megál-
lapodásra. A gyűlésen Ugrón  Zoltán elnökölt. A bi-
zottság az uj főispán  beiktatásának mikéntjére egy 
albizottságot küldött ki, melynek tagjai az elnökség, 
Soó  Gáspár, Dr. Gyarmathy  Dezső, Dr. Horváth 
Károly, Dr. Kovácsy  Albert, Dr. Válentsik  Ferencz, 
Pap Mózses, Szabó  István és Dr. Mezei  Ödön. 

A reformáczió  évfordulóját  megfelelő  ünnepély-
ességgel ülte meg a székelyudvarhelyi egyház ar 
idén is. Október 29-én a gyülekezetnek volt ünnepe, 
mikor Vajda  Ferencz emlékezett meg a reformáczió 
jelentőségéről. Okt. 31-én a helybeli különböző isko-
lák ref.  növendékei részére tartatott emlékünnep, 
mélyen Csutak  István s. pap prédikált Az ifjúságon 
kivül a közönség is igen szép számban jelent meg 
az ünnepélyen. 

A 45-ös megyei bizottságot Ugrón  Ákos elnök 
f.  hó 7-ikén d. u. 5 órára ülésre hivta össze. 

Tananyag beosztás ós órarend. Gyerkes  Mihály 
Líi iskolai igazgató,elqqii népiskolai,uj tan-

. és utasítás, valamint a gazdasági ismétlő iskolai 
utasítás rendelkezésének megfelelő  tananyag beosz-

si óratervvel ellátott órarend nyomtatványokat 
erkesztett és azokat osztályok- és tantárgyak sze-
nt minden egyes iskolához, az előfordulható  osz-

tálykombináczióknak megfelelőleg  füzetekké  állította 
össze. A nagy fáradságot  és körültekintést igénylő 
munkát, melyet Ember János kir. tanfelügyelő  2646 -
1905. számú s a napokban kiküldendő rendeletével 
Udvarhelyvármegye minden tanítójának használatra 
és az iskola irodai költségeinek terhére leendő be-
szerzésre ajánlott, lapunk könyvnyomdájában épen 
most van sajtó alatt, s a közeli napokban megjeleuik 
és Z. Székely  Dénes könyvkereskedésében Siékely-
udvarhelyen (a vármegyeházával szemben) igen csinos 
kivitelben lesz kapható. E füzetek  használatával a 
tananyag-beosztás készítése és átvizsgálása igen 
könnyen megy s igy sok felesleges  munka megtaka-
rítása mellett egyöntetűen kezelhető jó minőségű 
nyomtatványokat kapnak a tanító urak. Miután az 
isk. utasítások értelmében a jövő évi tananyag-beosz-
tásokat még a jelen tanév végéig be kell a kir. tan-
felügyelőséghez  terjeszteni, ezen füzeteket  már most 
megrendelhetők és állandóan kaphatók Z. Székely 
Dénes könyvkereskedésében, mely kereskedés a füze-

megjelenésük után azonnal expediálni fogja. 

\ Oltáregyesületi gyűlés. Az Erdélyi Oíáregyesület 
közgyűlését 3-ikán tartotta meg Marosvásárhelyen. 
A gyűlésen városunkból Dr. Válentsik  Ferenczné elnök 
vezetése mellett számosan vettek részt. 

A m. kir. iparművészeti iskola okt. 25-én ünne 
pelte meg fennállásának  25. évét. Ez alkalommal a 
volt és jelenlegi növendékek munkáiból egy igen 
sikerült kiállítást rendezett az ottani igazgatóság. 
L kiállítást a vallás és közoktatásügyi miniszter 
yitotta meg szép ünnepség keretében. Székelyudvar-
elyről Hargita  Nándor áll. szakiskola igazgató, mint 
m. kir. iparművészeti iskola legelső végzett nővén-
'ke szintén 11 drb. müvével vett részt, melyek a 

kiállításon méltán keltettek feltűnést, 
Halálozás. Miklósy  Sándor életének 66-ik bol-

dog házasságának 45-ik évében m. hó 31-én elhalt. 
Temetése 2-ikán volt a r. kath. szertartás szerint. 
Halálát neje és fia:  Lajos gyermekeivel, valamint 
számos rokon gyászolja 

Nöegyleti gyűlés. A Jótékony Nőegylet választ-
mányát Dr. Damokos  Acdorné elnöknó ma délután 
fél  3/ órára a megyeház kistermébe gyűlésre hivta 
össze. 

Udvarhelyvármegye jegyzői egylete folyó  hó 7-
én d. e. 10 órakor a vármegyeház kistermében tartja 
meg közgyűlését Gálffy  István elnöklete mellett. 
Tárgy: 1. 1906. évi költségvetés tárgyalása. 2. A 
hátrálékos tagdiják behajása feletti  intézkedés. 3-
Nyugdijszabályzat módosítás iránti intézkedés. 4. 
Központi gyűlésre kiküldöttek beszámolása. 5. Átira-
tok tárgyalása. 6. Előterjesztések. 

