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Bécsi politika. 
Székelyudvarhely, nov. 10. 

Bécsben azt hiszik, hogy Fejérváryék ki-
nevezésével teljes lett az összhang, nemzet és 
király között. Csend és rend legyen tehát az 
országban. A ki nem fogja  be a száját, a kinek 
nem tetszik az uj kormány és programja, nyil-
ván közcsendháboritó, lázongó és királysértő 
forradalmár,  méltó az ügyészség figyelmére  és 
a biróság sújtó Ítéletére. A koaliczió tűnjön el 
a fenéken.  Megszűnt lenni. Többé nem tényező, 
nem többség, mióta kitudódott felőle,  hogy nem 
akar eszköze lenni egy korlátot el nem ismerő 
akaratnak. Nem szükséges többé vele szóba ál-
lani Soha sem volt igaz, hogy a magyar nem-
zetnek vágyai vannak és vágyainak hivatott 
tolmácsolói. Minden nemzeti óhajtás halálos be-
tegség, szószólói nemzetrontók. Nem Budapesten, 
hanem Bécsben tudják legilletékesebb, hogy 
mitől lesz boldog a magyar. Nem Budapesteu, 
hanem Bécsben ismerik legjobban azokat a fér-
fiakat,  a kikért él-hal a magyar. Nyomor és 
szenvedés vár a szerencsétlen magyarra, ha az 
osztrák áfiumot  nem veszi be és ha ezentúl is 
Kossuthért és Andrássyért fog  lelkesedni, nem 
pedig Fejérváryért, Lányiéit és Kristóft'yért. 

Bécsben azt hiszik, hogy valami igen nagy 
és döntő dolgot müveitek, mikor kigondoltak a 
magyar számára egy népboldogító programot és 
végrehajtását éppen Fejérváryékra bizták. De a 
legnagyobb gondolat is kárba vész, ha megkésik. 
És igen nagyon megkéstek vele. Jogfosztással 
és törvénytiprással fölkeltették  a nemzetben a 
legnagyobb fokú  bizalmatlanságot, á minek kö-
vetkeztében az országban nyomát sem látjuk a 
fogékonj  Ságnak és a bizalomnak, a bécsi aján-
dék-program iránt. A nemzet valahányszor egy 
lépést akart előre tenni, annyi szükkeblüséget, 
annyi roszakaratot tapasztalt Bécs felől,  hogy 
most csökönyös ellenállással várja a jót is, a 
mi a bécsi programban netalán benne lenne. És 
ez nagyon természetes. Senki sem képes elhinni, 
hogy a hatalom most egyszerre letér a jogfosz-
tás útjáról és őszintén rálép a reform-  s koresz-
mék áldásos útjára. A népboldogító reformokat 
nem is ugy készítik elő, a hogy Fejérváryék 
előkészítették. A kit előbb kiakarnak fosztani 
eszményeiből, erkölcsi javaiból, nemzeti becsüle-
téből, ahoz hiába közelednek még oly értékes 
földi  javakkal. A kit a haladás útjára akarnak 
terelni, azt nem fosztják  meg magaválasztotta 
vezéreitől, hogy aztán olyan férfiakat  kövessen, 
a kikben soha sem volt hite, bizalma, reménye. 
A magyar föld,  a magyar nemzet pedig nagyon 
szomjúhozza egy reform-korszak  áldásait. Mert 
egy emberöltő óta alig egyszer engedték meg 
neki, hogy merész, nagy lépésekkel haladhasson 
előre. Vezérembereinek tehetetlensége, hatalmi 
vágya, koczkázatoktól való gyáva félelme  miatt, 
egy állóhelyben kellett vesztegelnie, mikor körü-
lötte minden más nemzet rohamlépéssel haladt 
előre. A hosszú vesztegetés után igenis, a ma-
gyar nemzet szomjúhozza a reformokat,  nem 
idegenkedik a legmerészebbektől sem, de e re-
formoknak  szive vágyaiból, közéletéuek szükség-

leteiből kell fakadnia,  rátermett vezéfek  irányí-
tása, lelkesitése mellett. 

Viharban nem szokás magot vetni. De a 
Bécsből küldött reform-miniszterek  előbb fölka-
varták a nemzet epéiét, fölzaklatták  az alsóbb 
társadalmi rétegek rosszindulatait, gyülöltséget 
és irigységet keltettek olyan javak iránt, melye-
ket csak nagylelkűség és testvéri érzés oszthat 
meg áldásosán. A jobbágyság fölszabadítását 
nem azzal készítették elő, hogy a jobbágyot a 
nemzet ellen uszították, hanem azzal, hogy a 
nemes ember keblében lágra gyújtották a joge-
gyenlőség és testvéri érzés szikráját. Ma a 
reform-eszmék  rugói, a megtorlás, a nemzeti 
hitvallástól való elcsábítás. Az eszközei : az el-
fogultság,  az irigység szitása, az erőszak, a fur-
fang,  az eszmék szánszándékos összezavarása. 
Társadalom, s nemzetrontó tüneteit máris látjuk. 
A hatalom kezet fog  a nerazetkőziességgel, a 
demagógiával. És menekül a nemzet szolgálati-
ból minden hü fiu.  Egyre emelkednek korlátai 
a nyilvánosságnak. Minden reformnak  megérle-
lője, leghivatottabb ellenőrzője: a parlament 
kapui zárva vannak, a napi sajtót éjjeli czen-
zurával próbálják megfélem  liteni. Magunk sem 
vállalunk közösséget a károsakodó , sajtóval, mert 
minél szentebb ügyet szolgálunk, annál több 
méltóságra van szükségünk. De mit gondoljunk, 
azoknak a lelkiismeretéről és szándékairól, a 
kik félnek  a parlament és a sajtó nyilvános-
ságától. ügy készítik elő a reform-korszakot, 
hogy hosszú időre elmenjen a magya- -^ber 
kedve a haladás vágyától. 

Bécsben természetesen álmélkodnak, hogy-
sem Fejérváry és társai, sem reformjai  nem 
kellenek a nemzetnek. De az ujabb csalódást 
nem a nemzet tartogatja a,király számára, ha-
nem a bécsi makacsság és vakság. Csak Bécs-
ben nem tudják, a mit az egész világon tudnak, 
Fejérváry, Lányi, Kristófiy,  Fájlics soha sem 
voltak a magyar nemzet vezérei. Az egé3z vi-
lágon tudják, hogy a mit azonban Bécsben nem 
tudnak, hogy ennek a kormánynak nincsen sem 
pártja, sem tekintélye, sem hivatottsága. A par-
lamentben csupa ellenség várja és még hatal-
masabb ellenség az országban. Barátai, ha van-
nak, csak titokban lappanganak és nem mernek 
kilépni a homályból. És ha lesznek is barátai, 
méltók-e a király bizalmára, a kik nem méltók 
az ország bizalmára? A Habsburg-dinasztia az 
ő négyszázéves magyarországi múltjából tudhatná, 
hogy igazi, megbízható hívei mindig a nemzeti 
táborban voltak. Fejérváryék nem fogják  itthon 
kibékíteni az emberek érzelmeit a hatalommal. 
E nélkül pedig apránkint elmorzsolódik a di-
nasztia és a nemzet szolgálatára alkalmas min-
den erő. A válság hosszú ideje alatt Bécsben 
sok mindenféle  apró, kicsinyes eszközt gondoltak-
ki a viszály elmérgesitésére, ' de egyetlen nagy 
és merész mentőeszme sem villant meg a válság 
sötétjében. Az osztrák föld  erre nem is alkal-
mas, Az elfajult  partikularizmus, a nagyra ne-
velt kapzsiság és a társadalom, minden rétegében 
duló metreszvirtsaft  az osztrák szemhatárt nyo 
morultul összezsugorította. Ez a megromlott 

bécsi talaj,' a belőle csirázó léha osztrák poli-
tika, a régi lomtár rozsdás fegyvereit  szedte 
elő s vitte harczba a magyarok ellen. Megpró-
bálnak mindent, a mivel már századokon át 
kudarczot vallottak. 

A kép mindig egyforma.  A czélok homá-
lyossága s tisztátalansága, az eszközök és tak-
tika inkorrektsége és nemtelensége még mindig 
ugyanaz. A kor szelleme a bécsi politika lé-
nyégét érintetlenül hagyta. Az egész világ áta-
lakult ; a dinasztiák és nemzetiek újjászületve, 
messzetekintő czélokra egyesülve, a modern fej-
lődés utján egymást megértve, egymást támo-
gatva haladnak előre. A Habsburg-monarkia 
határain belül még mindig a legkorlátoltabb, 
legkonokabb feudális  világnézet dühöng. Egy 
nagy, erős, egészséges népet meg akarnak nyo-
morítani, mert a maga természete és törvényei 
szerint kíván élni. 

Nem fog  nekik sikerülni. Az osztrák poli-
tika ismét keserves csalódásba sodorja a dinasz-
tiát. Nagy szerencsétlensége lesz a dinasztiának, 
ha az osztrák politika idült eszmeköréből ki 
nem szabadítja magát. Ha mihamar rá nem lép 
a romlatlap <serejü magyar földre.  Osztrák ku-

( ruzslással itt nem lehet boldogulni. Erős hitünk, 
hogy magyar válság csak magyar íoiúou iutd-
hető el, a magyar nemzettel egyetértően. 
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Az Udvarhelyi Hiradó folyó  hó 5-iki számá 
nérai félreutésekre  adott okot, amelyet a hamisság 
és rosszhiszeműség e világában siettek elefánttá  fel-
fújni,  s a dolog lényegének, a már jól ismert okok-
ból, nyakát csavarni a gonoszságnak és lelkiismeret-
lenségnek olyan parazita apparatusával, amely, nincs 
kétségem, a jóizlésü közönség körében visszatetszést 
szült. 