Székely fiuk  ipari elhelyezése. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara a napokban fejezte  be 
a székely fiuknak  ipiri pályákra való felvételét.  El-
helyezést nyert ezúttal 92 fiu.  Marostordamegyéből 
33, Csikmegyéből 24, Hármszékmegyéből 16, Udvar-
helymegyéből 16 és Rómániából 4. A fiuk  zöme az 
erdélyi részekben: Marosvásárhelyt, Brassóban, Nagy-
szebenben és Beszterczén kapott gazdát. 

Festékgyár a Hargitában, öt székelyudvarhelyi 
kereskedő, névszerint: Riemer Gusztáv, Rösler Ká-
roly, Gábor Márton, Heicz Vilmos és Szigmond Jó-
zsef  megvette a Hrobony-féle  festék  bányát és annak 
feldolgozására  ez év nyarán gépekkel fölszerelt  gyá-
rat állítottak föl.  A bánya és a gyár a Hargita al-
jában a Tolvajos patak völgyében van, másfél  órányira 
Oláhfalutól.  A telep különben Lövéte határában fek-
szik. A gépeket 20 lóerejü vizikerék hajtja s mint 
malomban ugy őrölik egész fiuomra  a sárga okker 
és vörös szatinóber festéket.  A jelenlegi berendezés-
sel 50 —60 vasúti kocsirakomány festéket  állítanak 
elő. A gyártmány kitűnő s igy bizton számítanak 
arra, hogy könnyen értékesíthetik. A vállalatot sze-
mélyesen Riemer Gusztáv vezeti kiváló szakértelem-
mel; jelenleg 17 lövétei székely munkást foglal-
koztatnak. 

Az Udvarhelyvármegyei Tanitó-Egylet „Homo-
ródvidéki Járásköre" r. köri gyűlését folyó  hó 23-ik 
napján d. e. 9-órakor kezdödőleg Homoródalmáson, 
az állami iskola helyiségében Kriza  Sándor tan. köri 
elnök vezetése mellett tartja meg, mely gyűlésre a 
tanító kör rendes- és pártoló tagjait, valamint a tan-
ügybarátokat ez uton hívja meg az elnökség. 

Szókelyudvarhely város közbirtokosságát Hlatky 
ÜÍÍÉIos"eínöii és"r jTaröczy'dánőT utkal^ uo'v. lío.'~u! ] 
u. 2 órára a városi tanácsházban tartandó közgyűlésre 
összehívták. E gyűlés tárgyát Udvarhelyvármegye 
alispánjának 3101—1905 számú rendelete folytán 
elkészített közbirtokossági szabályzat tárgyalása 
képezi. 

Szüret Bethlenfalván  A következő sorokat vet-
tük : Tisztelt Szerkesztő úr! Folyó október hó 23-án. 
a havasalyi első székely szöllőben Soó  lstváu birto-
kos, bethlenfalvi  birtokán egy kis társaság szürete-
zett s örömmel látta szemeivel, meggyőződött, hogy 
a szorgalmas muuka — idáig csak nyulak lakta si-
lány oldalban is mily csodát teremt; ugyanis Soó 
István úgynevezett Kiskövetalya nevű dűlőben egy 
terjedelmes tagot kapván, nemcsak a felmüveit  részét 
szántotta tovább, hanem a kökénybokros martokat 
is feltörte  rigeliroztatta s abba mintegy 1000 drb. 
különféle  szöllő-tőkét gondosan, csinosan elültetve 
most a 4-ik évben egy ünnepélyes színezetű szüre-
tet tartott, a melyen bemutatta tiszteletreméltó vas 
szorgalma dus gyümölcsét; megmutatta azt, hogy a 
havasok alatt is lehet szüretelni még pedig saját 
termésű borral. Gyönyörű kertészettel is találkoz-
hatni a szöllőben, mert Soó István szorgalma a leg-
szebb veteményes kertet varázsolt ide és gyönyörű 
gyümölcsössel, ugy hogy az ezelőtt 10 évvel semmit-
érő ingatlan ezen egy holdji ma már legkevesebb 
1200 koronát megér. Kérdezheti valaki, hogy váljon 
mindezekhez a nagyközönségnek mi köze van ? ! 
Feltéve, de meg nem engedve ezen kérdés bekövet-
kezhetését, bátor vagyok megjegyezni, hogy igenis 
van köze a birtokos közönségnek ehez, mert azon 
munka megérdemli a személyes megtekintést, a ta-
nulmányozást, nemcsak hanem — megérdemli azt, 
hogy erkölcsi és anyagi támogatásban részesítsék. 
Nem gondolok én arra ezen támogató segedelemnél, 
hogv könyöradomány gyűjtessék számára, de hogy 
gazdasági egyesületünk egyszer mára havasalyi köz-
ségek felé  is jobb indulatu szemmel nézzen s a szé-
kelyföldi  kirendeltséggel kezet fogva  a havasalatt is 
s épen Bethlenfalván  e mintagazdánál, Soó István-
nál egy mintagazdaságot berendezzen, feltétlen  szük-
ségesnek látom Szükségesnek látom azért, mert bir-
toka arra alkalmas, lakása és birtoka fekvése  az 
ut mellett lévén, az összes havasalyi községek köny-
nyen s talán akarva nem akarva tanulhatnak tőle, 
s leginkább tőle aki személyesen gazdálkodik, a ki 
nek maniája a jó és szép mezei muuka, — elannyira, 
hogy Bethlenfalva  község faiskoláját  ugy beállította, 
hogy kevés egy évi muukálgatásra a kezdő faiskola-
mester 200 korona jutalmat kapott. — A kinek 
munkakedve és páratlan tehetsége csak dicsőségére 
valhatnék a szervezendő mintagazdaságuak. Abban a 
reményben, hogy a tisztelt szerkesztő úr is ezen 

irányban nézetünket fogja  támogatni. Maradtam tisz-
telettel Fenyéden, 1905. okt. 29. Gálffy  István. A 
nagyon is egészséges eszmét az illetékes körök me-
leg jóindulatában ajánlujk. 

Az Udvarhelyvármegyei Gazdasági Egyesület 
választmánya folyó  hó 7 én, kedden d. e. 10 óakor 
a vármegyeház kistermében tartja rendes ülését. 
Tárgy: Folyóügyek. 

Vetített képes előadások a Székelyföldön-  Koós 
Mihály dr. a székely akczió vezetője a téli hónapo-
kat czélravezetően szándékozik felhasználni.  Az Uránia 
mintájára valamennyi, az akczió körébe tartozó köz-
ségekben előadásokat és felolvasásokat  rendez vetített 
képekkel. Bemutatják a régi és a modern gazdálko-
dás közötti külőmbséget. Az erdélyi éghajlat alatt 
hasszonnal termeszthető növényeket, gazdakörök szer-
vezését és működését stb. Bizonnyal jó hatása lesz. 

Czigányok párbaja. Konya Jancsi az első ze-
nekar II. vezetője, Sándorka fia,  e lap mult számá-
ban a nyílttéri rovatban szólította fel  Ampovics Bélát, 
a második zenekar vezetőjét, hogy az ő róla ter-
jesztett híreket, melyekben Kónya Jancsi zenei ké-
pességeit kisebbítette, egy, a nagy nyilvánosság előtt 
tartandó hangverseny keretében bizonyítsa be állí-
tásait, a mikor mind két fél  annak rendje és módja 
szerint kimuzsikálja magát. Kónya Jancsi a jelzett 
helyen és időben bandája kíséretében meg is jelent, 
hanem, az, a kire várt, — elmaradt. Ampovics ur 
ugyanis meggondolván a dolgot, a kitűzött időben 
egész egyszerűen másik vendéglőben hangversenye-
zett, s elmaradásának okát arra magyarázta, hogy 
hát az ő tenyerén pokolszökés  van, de máskülönben 
is a verseny eldöntésére az udvarhelyi közönség ille-
tékes nem lévén, Budapestről volna szükség 4 szak-
értőt lehozni. Ezen nyilatkozata után félős,  hogy 
Ampovics Bélát az udvarhelyi közönség csakugyan 
pokolszökésben fogja  részesíteni. 

x Az udvarhelymegyei jegyzők, úgyis mint 
anyakönyvvezetők részére engedélyezett dijakról, vala 
mint az általuk ; végezhető magánmunkálatokról al-
kotott szabályrendelet lapunk könyvnyomdájában 
kapható. 

x Nincs betegség házánál mai számunkban meg-
jelent hirdetésre, ezúton is felhívjuk  t. olvasóink 
figyelmét. 

— - - . f x f l i a r o r  t r 
Budapest, nov. 4. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

Főispáni beiktatások. 
A 48-as függetlenségi  pártban tegnap este 

Pestmegye főispánjának  beigtatásáról beszélget-
tek. A vélemény az volt, hogy a közgyűlés 
aligha nem meg fogja  akadályozni a beiktatást. 

Andrássy Géza gróf  tegnap a Nemzeti 
Kaszinóban zemplénmegyei főurakkal  tárgyalt 
főispáni  instellácziójáról, kik azt mondták, hogy 
az instellácziót meg fogják  akadályozni. 

Az uj pénzügyminiszter. 
Pénzügyi körökben elterjedt azon híresz-

telést, miszerint L á n c z i Leo lesz a pénzügy-
miniszter, eddig nem erősítették meg. 