Az igazságos kritika elől egyáltalán nincs okom 
elzárkózni, mert ténykedésemnek teljes tudatában 
vagyok és lelkiismeretem tiszta a felöl,  hogy távol-
ról sem követtem el oly dolgot, amely eddig vallott po-
litikai elveimmel olyau összeütközésbe jönne, amely 
az inkorrektségnek csak látszatát is magán hordaná. 

Szükséges tehát az inkriminált lapszámot egy 
pár szóban bár, ismertetni. 

Az Udvárhelyi Hiradó mult jzámában Ugrón 
János most kinevezett főispánról  irtam vezérczikket. 
Igyekeztem a tárgyilagosság terén maradni, az volt 
kétségtelen intenczióm. Elmondtam benne, hogy Ug-
rón János a megye közönségétől 97-ben milyen kö-
rülmények közt vált meg. Konstatáltam azou köz-
tudatban levő letagadhatatlan tényt, hogy e féifiúról, 
az elcsapott alispánról, távozásakor mindenki tudta, 
hogy karrierje nincsen befejezve;  konstatáltam, hogy 
Ugront szép készültsége mintegy predesztinálták a 
főispánságra  és sajnálattal konstatáltam azt a tényt, 
hogy Ugronnak most kell e megye élére állania, 
„noha normális  körülmények  közt  ha jő" éppen szép 
készültségénél fogva  „lényeges alkotásokkal tette 
volna maradandóvá működését". „így azonban saj-
nálattal vesszük, hogy imparlamentáris kormányt 
kell szolgálnia". 

Tovább menve: „ . . . elhisszük, hogy a Fejér-
váry programmját hátsó gondolatok nélkül teszi 
magáévá" — erre Ugrón demokratikus volta joggal 
engedett következtetni, de mindjárt megjegyeztem, 
hogy „feltevésében  csalódik, mivel Fejérváry sze-
mélye, ki mindig az abszolút császári akarat érvé-
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nyesülését tartotta főfeladatának,  nem nyújt garan-
cziát egy ilyen radikális és liberális programm meg-
valósítására." Végezetül megjegyeztem, — elvégre a 
megyei politikai élet göröngyös forgatagában  nyakig 
benne vagyok — hogy „az ellenállás, amit Ugrón e 
megyében talál, nem az ő személyének szól, hanem 
igenis annak a kormánynak, melynek szolgálatába 
szegődött." 

Hogy hol van itt az elv feladás,  — valóban 
nem tudom kihámozni, annyival inkább nem, mivel 
teljes tudatában vagyok becsületes, jó intencziómoak, 
melylyel e czikket megírtam. Lehet, elismerem, hogy 
a czikk hangja nem csap a szélsőségbe át, amint-
hogy e lap iránya soba sem kereste a szélsőségeket, 
lehet, hogy Ugrón János személyéről  is melegebb 
hangon irtam, amint ma napság a főispánokról  szo-
kás irni; de hát ez tisztán az ő személyének szólt, 
kitől, bármilyen politikai elvek szolgálatában is látok, 
nem tagadhatom el rokonszenvemet és tudása felől 
alkotott véleményemet. 

A lap második helyén Vajda  Ferencz igen tisz-
telt barátom tollából közlök le czikket, melynek min-
den szava megalkuvást nem tűrő nemzeti ellenállás-
ról szól és tárgyilagos, komoly hangjával az alkot-
mányellenes kormány szándékait világítja meg. 

A politikai jegyzetek rovatból elvfeladást  kiol-
vasni szintén képtelenségnek tartom. Ezután jő az 
egyik inkriminált czikk: Ember János tanfelügyelő 
ur czikke. Ezzel pedig azonnal végeztünk, ha elolvas-
suk azt a kommentárt, mely a czikket kiséri, és 
amely szerint azt lapunk irányával azt ellentétben 
állónak jelentem ki. Kétségtelen szokatlan, hogy egy 
bizonyos politikai irányt követő lap, saját magával 
ellentétben levő czikket adjon le. 'Azonban a tör-
vényen kívüli állapot által előállott gazdasági pan-
gás, a terjedő anarkisztikus törekvések által 
fölidézett  erkölcsi károk, amint ennek egyik kiváló 
koalicziós közjogászunk is a Budapesti Hírlapban 
tegnap kifejezést  adott, parancsolólag követelik 
a törvények tekintélyének helyreállítását s kell, hogy 
napirendre tűzzék minden illetékes tényezőre né^ve 
az orvoslás, a kibontakozás gondolatát, módozatainak 
keresését, őszintén bevallom, hogy engem e czikk 
leadásánál ez a szándék vezetett. Le^et, hogy té-
vedtem. 

A mi pedig végül Ugrón János interviewerét 
ifteü,  ez mlnaen politikai állásra kinevezett férfiúnál 
gyakorlatban van. Ezt megtette a „Magyarország" 
is Thaly főispánnal.  Hogy pediglen e nyilatkozatát 
Ugrón János megküldötte a törvényhatósági bizott-
ság tagjainak, ez tisztán az ő privát dolga. 

És ezzel aztán végeztem is a kérdéses lapszám 
politikai czikkeivel. Egészen érthetőnek találom, 
hogy egy pár alak sietett a dolgot felfújni,  s a lapot 
olyan színben feltüntetni,  mely eddig vallott politi-
kai elveit szegreakasztotta. Az ez irányban megin-
dult manőver, mely mögött gyalázatos érdekek rej-
tőznek, Dr. Kovácsy  Albert és Dr. Válentsik  Ferencz 
igen tisztelt barátaimat is megtévesztette, kik éz 
ügyben a következő leveleket intézték hozzám: 

Tekintetes Becsek Aladár urnák, 
az „Udvarhelyi Hiradó" felelős  szerkesztőjének 

Helyben. 
Kedves Barátom! 
Szíves tudomásodra kívánom hozni, hogy az 

„U. H." főszerkesztői  állásától kénytelen vagyok 
magválni. 

Elhatározásom nem abban leli indokát, hogy 
a lap megváltoztatta volna eddigi politikai maga-
tartását s eltért volna attól a kitűzött feladatától, 
hogy becsületes harczosa lesz a nemzeti ügynek 
és a nemzeti küzdelemnek — mert e tekintetben 
ismerem got^olkozásodat. Hiszem, hogy ez a jövő-
ben sem fog  megtörténni. 

De e lap legutóbbi számában távol létem 
alatt egy pár olyan tartalmú közlemény jelent 
meg, a melyeknek közlését sokan magyarázták 
félre  s azt a hitet imputálták, mintha ezek leköz-
lése már megalkuvást jelentene. 

Tudom, hogy nem igy van, ez távol állott 
Tőled s e lapszám egyes példányainak olyan mó-
don való szétküldése, mint a hogy történt, tudto-
don kivül eszközöltetett — ennek daczára ragasz-
kodnom kell elhatározásomhoz. 

Olyan időket élünk, a mikor napi renden 
van a meggyanusitás. 

Az én lelkiismeretem nyugodt, mert egy pil-
lanatra se tántorodtam le arról az útról, amelyet 
követtem a múltban. 

A megalkuvást nem tűrő nemzeti irány kö-
vetése volt az eddigi czélom, ez lesz a jövőben 
is, s bizva küzdelmünk igazságosságában és jo-
gosságában, tovább fogok  harczolni akkor is, a 
mikor esetleg ismét kevesen leszünk . . . 

De hogy ezt minden kétértelműség kizárá-
sával tehessem, feltétlenül  szükségem van arra, 
hogy egy pillanatig se gyanakodjék senki abban, 
hogy én talán ma már másként gondolkoznék, 

Ezt pedig csak ezen módon vélem elérhe-
tőnek. 

Lehet, hogy ezen álláspontom talán téves, 
de én csak eben látok a jelen helyzetben meg-
oldást 

Midőn ugy a Te, mint az olvasóközönség 
eddigi támogatásáért hálás köszönetemet fejezem 
ki, vagyok 

kész szolgád: 
Dr. Kovácsy  Albert,  ügyvéd. 

Kedves Barátom I 
Arra a meggyőződésre jutottam, hogy az „U. 

H". vasárnapi számában leközölt czikke egy része, 
ismert intentioiddal ellentétben, nem felel  meg 
azoknak az elveknek, melyeket a mostani válsá-
gos időkben én vallok és követek. 

Megnyugtattál teljesen arról, hogy a lapnak 
vasárnapi száma irányváltozást nem jelent, s ha-
ladni fog  nyíltan, egyenesen és becsületesen azon 
irányban, melyen elindult, s követni fogja  azt a 
jelszót, melyet elindulásakor zászlójára tűzött. 

Nem kételkedem szavaidban. Tudom, hogy 
magad is a határozott nemzeti iránynak vagy 
megalkuvást nem tűrő hive. Ez nekem garantia. 
Mindazonáltal, mert a főbb  "Wekben való egyettérés 
a követendő taktika és egyes czikkeknek és el-
járási módnak miként való felfogása  tekintetében 
az eltérő nézeteket ki nem zárja és mert a mos-
tani válságos időkben felhalmozódott  hivatalos 
tenndőim sokasága megakadályoz engem abban, 
hogy minden megjelenő czikkről előzetes tájéko-
zást szerezzek; ennélfogva  — sajnálatomra — a 
lap szerkesztéséből kilépni vagyok kénytelen. 

Kérlek tehát vedd tudomásul kilépésemet, s 
szíveskedj erről a lap olvasóit valamely formában 
tájékoztatni. 

Tisztelő barátod: 
Dr. Válentsik  Ferencz. 