Apponyi Londonba megy. 

Apponyi Albert gróf  ma Budapestre ér-
kezve, meglátogatta Kossuth Ferenczet, kivel 
hosszasan tanácskozott a holnapi makói ünne-
pélyről, melyen nyilatkozni fog  a helyzetről. 

Apponyi Justh és Vázsonyi Vilmos kép-
viselők társaságában ma Makóra utazott. 

Ellenzéki körökben hire jár, hogy Apponyi 
gróf  legközelebb Londonba utazik hosszabb tar-
tózkodásra. Utazásának czéljáról csupán annyi 
tudódott ki, hogy nem magántermészetű. 

Fejérváry nem mond le. 
% 

Fejérváryt megkérdezték azon hirre vonat-
kozólag, mely lemondása felöl  kering, Fejérváry 
e szavakkal válaszolt: 

— „Nem igaz, folytatom  a játszmát". 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája 
T e l e f o n s z á m s 14-



HyiUtér. 
F o g n i ű t e r e m . 

Teljesen modemül beiendezett fogászati  müteimemet 
Árpád utcza 10. sz. a helyeztem át. Midőn ezt a n. é közön-
ség b. tudomására hozom, egyúttal tudatom azt ií, hogy min 
dennemü fogtechnik  ai munkát végzek. Munkáimért teljes jót 
állást vállalok. JutányoB árak, poutos és szolid kiszolgálás 
Táztelettel: 

Dr. Kovács Géza, 
fogorvos. 

5ziVes figyelembe! 
Tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség szives 

tudomására, hagy 

éttermemet 
lényegesen megnagyobbítottam, s ezen kívül külön 
éttermet rendeztem be, mely kiválóan alkalmas 
egyes összejövetelekre. Naponta többféle  villás-
reggelit a mai nehéz viszonyok mellett jutányos 
áron adok, úgyszintén havi étkezést is elfogaiok. 
Naponta többször friss  csapolás a kőbányai 
dupla márcziusi sörből, melynek kimérésére ki-
zárólagos jogom van. — Mindennap zeneestély. 
A vidéki n. é vendégeim fogatainak  az udvaron 

levő istálló díjmentesen áll rendelkezésére. 
A n. é. közönség szives pártfogásáért  esedezve, 

vagyok mély tisztelettel 

Sándo r I s tván . 
889—1905 végh. 

Árverési hirdetmény. 
A székelyudvarhelyi kir. bírósági végrehajtó 

közhírré teszi hogy a székelyudvarhelyi kir. járás-
bíróságnak V. 224/3. 1905. plg. számú végzése által 
az oláhfalvi  hitelszövetkezetnek, képviselve Dr. Vass 
Lajos ügyvéd által, k-oláhfalvi  Ferencz László s 
társai elleD, 420, 182, 140, 160 korona tőkék és 
járulékaiak iránti ügyben, alperesnél K-Oláhfalu 
községben ös-szesetl 3240 koronára b.c?ült következő 
javai, u. m.: Két ökör kékes szőrüek és szarvuak 
5 évesek, két ökör piros tarkás szőrű, jármasok ö 
évesek, két barna szőrű herélt hámósló 6 évesek és 
még 4-től 11. tétel alatti különbbféle  ingók K.- Oláh-
faluban  alperes Ferencz László házánál 1905. évi 
november hó 6-án délelőtt 10 órakor nyilvános ár-
verésen el fognak  adatni, melynél az egyes javak 
vételáron azonnal fizeteudők,  esetleg a becsáron alól 
is a többet ígérőknek át fognak  adatni. 

Az árverési feltételek  a bírósági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak  mindazok, kik 
a lefoglalt  jevak iránt elsőbbségi jogokat érvénye-
síthetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés kezdetiig, habár külön értesítést nem vettek 
is, alulirt végrehajtóhoz nyújtsák be, mert különben 
azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére  fognak  utasittani. 

Székelyudvarhelyi birósági végrehajtótól. 
Sz.-udvarhelyit, 1905. október hó 15-én. 

B i r ó Sándor, kir. birósági végrehajtó. 

Védjegy: „ H o r g o n y " . 

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

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

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

Richter gyógyszertára 
AZ „Arany oroszlánhoz", Prágában, 

El isabeths t rasse 5 neu. 
i Hindunnaol Métküdéi, 

Bemek 6 szem ká-
vés készlet minden 

színben csak 
95 kr. f.  1.90 1.40 

Finom ajour 6 sz. 
kávés készlet min-
den színben csak 

f.  2.20 
f.  2 .90 3 .45 

Minden család pénzt 
takarít! 

Remek 6 szem. vá-
szon Damaszt Gar-

nitúra csak 
f  2.10 2 .90 3 .40 

f  3 9 0 

Szép mintázott 
vászon törülköző 

6 drb csak 
f  1.25 1.72 1.90 

f  2.10 

3 0 rőfös  v é g 
bőrvászon csak 

f  3.65 
3 0 rőfös  vég 

bőrvászon csak 
f  4 95 

3 0 rőfös  vég 
lrlandi vászon 

csak f  4.15 
3 0 rőfös  vég 
Gyöngyvászon 
csak f.  5 .45 

30 rőfös  v é g 
rumburgi vászon 

csak f.  5 .60 

3 0 rőfös  vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f  6 .40 

50 rőfös  vég 
bőrvászon C8ak 

f  8 .25 
5 0 rőfös  vég 

lrlandi vászon 
csak 9.45 

5 0 rőfös  v é g 
rumburgi vászon 

csak f  10.40 
3 0 rőfös  vég 

jó min. chiffon (jsak f  4,65 
3 0 rőfös  v é g 

R. Chlfon  csak 
f  5 .40 

3 0 rőfös  v é g 
R. R. Chiffon  csak 

f  6 .85 

3 0 rőfös  v é g 
Csíkos Kanavász 

csak f  3.25 

3 0 rőfös  vég 
csikós és koczkás 

I-ma kanavász 
csak f  4 .55 

3 0 rőfös  vég 
fin  om kanavás z 

csak f  5 . 4 0 

35 rőfös  vég 
kanavasz kőlön-

legesség 
csak f  6 4 0 

80 rőfös  vég 
fehér  csíkos 

cslnvat ágyhu-
zatra csak f  6.35 

30 rőfös  v é g 
virágos fehér 

cslnvat ágyhu-
zatra osak f  7 . 4 0 

Remek női Ing 
vászonból, kézi 

hímzéssel 
csak 85 kr. f  1.15 

f  1.55 

Remek női Chíffon 
ing schweizi hím-

zéssel 
csak f  1.10 f  1.42 

f  1.74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-

lasztékban 
csak 98 kr. f  1.25 

f  1.56 

Remek női chiffon 
nadrág 

csak 9 0 kr. f  1.18 
f  1.45 

Remek Chiffon 
alsó szoknyák 

hímzéssel 
csak f  1.35 f  1.75 

frt  2.25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szók-

nyák 
csak frt  1.65 f  2.15 

frt  3.22 

Varrás nélküli vá-
szonlepedő 2 mtr 
hosszú és másfél 

mtr széles 
csak 92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászonlepedő 
2 mtr hosszú és 

másfél  mtr széles 
csak frt  1.05 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
Budapest, Kerepesi-út 65. 1. em. 

Remek selyem 
Clot paplan min-
den színben csak 

frt  3 95 

Remek Cashmir 
paplan minden 

szinben csak 
frt  3.55 

Sz. 529 1905. vh, 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t. cz. 102 § a ér'elmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a sz.-udvarhelyi kir. törvényszéknek 1905. évi 
4771/p. számú végzése következtében, Dr. Nagy 
Samu ügyvéd által képviselt Udvarhelymegyei tkpénz-
tár javára Sándor János Samu és t. lokodi lakósok 
ellen, 223 kor. s járulékai erejéig, 1905. évi szept. 
hó 27-én foganatosított  kielégítési végreüijtás utján 
lefoglalt  és 1227 koronára becsült következő ingó-
ságok, u. m.: I, Sáador Jáuos Samunál széna. II. 
Sándor Ferencznél 2 tehén, 1 szekér és széna. III. 
Balázs Andrásnál 2 tehén, 1 szekér és széna. IV. 
Sándor Józsefnél  2 tehén. V. Ifj.  Szőcs Ferencznél 
2 ló. VI. Balázs Mózesnél 2 tehén nyilvános árveré-
sen eladatnak. 

Mely árverésen az Oklánd kir. járásbíróság 
1905 ik V. 286/2 számú végzése folytán  223 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1905. évi május hó 20 napjá-
tól járó 6®/0 kamatai, Vs°/o váltódij és eddig össze-
sen 98 kor. 37 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Lókodban alpereseknél leendő esz-
közlésére 1905. évi november hó 14-ik napjának dé-
lelőtti 9 órája batáridőül  kit&atiik  és ahhoz & venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. § ai értelmében készpénzfizetés  mel-
lett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alól is, el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le és felülfoglaltatták  és azokra kielégítési jo 
got nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Oklánd, 1905. évi október hó 31-ikén. 
F ó l i á k I g n á c z , kir. bir. végrehajtó. 