Őszintén sajnálom, hogy Kovácsy Albert és 
Válentsik Ferencz barátaim a lap kötelékéből kivál-
nak, melyet indokoltnak nem tarthatok akkor, mi-
dőn ők maguk is meg vannak győződve, mint leve-
lükben irják, hogy intenczióm tiszta volt s a felől 
is tisztában vannak, hogy az Udvarhelyi Hiradó 
továbbra is megmarad abban a nemzeti irányban, 
melyet megindításakor maga elé tűzött. Szíves mun-
kásságukért e helyen is köszönetet nyilvánítok, va-
lamint köszönöm nekik az előlegezett bizalmat, a 
mely ebben a felemás  világban jól esik . . . 

Az Udvarhelyi Hiradó pedig megy tovább is a 
kijelölt uton előre, azon zászló alatt, melyre a nem-
zeti követelések vannak irva. 

Alkotmányos életünk erős küzdelemre van 
utalva s e küzdelemben súlyos próbára van téve a 
törvénytisztelet, a jogérzet, a nemzeti hagyományok 
követése s a magyar nemzet igaz szeretete is. Föl-
adatunkul fogjuk  tekinteni mint eddig, ugy ezután 
is, hogy a küzdelem pártharczczá ne sűlyedjen. Ra-
gaszkodunk hazánk alaptörvényeihez, melyek az 
1867. XII. t.-czikkben nyernek kifejezést.  Ez alapon 
kívánjuk Magyarország függetlenségének  és teljes ön-
állóságának fokozatos  elérését. Azon szabadelvüséget 
kivanjuk ápolni, mely állampolitikai tekintetben a 
szabadság elvét jelenti, szemben az abszolutizmussal, 
a parlamanti kormányformát,  szemben e hatalmat 
korlátozó formákkal  és a melyben az egyenlőség, 
szabadság  és  testvériség  magasztos jelszavak bennfog-
laltatnak. 

Szóval az Udvarhelyi Hiradó folytatni  fogja  a 
munkát a nemzeti követelések terén nem lankadó 
kitartással, kerülve továbbra is a szélsőségeket; te-
hát maradtunk az, ki voltunk és nem engedjük ma-
gunkat befolyásoltatni  még olyanabb nemtelen és 
gyáva támadásoktól sem, mint a milyenben most volt 
részünk. Ezen munkánkhoz kérjük továbbra is a 
közönség bizalmát. 

Azonban nem lenne véglegesen rendezve az 
ügy, ha elhallgatnók a Sz.-Udvarhely czimü lapnak 
f.  hó 9-iki számában közönséges érdekekből ellenünk 
szórt valóban kvalifikalhatatlan  támadásait, melyben 
a többek közt azt is irja, hogy a császári megbízott 

„kibérelte az Udvarhelyi Hiradó mindenre kapható 
hasábjait." Hogy mennyire kapható mindenre e lap, 
azt a Sz.-Udv. cz. lap nem al-, de főszerkesztő 
urai jól tudják, viszont nem tételezzük fel  ez urak-
ról, hogy ők maguk is meg ne ütköztek volna azon 
az irmodoron, melylyel a dolgot e lap kezelte és a 
mely jó társaságban ismeretlen. Különben e komisz 
támadással szemben megnyugtat bennünket az, hogy 
bizony a merész és öblös frazeológia  helyenként még 
ma is több, mint a szorgalmas munka, melylyel szem-
ben mégis azt kell feltennünk,  hogy a műveltség ná-
lunk is halad. Szuggesztív ereje bizonyára van még 
a piszkolódó, meggyanúsító beszédnek és az önma-
gából minden héten újra kikelő förmedvénynek;  de 
korántsem akkora, mint azelőtt, s a Sz.-Udv. czimű 
lap ha igyekszik is a becsületes munkát önző anyagi 
érdekből meggyanúsítani, meg lehet állapítani, hogy 
durva hangjával a nemzeti ügynek nem használt; 
sőt — és a hatás nem akkora, mint a mekkorát 
tőle vártak. 

Végül még valamit. Az Udvarhelyi Hiradó mult 
heti számát, mint utólagosan értesültem, a megye-
háztól hivatalos czimszallaggal küldték ki. Kérnem 
kell az illetékes tényezőket, hogy ezt a jóindulatot 
e lapszámra is terjesszék ki. 

Becsek Aladár. 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, nov. 10. 

Ujabb vasárnappal lettünk öregebbek. Vé-
nült a politika is. És ugy tetszik, hogy még 
nagyon, nagyon soká lesz öregebb számtalan 
vasárnapokkal, a mely napok el fognak  telni 
a nélkül, hogy az országban a múltnak csöndje 
és rendje honolna. 

A fővárosban  vasárnap szünetet tartott a 
válság. Ott nem történt semmi, kivéve azt, hogy 
Bokányi elvtárs izgatta a tömeget és beszédé-
ben Bécsre hivatkozott, mint az egyetlen mentő-
eszközére ennek az országnak, mert mint mon-
dotta — a szabadságot ne féltsük,  itt van Bécs, 
ha veszély fenyeget! 

Ugy látszik, hogy Jakabokányiék ma már 
annyira bátor emberek, hogy a bécsi burgtól 
remélik még a saját erejüket is. A politika 
vasárnapjának kimagasló eseménye Apponyi Al-
bert makói beszéde, melyben a helyzettel fog-
lalkozott. A fővárosban  Bokányiék nagy tünte-
tést rendeztek, azt megmutatandó, hogy ott az 
erő, hol ők vannak és a bécsi burg. 

* 

Megkezdődött a szabadelvüpártban is a 
programkészítés, összeültek a „nagy prog-
ramm" készitő bizottságok és a legrövidebb 
időn belül a szabadelvüpárt nagy programmal 
fog  kirukkolni az ország elé. A szabadéi vüpárt-
ból most még nem sokan léptek ki, de valószínű, 
hogy a programm elkészítése után nagyobb sze-
czesszió lesz. így többek között D é s i Gézáról 
beszélik, hogy csak a programm elkészítése után 
fog  kilépni a szabadelvüpártból, ha abban nem 
lesz benne az általános szavazati jog. A párt-
keretek a nagy politikai evoluczió daczára sem 
igen változnak. Alig-alig történik ki, vagy be-
lépés. Miklós Ödön volt államtitkár, a ki né-
hány hét előtt a szabadelvüpártból kilépett, most 
csatlakozott a diszidensek csoportjához. A szö-
vetkezett baloldalon egyelőre csend van. Az 
akcziót most a törvényhatóságokra bizzák. Ap-
ponyi Albert gróf  Gyomán és Endrődön nyilat-
kozott a helyzetről. 

* 

A politikai küzdelem szintere átterelődött 
most a törvényhatóságokra. Ezidő szerint a 
közérdeklődést teljesen a főispáni  beiktatások 
körül folyó  harcz köti le. Legutóbb Pestvármegye 
tartott közgyűlést. T a h y István főispán  és hivei 
nem jelentek meg, mivel az egész közgyűlést, a 
mit szabálytalanul összehivattak, szabálytalannak 
és semmisnek tekintették. A közgyűlés azonban 
megtartatott és a rajta megjelent ellenzéki tagok 
egyhangú határozatokat hoztak. Ezek közül 

4 legérdekesebb az, a mely arról szól, hogy a 
íahy által november 15-ére jogtalanul összehí-
vott közgyűlést megtartani nem szabad, ezért 
a közgyűlési termet lepecsételik. Számítva azon-
ban arra, hogy T a h y István esetleg karhata-
lommal jelenik még, arra nézve is tettek intéz-



kedést. Fazakas Ágoston főjegyző  kijelentette, 
hogy november 15-ére a vármegye nevében ő 
is karhatalmat rendel a megjeházára. így akarják 
paralizálni T a h y István minden kísérletét. 

* 

Lányi ur u t a s i t j a a z ü g y é s z e k e t , 
hogy kisérjék a legéberebb figyelemmel  a nem-
zeti ellentállást, a mely a király által kineve-
zett főispánokat  akadályozza hivataluk elfogla-
lásában és hivatalos esküjük letételében. Lányi 
ur a nemzeti ellentállás ilyetén hatásában a ha-
tóság elleni erőszak kritériumát állapítja meg 
s hivatkozik a büntető tőrvénykönyv paragra-
fusaira,  a melyek ily cselekmények megtorlására 
alkalmazhatók. Ezek alapján fölhivja  az ügyé-
szeket, hogy a főispáni  eskü letétele czéljából 
összehívott törvényhatósági közgyűlés lefolyását 
kisérjék figyelemmel  és vegyék fontolóra  „a 
nyomban való letartóztatásnak a szorgalmazá-
sát is " 

Ez a rendelet rövid tartalma s ujabb lé-
pést jelent az erőszak terén, a melyen a jelen-
legi kormány mozog megjelenésének első perczé-
től fogva. 

Ez a kormány azzal kezdte működését, 
hogy letagadta parlamentáris voltát s némaságra 
kárhoztatta az alkotmányosság legfőbb  fórumát: 
az országgyűlést, a mely a kormány működésé-
nek ellenőrzésére hivatott. Ezzel a jelenlegi 
kormány elvesztette abbeli erkölcsi jogosultságát 
arra, hogy a törvény szentségére hivatkozzék, 
mert maga az, a ki föllázadt  a törvény ellen, 
föllázadt  az alkotmány ellen s önkényesen fölibe 
helyezkedett a törvénynek és egész létével erő-
szakot követ el az alkotmányon. 

A kormány azt a rendszert követi, hogy 
törvényeinknek korolláriumából kiszemeli azokat 
a paragrafusokat,  a melyek jogot biztosítanak 
a végtehajtó hatalom számára, ellenben számba 
nem veszi azokat a törvényszakaszokat, a me-
lyek megállapítják a végrehajtó hatalomnak jut-
tatott jogkör föltételeit  s a melyek az alkotmá-
nyos szabádság garancziáit foglalják  magukban. 
Ilyenformán  természetesen egy nagy aránythlan-
ság támad, a melyben a végrehajtó hatalom ki-
fosztja  a nemzetet összes jogaiból s viszont a 
maga jogát korlátlanná teszi. 

Nos a jelenlegi kormány valósággal fel-
függesztette  az alkotmányt, mert e nemzetgyű-
lés nélkül kormányoz s ezzel megsértetta az al-
kotmány legfőbb  biztositékát. Ellenben az or 
szággyü ést, a melyen felelősségre  vonható volna 
s a hol a törvényhatóságok jogvédelmet és jog-
orvoslást kereshetnének, törvényellenesen elna-
polja, mondhatnók felfüggeszti. 

A bűnben fogant  kormány Lányi utján az 
ügyészséget, sőt a bírói kart is befoglalja  az 
alkotmányellenes kísérlet erőszakos rendszerébe, 
paragrafusokra  hivatkozván, a melyek a normá-
lis élet rendjében alkalmazhatók, mindennemű 
vétségekkel, bűncselekményekkel szemben. De 
nem élünk normális viszonyok között; a kor-
mány megdöntvén a jogrendet, rendkívüli hely-
zetet teremtett, a melyre az idézett szakaszok 
alkalmazása a summum jus summa injuria gon 
dolatát teljesiti meg. 

A kormány megszüntette a maga bírói 
fórumát:  a törvényhozást. Ez annyi, mintha az 
ország polgáraira nézve föloszlatná  a királyi 
Kúriát. 

Hogy a kormány mind élesebben, mind 
nyersebben nyul az erőszak eszközeihez: azon 
senki se csodálkozzék. Meg van írva régen, 
hogy ki mely bűnben született, abban fog  ki-
múlni. 

* 

Ausztria sohasem fog  bennünket megérteni, 
nem pedig azért, mert egyáltalán nem is akar. 
Négyszáz esztendő óta kesergünk, panaszkodunk 
és egyben tiszteljük a nyakunkba szakadt oszt-
rák igát. A kultur államokkal nehezen tudunk 
lépést tartani, mert összes erőinket felemészti 
a több százados közjogi vita. Ha néha egy kis 
mézes madzagot kaptunk, akkor épp ugy örül-
tünk neki, mint gyermek a medve czukornak, 
azonban öröm, mámor fogott  el bennünket, la-
komához ültünk, nagyhangú frázisokban  mond 
tunk hálát s mintegy kultuszt csináltunk abból, 
hogy kell térdet-fejet  hajtani azelőtt a hatalom 
előtt, a mely a népjogok és szabadság eltiprá-

sával tünt ki minden időben. Meg kell hagyni, 
hogy áldomást inni, egymásközt czivódni, vesze-
kedni, ehhez ugy értettünk és értünk, hogy 
ilyesmit a világ egyetlen népe vagy nemzete 
nem tud felmutatni.  S éppen itt rejlik a mi 
örökös bajunk, évszázados történetünk kútforrása. 
Nem értettünk a múltban egyet, mikor nya-
kunkra hozták az osztrákot, nem értünk most 
sem egyet s nem fogunk  soha egyetérteni. Ma-
napság, a mikor a korrupczió olyan nagy fok-
ban virágzik, lassanként kivesz az emberekből 
az ideálizmus. A midőn a pénz, a tekintély 
utáni hajszában egymást kergetik az emberek, 
mi jót várhat a nemzet ? Semmit! 

üdvarhelymegye közgyűlése. 
Székely udvarhely, nov. 11. 

Udvarhely vármegye törvényhatósági bizottsága 
a mi napon rendkívüli közgyűlést tartott, amelyre a 
hü mameluk sereg teljes számban felvonult,  hogy az 
inparlamentáris kormány által kinevezett főispán 
beiktatását lehetővé tegye. 

A termet a bizottsági tagok teljesen megtöl-
tötték s az érdeklődés az egész városra kiterjedt, 
melynek közönsége a karzatokat zsúfolásig  meg-
töltötte. 

Dr. Damokos Andor  alispán a gyűlést kevés-
sel 9 óra után nyitotta meg. A napirendhez Ádám 
Albert főjegyző  szólt, ki javasolta, hogy a tárgysoro-
zat 4-ik pontja vétessék első tárgyul, melyet a gyű-
lés elfogadott. 

Ádám  Albert  főjegyző  a főispán  beiktatására 
nézve, a 40-es bizottság következő határozati javas-
latát olvassa fel: 

„Udvarhelyvármegye főispáni  állására Ugrón 
János urnák kinevéztetését és a kinevezés elfo-
gadásának sajnálatos tényét tudomásul nem veszi, 
de sőt az ejlen tiltakozik ; működése elé bizalom-
mal nem tekint, épp azért az 1886. évi XXI. t.-cz. 
60. §-ával hatáskörébe utalt alkotmányos esküt 
tőle az e végből f.  hó 14-re már kitűzött közgyű-
lésen be nem veszi, sőt tisztviselőit is eltiltja at-
tól, hogy ezen eskü bevételénél bármi tekintetben 
közreműködjenek s a vármegye elnöklő alispánjá-
nak pedig kötelességévé teszi, hogy azon esetben, 
ha Ugrón János ur, mint kinevezett főispán,  az 
eskületétel czéljából a gyűlésen megjelennék, a 
közgyűlést azonnal ideiglenesen függassze  fel. 

Indítványunkat az alábbiakban indokoljuk: 
Egy olyan kormánynyal szemben, mely leg-

főbb  czéljául vallja az egységes nemzeti akarat 
megtörését s ezen egység megbontását, s mely a 
nemzetközi — a haza szentséges fogalmát  semmibe 
vevő szocialista párttal szövetkezik, csak azért, 
hogy a jogos nemzeti aspiratiók érvényre ne jut-
hassanak, — nem csak jogosultnak, de elodázbat-
lan hazafias  kötelességnek tartjuk minden rendel-
kezésünkre álló törvényes eszközzel küzdeni s a 
szentségtelen kezek által alkotmányunk ellen in-

\ tézett vakmerő támadást erőteljesen vissza verni. 
Hogy ezt tehessük, hazafiakra  van szüksé-

günk, kik higgadt nyugadtság, de férfias  és el-
szánt bátorsággal őrt álljanák s visszaverjenek 
minden ujabb támadást, s a nemzeti küzdelem 
minden ujabb fázisánál  éber szemekkel őrt állva, 
szükség esetén a tisztviselők segítségére siet-
hessenek. 

E végből látjuk szükségét fennforogni  an-
nak, hogy a 40 es intéző bizottság soraiban mu-
tatkozó hézag rögtön kiegészíttessék és a lemon-
dott tag helyébe azonnal ujak választassanak. 

Az uj főispán  beigtatásával szemben pedig 
szüksége?, hogy a törvényhatósági bizottság már 
most körvonalozza álláspontját, mert a jelen in-
dítványunkban már jellemzett kormány bizalmassa 
és helybeli képviselőjével szemben követendő ma-
gunktartása felől  egy pillanatig sem szabad ké 
telynek és homálynak létezni, minden köztisztvi-
selő hivatali működésének megkezdése előtt a tör-
vényes esküt teszi le. 

A főispán  esküjének bevételét az 1886. évi 
XXI. t.-cz. 60. § a a törvényhatósági bizottság 
hatáskörébe utalja. A most hivatkozott t.-cz. in-
tézkedését csak hatályosabbá te-zi az 1898. évi 

sz. rendelet, mely a főispánok  esküjé-
nek szövegét állapítja meg. 

Nem létezik törvényes intézkedés a közgyű-
lést a főispán  esküjének elfogadására  kényszeríteni. 

A főispánnak  a megállapított eskü minta 
szerint az alkotmányra is fel  kell esküdnie. Ámde 

hogy esküdhetik fel  az alkotmányra az oly fóibpán, 
aki már az alkotmányellenesség bűnében fogan-
tatott, kinek kioevezéseért így oly kormáLy vál-
lalja a felelősséget,  mely az alkotmány ellenes 
merényleteknek egész hosszú sorozatát követte el, 
s mely a minden köztisztviselőt terhelő felelősség 
elől az országgyűlés ismételt törvényellenes elna-
poltatása által igyekszik megszabadulni s mely 
vád alá helyezését csakis ez által kerülhette el. 

A jelenlegi kormányzat az absolutizmusnak 
csak egy elburkolt formája  lévén, a vármegye az 
eskü elfogadása  által ezen irányzat szolgálatába 
nem szegődhetik és annak működését elő nem 
mozdíthatja. 

Ezen okokból láttuk szükségesnek a vár-| 
megye bármely irányú közreműködésének meg-
tagadását. 

Ez inditványnyal szemben az állandó választ 
mány javaslata a következő: 

A 40-es intéző bizottság javaslatának elüt; inj 
sitása mellett kimondja a törvényhatósági bízol 
ság, hogy a főispáni  kinevezés törvényellenes koi'j 
mánytól eredvén, működése elé bizalommal nenf 
tekint s törvényellenes rendeleteit végrehajtat 
nem fogja. 

Dr. Solymossy  Lajos szólt először a tárgyhoz. 
Az állandó választmány javaslatát nem fogadja  el̂  
mivel szükségesnek tartja, hogy a kedélyek 
csillapittassanak. Nem akar szóló irányzatokat! 
rálni, nem tagj-i egyik pártnak sem, csak a lelki' 
ismeretének a követője. (Eláll. Halljuk. Nagy zaj) 
Indítványozza, hogy a főispán  beiktatását a leg-
tiszteletteljesebb módon eszközölje a törvényhatóság. 
(Éljenzés. Eláll.) Tartja magát olyan hazafinak,  mint 
bárki más s Ugrón Jánosnak azt az igéretét, hog^ 
törvénytelenségre nem lesz kap^utó, elfogadja.  (Nag ' 
zaj. Elnök csenget.) A következő határozati javasla^ 
tot terjeszti elő (Hoch. Éljen.): 

Udvarhelyvármegye törvényhatósága kimondjaz
 1 

hogy a király ő Felségének kinevezési jogát ee^ 
esetben is tiszteletben tartja s Ugrón Jánosj 
főispánná  történt kinevezését megnyugodó 
veszi tudomásul, őt a főispáni  székébe beikta^ 
tőle az esküt beveszi, mert múltjára való 
tettel meg van győződve arról, hogy törvény^ 
séget elkövetni nem fog. 