Elektio-Vitalizör, 
Dupla Villanydelejes Kereszt Vagy csillag 

R. B. 86967. BZ. Gyógyít és felüdít  jótállás 

O mellett köszvéuy, rheuma, asthmi (nehéz lé 
légzés), álmatlanság, fülzúgás,  nehéz hallás, 
epilepsia, idegesség, étvágytalanság, sápkor, 
fogfájás,  migrén, tehetetlenség, valamint minden 
idegbetegségné). Azon beteg, aki 86367. számú 
készülékem által legfeljebb  45 nap alatt meg 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét. 

Ahol már semmi sem használt, ott kérem az én készüléke-
met megkísérelni, megvagyok győződre készülékem biztos 

hatásáról. 
A kiskészülék 4 kerona, könnyebb betegségeknél használandó 

A nagy készülék 6 kor. idültbetegségeknél alkalmazandó. 
A központ elárusítóhely szétküld utánvéttel vagy előleges 

fizetéssel  bel és külföld  részere 
Auffenberg  József,  Budapest, VIII. Bezerédi-u 3. 

glsff  s t y r i a i Hűtőgépgyár 
Fogl J. L. mügépész — Magyarországi képviselet és raktár 

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

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

Varrógép, kerékpár javító uiühey. 

jN f i t r cs t ö b b é i s z á K o s s á g ! 
a Zoa-por használata után, amiről 
ezer meg ezer köszönőlevél önként 
beérkezett. A Zoa-por kávé, ital, étel 
vagy szeszesitalban adható anélkül, 
hogy erről az ivó tudomással bírjon. 
Teljesen ártalmatlan. 

Á Zoa-por többet ér, mint a világ 
minden szóbeszéde a tarrtózkodásról, 
mert előidézi azt a csodahatást, hogy 
az iszákosnak a izeszesitalokat ellen-
szenvessé teszi. 

A Zoa por csendesen és biztosan 
hat, hogy azt feleség,  testvér vagy 
leánygyermek egyaránt az ivónak 
tudta nélkül adhatja és az illető még 
csak nem is sejti mi okozta javulását 

Z o a a családok ezreit békítette ki, 
sok ezer férfit  a szégyen és b^cste-
lenségtől megmentett,kik később józan 
polgárok és ügyeB üzletemberek lettek. 
Nem kevés fiátal  embert a jó útra 

és szerencséiéhez segített és sok ember életét számos évvel 
meghosszabbította. Egy adag ára egy teljes kúrához 10 kor. 
Szétküldés titoktartás mellett portó és vámmentesen törté-
nik, utánv vagy a pénz előleges beküldése mellett Szállítja 

AUFFENBERG JÓZSEF. Budapest, Vili Bezerédi-u. 3. 

A r j I : ÍÍ r z É K 
minden hangszerről kivá-
vá natra ingyen és bér-
cig: mentve küldetik. 

Első kézből, a gyárban 
vásárol Ön olcsón és 

legjobban! 

Első magyar villa-
mos erőre berende-
zett liangszergyár 

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

B I D A P E 9 T , I I . , L i á n c z h l d - u . 5 . 
A ján Íj Diáját gyáriban készölt általánosan elismert 

i l kfllönlegeB  (speczialitás) fa-,  réz-, fnyó  és vonós 
hangszereit, cziinbalmokat btb. 
Legnagyobb raktár és gyár. 
UxMAflSSl/  3. 4, 5, 6 forinttól  feljebb  a legjobb 
JlgyvHUI} felszerelésben. 

jtangfoKozó gerenda Ŝ ída vi^ 
Bókkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer (biztos 
(.iker); hegedűbe javítással 4 frt. 
11 •••asAMil#{t/ legjobb, erős, elpusztíthatatlan 
J t a r m o n m a i s hangokkal. 2.50, 3, 4, 5 forinttól 
feljebb.  Különleges aczélhangu hangversenyharmoni-
kák, saját minták. 

rózsafából  ujezüst bil-
lentyűvel és iskolával 
30.— forinttól  feljebb 

világhírű legjobb gyárt-
mány, 66 forinttól  feljebb 

Tárogató 
jtartnnniumoK, 
7<iMflba««l/  teljes felszerelése  előnyög 
tKlUtyarUl l feltetelek  mellett, jutányos ár-
ban, elismert jó minőség, a hadsereg ét a legtöbb 
katonai zenekaroknak szállitója vagyok. 

a z ^ * 8 z e 8 hangszereken, különle-
JŐVll ges szakszerű pontossággal, ju-
tányos rban eszközöltetnek. 

Kezesség minden egyes 
= hangszernél 
K i v i t o l nagyban és rv iv i l t j l kicsinyben I 

I 

K M minőségű ts legtnagassabb szilárdságú portlandora czementet olefin ajánl 

m m \ P O R T I A M ) C E M E N T G Y Á R 
?rass6ban $z« ; r i y t t f l<a the ly t t t  R ö s l w M Gábor »tamai. 