Soó Gáspár  a 40-es bizottság indítván 
gadja el. Kijelenti, hogy Ugrón János sz 
iránt tisztelettel viseltetik, hisz az ő zászlój 
évekig harczolt, mig az alkotmányosság utjá 
Olvasta az Ugrón intervjuát, melyben kijelenti 
hogy az alkotmányt tiszteli, a törvényt m 
Ugrón kijelentésében meg is bizna, ha t 
kormány kezéből vette volna a megbízást, 
aggodalommal tapasztalja, hogy ez nem 
törvényhatósági bizottság e kormányt és ez 
ten kijelentette, alkotmány ellenesnek jelen 
mert azt tapasztalta, hogy e kormány a 
tekintélyét aláása, a parlamentnek elnapolá 
országot kijátsza. Ha a törvénytelen kormány 
data a ország ellenállását megtörni, kéri a k 
lés, hogy előbbi határozatában hü legyen. J 
ország függetlenségét  e nemzet ezer év óta 
fdnn,  nem tehetjük mi, hogy most szolgaságba 
suk fejünket.  Nem hiszi, hogy a teremben 
valaki, ki a nemzetközi szocziálistákkal egy t 
ban lenne, kik a haza szentségét leköpdösték 
nek jelszavuk ubi benne, ibi pátria. E 
továbbra is ragaszkodnunk kell s a nemzetköz 
egy táborban magyar ember nem harczolhat. 
40-es bizottság javaslatát elfogadni.  (Hosszas 

Ugrón  Ákos:  Az a meggyőződése, 
megyeházba politikát bevinni nem szabad, 
most mégis oda erőszakolták azt. Szóló támasz 
a főispánoknak  eddig, mert azok törvényes kor: 
nak voltak megbízottai, azonban ez a kormán0 

akar a nemzet többségére támaszkodni s azt 
próbálni nem akarja, törvénytelen. Ezt mi nê  
mogathatjuk, mert minden tette oda irányul 
az alkotmányt letörje. Soha nagyobb feli  * 
nem állott a megye előtt, mint most, 
dolognak kellett történnie, hogy a véréből "v 
rel kell bogy szembeálljon. Tudja e megye, hog 
szenvedély soha sem vezette, de mikor egy h 
kormánnyal van szemben, egész testi erejével 
lene. Az az ember jön most a megye etiprására, 
künk ezelőtt szeretett alispánunk volt. És 
vállalkozott egy ilyen kormány támogatására 
ban nem tudja fellelni  az okokat, mely őt e 
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vezették. E kormány napjai megvannak számlálva. 
A főispán  ugy nyilatkozott, hogy a törvényt meg-
tartja ; az a kormány pedig azért van, hogy a tör-
vényt megkerülve, az országot letörje. Azoknak, kik 
elfogadják  azt az indítványt, melyet egy állami tiszt-
viselő beterjesztett, lehetetlen, hogy hazaménve, lel-
kiismeretük ne azt módja, hogy a haza ellen bar-
czoltak. A 40-es bizottság indítványát ajánlja elfo-
gadásra. (Éljenzés). 

Szász Ferencz:  (Nevetés. Zaj.) Annak a vég-
telen tetszés zajnak hatása alatt szól, ugy mond, 
melyben most része volt. Nem neheztel azért, ha a 

-szólási jogot itt neri) respektálják. A haza sorsa na-
gyon is szomorú, azon nevetéssel segíteni nem lehet. 

Dr. Kovácsy  Albert:  Szász ur menti a hazát! 
^Derültség.) 

'ísz  Ferencz:  A haza sorsával méltósággal és 
j kell foglalkozni.  Ezután törvénykönyvből 

észeket, végül elfogadja  a Solymossy Lajos 
nyát. 

•osz Lajos: Ha ránéznek, ugy mond, mind-
ahatják, hogy miDden izében magyar. Ugrón 

midőn szóló a megyébe jött, mint ba-
isztelte, mert Ugrón akkor nemzeti párti volt 
pártjával ő is bement a szabadelvüpártb?, 

i U en mikor a többi kijött, ő bennmaradt. Többet 
ezért tisztelni nem tudta. Ugrón azonban még Tiszát 

olt hagyta, s belépett a haladó partba. Többet 
t bizalommal nincsen irányába, sőt nem is ismeri, 

.jiálkozik a kormány programmjával, mely hasonlit 
a Verne Gyula regényéhez. T. i. csak a kiindulása 
hibás, a többi számítás egészen jó. A programm 
szép, de drága, s igy kivihetetlen, mert mindenkinek 
ki akarja fizotni  az adósságát; alapjában pedig azért 
\an, hogy a nemzeti ellenállást letörje. Amely kor-
-íány alatt a tisztviselők állása nem biztos, ott a 

fagyon  sincs biztonságban. Szóló apja Munkácson 
Jhalt meg 48-ért, vagyonukat elkobozták, s anyja 
jnint mosónő volt kénytelen kenyerét megkeresni. Kö-
telességük a magyar szabadságot gyermekeinknek to-
vább adni sértetlenül, ugy, ahogy mi örököltük. 

Dr. Kovácsy  Albert:  Ez az ország sok nagy 
zt nevelt. Azonban Fejérváry M«ndolától, Ugrón 

-os Szász Ferencztől kér jogi véleményt. Szász ur 
jnság e teremben nem volt látható, mert ugy 
j hogy a koaliczió jut uralomra s akkor ő a 
Ők kel előállhat, most pedig látja, hogy Fejérváry 

újra megjelent a teremben. A törvényhatóság 
lten egyhangúlag határozott a nemzeti ellen-

ellett s igy továbbra is ki kell hogy tartson 
^sekutz czikkéből, hogy miképpen gondolkozik 

n,öts)bade!vü ember. (Felkiáltások: Olvastuk. Nagy 
d o h a n u g r o n t f z ó ) ó  j o b b a n tiszteli, mint Szász Ferencz, 

Jieki javát akarja. Személyt előtérbe állítani 
k i r ' . het, hogy cserébe a hazát adjuk érte. Tisza 
a k i r " [(Éljenzés.) következetes, s nem azt mondja, 
J l l t é l t lyuiossy igazgató ur, mert ennek a kormány-

e r nTitikáját kalandor politikának nevezte, s nem 
való kiiL E z a töryényhatÓ8ág az imént még 
" c t ^szélni , de a hogy a kényúr beakar ülni a 

%'e, s megsuhogtatta a korbácsot, az alkotmány 
v é t e t i n e k nincsen meg a többségük. (Hosszas éljenzés) 

/ Ezután felszólaltak  a 40 es bizottság javaslata 
mellett még Pap Mózes, Ugrón  Zoltán, Dr. Gyar-

ithy  Dezső, Dr. Viola  Sándor, Dr. Yálentsik  Fe-
% és Deák Miklós, mig Dr. Solymossy  Lajos a 

t indítványa mellett élt a zárszó jogával. 
Ezután Dr. Damokos Andor elnök-alispán sza 

'ásra bocsátotta a kérdést. 
A 40-es bizottság javaslata mellett 38-an, a 
lymossy Lajos indítványa mellett 73-an sza-
s igy 35 szótöbbséggel az utóbbiét elfogadták, 
oök az eredményt fél  két órakor nagy zajban 

dette ki és a gyűlés folytatását  d. u. 3 órára ki 
te. 

Délutánra sem csappant a bizottsági tagok 
klődése. 

A tárgysorozat első pontját, melyben a kor 
kinevezéséről értesiti a vármegyét, az állandó 

ztmány azon javaslatával vették tudomásul, mi 
a kormányt törvénytelennek tekinti a vár-

a kiadott kt 'evélt egyszerű ijesztgetésnek 

Egyes vármegyék átiratait tudomásul vették, 
agyvárad és Komárom városoknak a titkos 

tói jognak törvénybe iktatása tárgyában tett 
tára ugy határoztak, hogy mivel a nemzetnek 

: sokkal lényegesebb és fontosabb  kérdései vau-
oapirenden, annak felvetését  nem tartja a vár-
e időszerűnek. 
A gyűlés 4 órára ért véget. 

Kisiparosaink érdeke. 
Székelyudvarhely, nov. 9. 

Vannak olyan dolgok, a melyeket a közérdek-
lődésnek a legviszontagságosabb időkben sem szabad 
szem elől tévesztenie. Mint a hogy a gondos család 
a tisztaságot, a kenyeret biztosító rendet, szerszá-
mait és hasznos jószágait akkor is ápolja, ha a ha 
tárt ái víz dúlja. 

Ilyen dolga a magyarságnak az ipar fejlesztése. 
Nem álmosító szubvencziókkal, nem dúsan dotált 
igazgatóságu gyárak alapításával. Az ilyen iparfej-
lesztés, mint a tapasztalatok mutatják, kétes értékű 
s nem is a nagyközönség dolga. Az iparfejlesztésnek 
azt a módját értjük, a melynél minden házi tűz-
hely cselekvő részese a fejlesztésnek  azzal, hogy 
készfizető  vásárlója az ipari termelésnek, a melynél 
tehát a kázgazdasígi öntudat kifejlesztése  s a fo-
gyasztás szervezése az alapvető kellék. 

Nincs ránk nézve nemzeti szempontból fonto-
sabb dolog, mint a kisipar ujjáteremtése. Nekünk 
olyan szép bőr, cserép, asztalos és ruházati iparunk 
volt, hogy csak Ízlésünk, gazdasági öntudatunk és 
hazafias  érzésünk félrevezetésével  áldozhattuk föl. 
Helyes öntudattal és Ízléssel nem hagytuk volna el 
a magunk jóravaló mesterembereit a selejtes gyári 
portékák vásárlásáért, nem kaptunk volna olyan mo-
hón rajta, hogy az osztiák gyáros bizományosa vagy 
raktárosa hitelbe is ad. Ha hazafias  érzésünk épen 
buzgott volna, nem fogadtuk  volna olyan készpénzül 
a szabad verseny szürke teóriáit, melyeket az or-
szágot és a népet nem ismerő politikusok zúdítottak 
a nyakunkba. És pedig éppen az osztrák szomszé-
dok ipari fellendülésének  uj korszakában, a kiegye-
zés után. Nem kellett volna látnunk, hogy az a né-
hány garas, a mivel a gyáros olcsóbban adja hazai 
kisiparosunkkal versenyző készítményeit, az a hitel 
és kényelmes fizetési  mód, a mit a gyári készítmé-
nyeknél kaptunk, nem ért föl  nemzeti produkcziónk 
értékes rétegének pusztulásával. Ha megláttuk volna, 
kisiparunk már hozzátörődött volna a nagyban, ol-
csón, de a gyárénál mégis jobb termelőmódokhoz, 
mint a külfö'dön  történt s gyár'parunk is a saját 
munkánk és tudásunk alapján f.  Mídhetnék. 

De hát — késő bánat, ebgoudolat. A dolgok 
jobbra fordulásának  első kelléke az, hogy belássuk 
a hibánkat. Erre a pontra már eljutottunk volna. 
Most arra legyen gondunk, hogy újra fejlődésnek 
induló kézmüipaiunknak még csenevész iája erősöd-
jék és lombosodjék. 

A kisiparnak, mint mindenféle  termelésnek a 
világon, főszüksége  a lehetőleg készfizető  és biztos 
fogyasztás.  Ennek egyik kelléke az, hogy minden 
vidék megb csülje a maga iparosait, mig azok is 
megbecsülik magukat. Nálunk mindennapi dolog, 
hogy meggyökeresedet régi üzletek mellé, a melyek 
a helyi fogyasztást  olcsón és jól fedezik,  egyszerre 
csak odatelepszik egy idegen szerencsepróbáló s hit-
vány áruinak olcsóságával emésztő versenyt csinál 
a szomszédjának. A müveit nyugaton az ilyen pró-
bálkozás hiába való lenne, tehát nem is igen esik 
meg. A helyes közgazdasági öntudat gátat emel a 
próbálkozónak éppen ugy, mint a fogjasztó  közön-
ségnek. 

Ez azonban, bár gyakorlati, de csak igen szük-
körü szempontja a kérdésnek. A fejlődés  törvénye 
az, hogy a termelők szaporodjanak, uj meg uj mű-
helyek keletkezzenek. Csak annak nincs értelme, 
hogy külföldi  gyárak raktárosai öljék meg a közsági 
vagy környéki iparosokat. Fontosabb dolog az, hogy 
a kisiparosnak olyan fogyasztást  biztosítsunk, mely-
nek kielégítésére hosszabb időre szóló befektetése-
ket, költségesebb tanulmányokat tehet és értékesebb 
munkaerőket alkalmazhat. 

E dolog keresztülvitelére már kész s folyton 
fejlődő  szervezetünk van abban a harmadfélezer  szö-
vetkezetben, a melyeket az Országos KözéppoLti 
Hitelszövetkezet és a Hangya tart a maga köteléké-
ben Csak azért emeljük ki ezeket a szövetkezetek, 
mert nem nyerészkedésre, hanem közérdekek szol-
gá'atára alakultak s megfelelő  anyagi eszközökkel 
rendelkeznek az ipari fogyasztás  elősegítésére is. 

E szövetkezetek közel kétmillió családot egye-
sítenek érdekkörükben, tehát évenkint több száz-
millió értékű fogyasztóképessé:  í képviselnek. Iga-
záu mi sem könnyebb, minthogy a szövetkezeti ta-
gok előzetesen bejelentsék különféle  ipari szükség-
leteiket s ennek alapján tömeges megrendeléseket 
lehessen tenni. Tehát olyanok, a melyek már na-

gyobb befektetésekre  képesitik az iparosokat, de az 
olcsóbb termelésre is. Ezzel az eszmével már három 
évvel ezelőtt foglalkozott  az Országos Nagyár Gaz-
dasági Egyesület ipari szakosztálya s elhatározta, 
hogy az iparosokat és fogyasztókat  a szövetkezetek 
révén szorosabb kapcsolatba igyekszik hozni. Ennek 
az igyekezetnek gyors és szelesen ható eredményeire 
szükségünk van. Kell, hogy az egész társadalom 
közreműködjék az eredmények létrehozásában. 

A magyarországi termelés fogyasztó  területe a 
közeli jövőben kétségtelenül megszükül az uj nyu-
gati vámpolitikai intézkedések folytán.  Kevesebb 
nyersterméket fogunk  kivinni, kevesebb pénzt ka-
punk a külföldről,  tehát kevesebbet kell be is hoz-
nunk, hogy valutánk meg ne romoljék s a nemzeti 
produkczió fizetési  mérlege a kárunkra nagyot ne 
billenjen. 

A szövetkezeti iparfejlesztést  az egész vonalon 
szerveznünk kell. A ki gyakorlati példákat is akar 
látni, menjen a Magyar Gazdák Szövetkezetéhez, a 
Hangyához, a Magyar Köztisztviselők Fogyasztó 
Szövetkezetéhez, a melyek tagjainak fogyasztására 
már sok hazai iparos és gyáros támaszkodik, Kér-
dezze meg valamelyik rutén hitelszövetkezetet, ho-
gyan tud a tagjai számára olcsón és jól nemc-ak 
frisebb  ipari czikkeket, de gazdasági gépeket és 
szerszámokat is beszerezni ? 

A szövetkezetek közreműködése az ipari czik-
kek fogyasztásánál  a szükséglet egybegyűjtése, a 
drágább és nagyobb dolgoknál a vásárlás leszámíto-
lása utján igen egészséges körforgását  biztosítaná a 
pénznek, a melynek ősforrása  nálunk a föld,  mert 
pénzt kívülről behozó ipari exportunk és gyarma-
tunk, mint az angoloknak, frencziáknak,  németek-
nek nincs. Ma meglehetős hosszú és tekervényes az 
ut, mig a pénz a gazdasági termelőtől az iparihoz, 
onnan a pénzintézetekbe s megint vissza a pénzzel 
dolgozókhoz jut. Ebben a körforgásban  a pénz java-
része külföldre  vándorol s legtöbbször csak állam-
papír és záloglevél értékek utján lehet visszaszerezni. 
A hazai vagyonszaporodás tehát lassan megy s egy 
részében csak látszólagos, mert a szaporodást kül-
földön  lévő adósságczimktek szaporodása csökkeni. 

Abban a nagy küzdelemben, a melyet politikai 
téren vívunk, még ha a közjogi téren diadalmaskod-
tunk is, távolról sincs vége a nemzeti létért folyó 
tusánknak. Gazdasági téren is meg kell állani a 
sarat s ennek fontos  tényezője a hazai ipari terme-
lés teimészetes uton való fejlesztése.  Meglevő erőbeli 
és tudásbeli készletünk első sorban a kisiparra for-
dítja a figyelmünket,  a mi azonban nem állja u'ját 
a gyári vállalatok helyes irányú támogatásának és 
fejlesztésének  is. Ugyancsak meglévő erőkészletünk 
kérdése tereli a figyelmünket  szüktégképpen a meg-
lévő szövetkezeti hálózatra. A közélet irányadó té-
nyezői, a szövetkezetek vezérei gondolják meg, hogy 
megbecsülhetetlen nemzeti föladatot  teljesítenek, a 
mikor az ipari fogyasztást  a szövetkezetek kereté-
ben szervezik. 

Jegyzők gyűlése. 
— Az Udvarhelymegyei jegyzői egylet közgyűlése. — 

Székelyudvarhely, nov. 7. 

Az emberek nagy tévedésben vannak: azt hi-
szik, hogy a kormány vezeti a nemzetet. A kormány-
nak gyakran igen kevés köze van a nemzethez, 
különösen mikor nem abban gyökeredzik, mint 
például a jelenlegi. Az országot rendesen csak tanul-
mányozzák a miniszterek, mikor külön szalon-kocsik-
ban kirándulást tesznek, vagy pediglen mikor a 
választások közelegnek. 

Három ember ismeri jól az országot, s ez ve-
zeti a nemzetet: a jegyző, a pap és a tanitó. 

Ez a triumvirátus hatalmasabb tényező ma az 
ország föllenditésében,  mint valamikor a római 
triumviritus volt. ők érintkeznek közvetlenül a nem-
zettel, ők igazgatják, tanítják, vezetik a népet. 

A hol becsületes a jegyző, erkölcsös a pap és 
hazafias  a tanitó, ott boldog a falu.  S a falvakban 
van a nemzet ősereje. Ahol ez a három faktor 
összemüködik s egymással egyetértve, egymás mun-
kásságát kiegészítve becsületes magyar politikát kö-
vet, ott a nép tiszta erkölcsben nevelődik, vagyoná-
ban gyarapszik s igazán magyarrá lesz. 

Udvarhelyvármegye e három derék faktorának 
egyike: a Jegyzői egylet, mai napon tartotta évi 
rendes közgyűlését, a tagok élénk érdeklődése mellett. 