S C I l I C H T - S Z A P P A N ! 
(„Szarvas" vagy „kulcs szappau) 

Legjobb, legkiadósabb s ezért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment minden káros alkatrészektől. 
m - M indenü t t l (aphaM. 

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

C m u t l a m * I f t f t  i ó n e v e l é s ü fiu 

W J J kedvező feltéte-
lek mellett tanoneznak azonnal felvétetik 
H a á b é s H e i t z c é g n é l 

F I G Y E L E 1 I ! 
K ü r y Klára , Komlössy E m m a stb. 
neves művésznők által állandóan használt, Francziaország-

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

crém-szinben) doboz* 1 kor. 
a Janovitz-féle Gyöngy-arcviz üvegje 2.50 fill. 
a Janovitz-féle 6yöngy-kézflnomitó 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. 
Discrét postai szétküldés naponta. 

Az arc- és 
kézbőr ápo-

lására 
Kitűnő ered-

mények. 
Számtalan 

hála és kS-
szöno lerél. 
toghus és 

B r r , C s i l l a g j ^ r r r r a 
185 cm. óriás hosBzu Loreley hajamat 
az általam feltalált  kenőcs 14 havi hasz-
nálata után értem el. Ezen kenőcs az 
egyedüli szer a haj ápolására, a növés 
elomo ditására, a fejbőr  erősítésére; 
uraknál erős és teljes szakállt növeszt 
és már rövid idei használát ugy a haj-
úak, iniut &BZaka'iljűákieiujfei)2ete5  féüjjt 
és teltséget kölcsönöz és megóvja ezeket 
a korai megőszüléstől egész késő aggkorig 
Egy tégely ára 1, 2, 3 és 5 frt. 
Postai szétküldés naponként az összeg 
előzetes beküldése vagy utánvéttel az 
egész világba gyárból, hova minden ren-

delés intézendő. 
Csillag Anna Wien, I., Graben 100 

5 koronáért; 
küldök egy postacsomag 4 és fél  kiló (kb. 50 drb) 

kevéssé megsérült 

pipere-szappant 
rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin, gyöngy-
virágból szépen összeválogatva, a pénz előzetes be-

küldése esetén v. utánvéttel. 
Auffenberg  József,  Budapest, Bezerédi-n. 3. 

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 (fagy  daganatok ellen) üvegje 2 k. 
Számtalan hálalevél. — Raktár Ausztria-Magyar-

ország részére az egyedüli készitö 

„A jt G T A ["-gyógyszertára, jíatVanban. 
Postai szétküldés Daponta. 

G a z d á k n a k i n g y e n ! ! 
Hasznos tanácsadó a házi állataink hizlalására 
és táplálásához, ralamint ezek betegségeiről és 
ettől való megóvhatásnkról czimü minden gazdá-
nak nélkülözhetetlen könyvet mindenkinek, a ki 
e lapra hivatkozik, ingyen és bérmentve megk&l 
döm. Olvasóköröknek és gazdasági egyesületeknek 

kivánatra több példányt küldök. 

AUFFENBERG JÓZSEF, Budapest, VIII. Bezerédi-n 3. 

Magas jutalék kereshető 
Ügyes aquisiteurök előleget kapnak. Uj és különle-
ges (Nem biztosítás, könyv, részletes sorsjegy stb.) 
Ajánlatok K. 250. alatt F i s c h e r I. D. hirdetési 
irodába, Budapest, Gerlóczy-utcza 1. sz. intézendök. 

Egy háztartási mér leg 
i n g y e n ! 

Mesésen olcsó árak mellett küldöm szét tnlhalmozott raktáramból világ-
hírű kiválóságnkért általánoson kedvelt m e x i k ó i e z ü s t á r u i m a t 

és pedig 6 drb mexikói ezüst asztali kést, 
6 drb mexikói ezüst evő villát, 6 mexikói 
ezüst evőkanalat, 12 drb mexikói ezüst 
kávéskanalat. 6 drb kiváló dessert kést, 
6 drb kiváló dessert villát, 1 drb mexikói 
ezüst levesmeritő kanál, 1 dra mexikói 
ezüst tejmeritő. 2 drb elegáns szalon asz-
tali gyertyatartót, a 4 6 drb ö s s z e -
s e n c s a k 6 frt  6 0 k r ^ j e z a r . 

Minden meggendelő ezenkivül jntalomz 
képen egy szavatosság mellett pontosan 
működő 12 és fél  kiló hordképességü ház-
tartási mérleget kap teljesen dijulannl. 
A mexikói ezüst egy teljesen fehér  fém 
(belül is), melynek tartósságáértés kiváló 

minősegéért 24 évi jótállást vállalok, Szétküldés a pénz előlege* 
bek üldese^ese téij vagy ntánvéttel történik az enrópai raktárból 

AUFFENBERG JÓZSEF 
Budapest, VIII. Bezerédi-u. 3. 