A gyűlésen Gálffy  István elnök elnökölt, ki a 
következő beszéddel nyitotta meg a gyűlést: 



Tisztelt Közgyűlés! 
Legutóbb tartott közgyűlésünk tekintete ró-

zsás, hangulata vig és lefolyása  higgadt, komoly 
alkotást foglalt  magában. Azóta rövid félesztendő 
aggodalommal terhes, súlyos szárnya repült át 
gondteljes fejeink  felett  s minél jobban óhajtjuk, 
hogy hazánk beborult politikai égboltozatján haj-
nalodjék — annál inkább sülyedünk a politikai 
élet-halál harczok borzasztó hullámtengerébe, 
akarva nem akarva olyan áradatban vagyunk, 
honnan bajos, reménytelen a gyors és szerencsés 
kievezés. Nem tartom illetékesnek magamat — 
mint az udvarhelyvármegyei jegyzői egylet elnöke 
— arra, hogy ezen országos nagy politikai háború 
irányát, jogosságát vitassam, bíráljam, de annyi 
talán megengedhető nekem e székben is, hogy 
méltó bánatunknak adjak kifejezést,  e nagy köz-
jogi háború rombolásai felett  s kérjem a magya-
rok nagy Istenét, hogy a felséges  trón és drága 
nemzetünk k&t4tt oly fényesen  tündökölt egyetér-
tés és nyugalom, mielőbb térjenek -vht>z&. K&wUW 
nös megértés és bizalommal a magyar alkotmány 
nyűgei távolitassanak el láb alól, hogy a munkál-
kodás minden oldalon lehető legyen 

Bizony olyan szomorú, olyan aggasztó e 
perczben a helyzet, hogy a véges elme gyakran 
fennakad  teendőiben, a politika összeontotta az 
állami és vármegyei közigazgatás nagy teste több 
részeit, már-már a társadalomba is átültette tel-
jes rombolási vezérletét, a legjobb barátokból el-
lenségek, a legtiszteletreméltóbb tisztviselőkből 
üldözöttek lesznek, nincs meg a közvédelem, leg-
tisztességesebb tehetségek meggyanusittatnak s ha 
még van számokra idő, menekülnek helyeikről. 

Köztiszteletben álló főispánunk,  méltóságos 
Ilollaki Arthur ur, ki örömmel foglalta  el egyko-
ron székét s azon irigylendő fényben  tudott huza-
mos időkig kormányozni a jog, törvény és igaz-
ság háimas szent elvei szerint, a felemlített  fél 
év alatt kapott, de meg nem érdemlett bántódá-
soktól elkedvetlenítve — állásáról lemondott, itt 
hagyta fejetlen-lábatlanságban  a vármegyét, hol 
ma a személyes érzéktnységek sérelmei édes 
boszujának erős melegágya készülődik, hol ma 
senki részére nincs garanczia az alaptalan meg-
gyanusitásokkal szemben, mert azok is honmen-
löknek reklamálják magukat, feltűnési  viszketeg-
ségből, akiknek érzükük sincs hozzá, a kiknek 
családjában a történelem nem egy muszka vezetőt 
örökitett meg, a 48 as nagy nemzeti mozgalmas 
időkben. Elhagyott tiszteletre méltó főispánunk  s 
ki rója fel  nekem, ba e helyről a jegyzői kar 
nevében egy búcsúzó istenhozzádot mondok annak 
a főispánnak,  ki a vármegyéért dolgozott, a kinek 
ténykedésében a legnagyobb gáncs sem tudott 
igazságnál egyebet hibául felvenni  s ha e talán 
túlságos igazságérzet néhány viszketegséget meg-
gyógyítva nem engedte magát egyes nagyhangú 
urak hatalmába esni, <,z„ csak tisztelni lehet, mert 
Ilollaki főispán  ur mindenkor és mindenben az 
igazságot kereste. Legyen tehát boldog érette, 
több elismerés, több nyugalom és több hála le-
gyen jövő munkája iu'alma, a jó isten adjon bol-
dogságot ujabb otthonában. 

Ezután megemlékezik mag nyitójában Strat-
ziiiger Emil pü. igazgató áthelyezéséről és Ugrón 
Jánosnak főispánná  tortént kinevezéséről. 

Most pedig áttérek — igy folytatja  — vé-
gezetül a mi fizetésünk  és nyugdíjügyünkre, melyre 
nézve sikerült a törvényhatóságnál a kedvező lépé-
seket megtenni — csak az állam pénztártól függ 
immár fizetésünk  sorsa, nyugdíjügyünk pedig a 
varmegye törvényhatósági közgyűlésétől. 

Ezek előre bocsátása után jobb időket és 
szebb korszakot, tűrhetőbb állapotokat kívánva 
mindnyájunk számára, az igen tisztelt tag urakat 
melegen üdvözlöm és a közgyűlést megnyitom. 
(E'jenzés.) 

Az elnöki megnyitó után Ozsváth  Áron k.-deme-
terfdlvi  pénztárnok terjesztette elő az 1906. évi 
költségvetést. A gyűlés a költségvetést 1399 kor. 
bevétellel és 250 kor. kiadátsal, s igy 1149 kor. 
felesleggel  elfogadta. 

Az 1005 koronát kitevő tagdij hátrálék be-
hajtására a gyűlés az elnököt utasította oly módon, 
hogy a hátralékos összegeket az illetők állami 
fizetéséből  vonja le. E határozat a jelen nem lévő 
és érdekelt feleknek  jegyzőkönyvi kivonatban megkül-
detik. 

A nyugdíj szabályzatot némi módosítással el-
fogadták. 

Ezután a múlt hó 28—30-ikán Budapesten 
tartott központi jegyzői gyűlésre kiküldöttek : Gálffy 
István és Máthé János beszámolóját terjesztette elő 
Gálffy  István. Tudomásul vették, hogy az egyesület 
elnökévé Uszkay  Bálint választatott meg; míg a le-
lépő elnöknek, Kuncze Imrének jegyzőkönyvi elisme-
rést szavaztak meg. 

Az átiratok felett  a gyűlés, miután ezekben a 
központnál már intézkedés törtéut, napi reudre tért. 

Máthé  József  s jegyző indítványára kimondta 
a gyűlés, hogy a jövő év januártól kezdődőleg havon-
ként Kétszer megjelenő „Jegyzői Közlönyt" szerkesz-

tet. A szerkesztéssel Gálffy  Istvánt az egylet elnö-
két és Máthé  József  s. jegyzőt bizták meg, egyben 
utasították az elnököt, hogy a Sz. U. cz. lappal 
ezen elhatározásukat tudassa azzal, hogy az említett 
lapot az egyesület már mcst nem tekinti hivatalos 
közlönyének. A gyűlés végeztével a gyűlés testületi-
leg tisztelgett Ugroo János főispánnál,  mint az 
egyesület diszelnökénél. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, nov. 12. 

Egyről-másról. 
Egyre nehezebb és kellemetlenebb az élet. A 

mindennapi. 
Nem a férfiaké.  Mi már megszoktuk. Bár mi 

is liaUdunk. Előbb csak rüpők stilbogáncsokkal 
dobálóztunk egymásra, ma már záptojással. Számí-
tás dolga csak, hogy mikor kezdjük a pyTixilin kézi 
gránátokat vagdosni egymáshoz. 

De már a nők is belejutottak a korszellem 
zavaros sodrába. A nők, a kiknek gyengédségét, 
illemérzékét és szemérmét nagy oka van a társa-
dalomnak védelmezni. 

Nem az irodalmi és drámai obszczénitásokról 
beszélünk. Lehetne erről is, de ez nem a minden-
napi élethez tartozik; a prózához, a miben élünk. 

Mi, boldog hazafiak  ugyanis hozzá vagyunk 
nevelve a nyilvános komiszkodásokhoz. Az újság is 
behozza a házunkba, ha más nem. Ha padig az ut-
czán sétálunk, nem birjuk hallatlanná tenni a bér-
kocsisok, fuvarosok  és más utczán élő hatalmassá-
gok égbekiáltó trágárságait. 

Mentségük is van rá: egy közmondás. „A 
káromkodás nem a szívből jöa, hanem csak a has-
ból." Igen, de hol áll az írva, hogy a müveit rend-
béli ember köteles legyen szó nélkül eltűrni a leg-
durvább hasbeli megnyilatkozásokat. Hiszen a mű-
veltség, az illem szintén közkincs, a mit védeni kell. 

Száz arany annak az embernek, a ki hölgye-
ket (talán éppen felnőtt  lányait) kisérve, az utczán 
nem undorodott még meg ezektől a hallatlanul aljas, 
többnyire pedig a jó erkölcsökbe is beleütköző disznó-
ságoktól, a melyek jobbára éppen a nők, nevezete-
sen ez anyák és keresztanyák körül forognak. 

Ha tehát az uri asszonyok köréből kezdünk 
hallani tiltakozásokat ez ellen, ha egyelőre csak szű-
kebb társaságokban is, az jelent valamit. Azt je-
lenti, hogy a nyerseség, a rüpőkség és a neveletlen-
ség a közrendbéli népnél is kezd rohamosan emel-
kedni és már-már tűrhetetlen. 

Semmi népgyülölet! 
A népet lehel szeretni éa kell is; de a kofák 

és egyes hetivásári elárusítók szemtelenkedését, a 
mosdatlanságot, a becsületben való gázolást és a 
nyilvános trágárságot eltűrni nem muszáj. Ez nem 
a nép dolga. 

Istenem, szegény feleségeink  és anyáink ugy 
is kezüket-lábukat eszik a drágaság miatt. 

A szegény „alany" élete tehát egyre nehezebb 
és kellemetlenebb. 

A legderekabb asszony sem képes a konyhára 
való péüzzel beérni. Emelést, emelést! lgeu, de a 
férjet,  a k( uyérkeresőt meg az általános nyomorú-
ság nyomja. Kinek van az idén több jövedelme 
mint tavaly, hacsak nem — tolvaj. Hogyan lehessen 
a kevesebből adni többet ? A ki ezt kitalálja, spiri-
tuszba vele! 