^ a r i s n y a Hii lönlegcssegcli 

Legolcsóbb bevásárlási fo r rás ! 
püsVálasztíK a legdivatosabb női-, férfi-  *s 

gyertneHharisnyáKban. 
WJT ttll/isi fii  B U D A P E S T , 
A i l l l U ^ VIII, József-körut  9 BZ. 
12 pár saját kötésű fekete  cérna harisnya 10 korona. 

Iszákossás: nincs többé! 

IN GYEM PRÓBA 671 szám 
Vágja ki eien szelvényt éu küldje 

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

bérmentceitendők 

Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a Cozaporból. Kávé, tea, étel 
vagy szeszes italban egyformán adható 

az ivó tudta nélkül. 
A C O Z A P O R többet ér, mint a világ minden 
szóbeszéde a tartózkodásról, mert csodahatdsá 
ellenszenvessé teszi as isiákosnak a szeszesitalt. 
A COZA oly csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleség,  testvér avagy gyermek egyaránt az 
ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még csak 
nem is sejti mi okozta javulását 
A COZA családok ezreit békitette ki iBmét, 
sok sok ezer férfit  a szégyen és becstelenségtöl 
megmentett, kik később józan polgárok éB ügyes 
üzletemberek lettel. Temerdek fiatal  embert a jó 
útra, es szerencséjéhez segített és Bok embernek 
életét számoB évvel meghosszabbiiotta. 
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mind-
azoknak, kik kívánják, 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 
egeszsegre teljesen ártalmatlan 

GOZA INSTITUTE 
(Dept 571) 

62, Chaocery Lane, London 
Anglia 

Ó r i á s i s z e r e n c s e T Ö R Ö K N É L ! ! 
F e l ü l m ú l h a t a t l a n 

vevőinknek; ezek közö 

000,000 koronás főnyereményt,  a legnagyobb 4:00,000 
4 á 100,000, 3 á 90,000, 2 á 80,000, 3 á 70,000, 3 á 60,000, 
40,000, 30,000 25,000, 20,000, 15,000, t a T S ^ ^ S S ^ W 

az a szerencse, mely bankház nknak ked\ez. Rövid idő alatt 
21 millió koronánál több nyerei ényt fizettünk  ki nagyrabrctült 

vevőinknek; ezek között a ké t legnagyobb n y e r e m é n y t és pedig: kétszer a nagy jutalmat, a 
koronás főnyereményt 

továbbá 

több 50,000, 
5X00. 2.000, 1,( 00 

nagy nyereményt. 
Ennélfogva  ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb osztálysoríjátékában vegyen részt és 
rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet. A f  A A O N w r e K K á f c á f c á f c  pénznyere-
megkezdődő 17. magyar osztálysorsjátékban - • . J L ^ ' j V W j g m é t ( f  | f , V  W m é n y j u t 
és összesen 1 4 m i l l i ó 4 5 9 . 0 0 0 k o r o n a h a t a l m a ; * ö s s z e g e t sorsolnak ki 

É 

Rendelje me^ a neve m.llett 
álló • s z e r e n c s e s z á m o t ! 

o* pen: sz;ppe varazi lja az eletet! lalán mjgicpi a 
ferj a feleseget vagy az asszony az urát a i eve mel-
lett álló sarsjejy megvete.e altal e y fönyeremeny-
nyel A vél tlen > agv szere, et játszik az eletben is 

megl bet, hoy eppn egy szerencses véletlen 
a neve melletti számot eltalálta, melyre egy 
= = nagy nyeremeny jut. = = = = = 

Legnagyobb nyere- M ^ k o r o n a T o v á b b á egy jutalom 
mény esetleg ^ ^ ^ 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 *0.000, 3 á 25.000, 8 á 20 000. 

8 á 15.000, 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény. — Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: 

V8 eredeti sorsjegy frt  -.75Vagy Kor. 1.50; \ eredeti sorsjegy frt  1.50 Vagy Kor. 3 -
I2 »» »» »» 3 . „ „ 6 . : Vi >1 M M 6 . — ,, „ 1 2 . — 

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Meg-
rendeléseket a fenti  eredeti sorsjegyekre ké.ünk azonnal, de legkésőbb 

f. évi november hé 14-ig-
bizalommal hozzánk küldeni, miután & fenti  szerencseszámok gyorsan elfogynak 

T ö r ö k A . é s T á r s a 
Sürgönyeim : Törökék, Budapest. B A N K H Á Z A B U D A P E S T . Sürgönyeim : Tftrökék.  Budtpest 

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

Központ: T e r é z - k ö r n t 4 6 / a . I. fiók:  V á e z i - k ö r u t 4 / a . II. fiók:  M u z e u m . 
k ö r n t 1 1 / a . III. fiók:  E r z s é b e t - k ö r u t 5 4 / a . 