A szegény asszony tehát, a ki övéit mégis el 
akarja látni emberi módon, megy maga a piaczra. 
Jár, kutat, nézeget, alkuszik. Az asszonyok ebben 
csodatevők. Az övéik iránt való szeretet és jóság 
mozgatja őket, ez az egyetlen nagy erő, a mi még 
nii.cs ex-lex-ben. Vagy hogy mír ez is benne van. 

Mert ime a „piacz hölgyei" az alkudozó és 
keresgéld nagyságát eddig nem tapasztalt terroriz-
mussal pocskondiázzák le: 

— No nézzétek, ez is alkuszik. Pedig micsoda 
selyemkalapja vao 1 Ez is nagysága? Piha! 

— Menjen el a nagysága a sintérhez, he ezen 
az áron hájat akar venni, érti ? Sipircz innen. 

— Ha a nagyságáék lopják a pénzt, mi nem 
lopjuk . . . 

Ezek c-ak a szelídebbek. Mert vannak ott 
olyan mosdatlanságok is, hogy a szegény asszony 
zokogva jön haza. Vagy hogy a férjét  a szaladozás-
tól megkímélje, sápadtan az elnyelt haragtól. 

És jaj, ha felnőtt  leányát küldi oda, a kinek 
pedig szintéa meg kell tanulnia ezt a nehéz kereszt-

járást. Annak a leánynak a kezébe egyetlen piaczi 
kirándulás után is oda lehet már adni nemcsak Zola 
összes müveit, de az egész hazai pornográfiát  is, — 
a miben egyébiránt Magyarországnak exportja van. 

Azt mondanám, hogy ez állapot megszüntetésére 
legyen egyelőre piaczi statárium. Küldjön ki a ren-
dőrség — jobbig — egy-egy tisztviselőt az el-
szemtelenedett piaczra. S a mint a törvénybe vagy 
szabályrendeletbe ütköző trágárság vagy komiszko-
dás történik, állapítsa meg hívatlanul is azonnal. S 
lehetőleg ítéljen is azonnal időmúlás és idézgetés 
nélkül. Legyen kofa-statárium  is egyszer. 

Még csak plátói indulat sem vezeti Mert kérem 
ez a kérdés a drágaság  kérdése is. Nagyon is az. 

Mert mit tesz a piaczról kibojkottált szegén 
asszony ? Szégyenből és félelemből  azontúl a cselé 
det küldi. 

Bolond világ ez nagyon. Mindenki teleszájj 
hirdeti az állampolgár jogait. Már csaknem fuldo' 
lünk az édes szentimentálizmusban. 

De történik mindenben az ellenkező. Nagyba 
és kicsiben mind arra a sok százezer és millió en 
berre nehezedik mindenféle  politika és okosság, 
ki alul van és a ki az üiam nehéz épületét tartj 

Akkora már ez a teher, Uô y a fundamentu 
süppedni kezd. Nem méltóztatnak észi*Venni ? 

> 
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Ujoncz és adó 1906-ra. A hivatalos lap tegnap 
előtti száma két rendeletet közöl az 1906-iki ujon-
czozás és adókivetés ügyében. Az ujoncállitási ren-
deletet Bihar Ferencz honvédelmi miniszter adta ki. 
E szerint az 1885-ben, 1884-ben és 1883-ban szüle-
tett hadköteleseket plakátokon és hirdetés utján fel-
szólítják, hogy a szolgabiróságnál, vagy a városokon 
a katonai ügyosztálynál jelentkezzenek. Ez a jelent-
kezés az ujonczjutalék meg nem szavazása esetén 
is törvényes kötelesség, s csupán arra szolgál, hogy 
majd annak idején, ha sorozásra kerül a sor, az 
idézést szét lehessen küldeni a hadkötelesek czimére 
A sorozó tisztviselők, tisztek és orvosok utazá 
működési tervét is előre el kell készíteni a m 
adott miniszteri rendelet szerint. — Az 1906. 
egyenes adók kivetésére vonatkozó pénzügy 
teri rendeletet Popovics  államtitkár adta ki. 
rint az adókivetési lajstromokat elkészítik, 
pénzügyminisztérium további rendelkezéséig 
szik ki közszemlére és nem tárgyalják. Az a, 
tést nyilván az exlex-állapot megszűntéig a' 
halasztani a kormány. 

Nöegyleti fillérestélyek. A nőegyesületi, finéres 
esték decz. 6-án kezdődnek és  hetenként ^zerdán 
egyelőre a „Budapestu-szálló dísztermében < lesznek 
és pedig a hónap első szerdáján programmaj a z u t á n 
a nélkül, zene mellett. Az első programmo|8 eatély 
januárban lesz. Belépő dij : tetszés szerint, j 

Főigazgatói látogatás. Kuncz Elek tt(u^ jtjr_ 
főigazgató,  a helybeli középiskolák meglá tog^^ v £. 
gett f.  hó 9-én délutáni vonattal városunkba é n í e z e t t 

Státusgyülós. Az erdélyi r. kath. státus£yiiiéSf 
folyó  1905. november hó 16-ik napjára KolozsVárrI 
hívta össze Majláth  G. Károly erdélyi püspök. Aj 
gyűlés tárgyai: 1. Az igazgató-tanács évi jele 
2. A kilépő igazgató-tanácsosok helyeinek betöl 

A 40-es bizottság f.  hó 7-ikén rövid féli 
értekezletet tartott, melyen Papp Mózes inditvá: 
elhatározták, hogy a 40 es bizottság kilépett 
helyébe uj tagok választását ajánlják a közgy 
s egyben javasolják azt is kimondani, hej 
bizottsági tagok, helyébe, kik 3 egymásutá 
kező ülésben nem jelennek meg és elmaradás] 
kellőleg nem igazolják, esetről-esetre uj tagoka 
lasztanak. A gyűlésen Ugrón  Zoltán elnökölt, 
bizottság 8-ikán este újra értekezletre jött 
amidfn  a főispáni  instelláczió dolgában kik 
10-es bizottság tette meg javaslatát és ame 
bizottság elfogadott.  A határozati javaslat 
egész terjedelmében a tegnapi gyűlésről hozol 
sitásunkban van közölve. A 8-ik ülés el 
Kovácsy  Albert és Dr. Válentsik  Ferencz, u 
Becsek Aladár, lapunk felelős  szerkesztője 
kérdésben szólaltak fel  és tiltakoztak 
meggyanusitás ellen, mintha azért, amiért az 
helyi Híradó f.  hó 5-iki számában leadott eg 
lemény a lap irányával ellentétben van, az ; 
kesztők, iletve a lap irányváltozását jelentené.A 
ság tudomásul vette. Végül elhatározták, hogy a( 
zelebbi ülést 11-én, a törvhat. közgyűlés utáu ti 

„ hogj 



Szegény tanulók felruházása. A Nőegyesület 
választmánya ez évben is megtette a szükséges in-
tézkedést arra nézve hogy a szegény tanuló gyer-
mekek ruházatot kapjanak. A gyűjtő iv immár ki-
van bocsátva, a melyre a ruha vagy pénz adomá-
nyokat pontosan fel  kell jegyezni. E czélra az egye-
sület is 100 koronát ad. A jószivü adakozók fogad-
ják előre is az egyesületi választmánynak a szegény 
gyermekek nevében kifejezett  hálás köszönetét. 

A Polgári önképző- és önsegélyző-egylet szo-
kásos fillérestélyeit  e hó 20-án kezdi meg. Jövő szá-
Imunkban közölni fogjuk  az első fillérestély  műsorát, 

ízen éstélyekre előre is felhivjuk  a közönség figyelmét. 

Halálozás. A sepsiszentgyörgyi Székely Nem-
Jeti Muzeumot nagy jeszteség érte. Ugyanis a mu-
jum örök érdemű megalapítója özv. nagyajtai Cserey 
ánosné, szül. alsózathurcsai Zathureczky  Emília 
jtének 82-ik évében f.  hó 4-én elhunyt. 

Egy hó közigazgatása. Udvarhelyvarmegye köz-
azgatási bizottsága folyó  havi ülését 8 án d^iött 
rtotta meg dr. Damokos Andor alisi>»* elnöklete 

I ellett. A tárgysorozat első po»tf«ín  szerepelt, alis-
f  .ni jelentés szerint a hóban alispáni iktatóra 
1 £ ügy darab é rze t t , melyből 177 maradt hátrá-
°'y k»<o n a i Utóállitások megtartattak. Októ-

V>A j,ü a rendes közgyűlést megelőzőleg a vár-
'^ispánja számonkérőszéki vizsgálatot tartott, 

| t alkalommal a tapasztalt rend felett  teljes 
Elismerését nyilvánotta. Kamocsay Mihály főlevéltá-
ros egy évi szabadságidejéről visszaérkezve, a levéltár 
vezetését átvette. Az árvaszék jelentését br. Orbán 
János ülnök terjesztette elő. Iktatóra érkezett 1016 
darab, hátralék maradt 179 darab. A gyámoltak 
száma 11784, a gondnokoltaké 158, az ügygondnok 

f  ság alattiaké 768. Dr. Lengyel  József  m. főorvos 
jelentése szerint október hava a heveny fertőző  bán-
talmak fellépte  miatt közegészségügyi tekintetben 
kedvezőtlen volt. A vármegyei közkórházban 180 

\ beteg ápoltatott, kik közül 94 maradt ápolás alatt. 
\Ember János kir. tanfelügyelő  jelentéséből kitűnt, 

e havi működését főleg  a folyó  ügyek ellátá 
képezte. Felsorolja a hó folyamán  történt szemé-
változásokat. Roediger  h. p. ü. igazgató jelen 
Szerint minden adónemben kevesebb folyt  be, 
'a mult év ugyanazon havában. Egyenes adóban 

^ kor. 86 fill.  (7860 kor. 88 fill.  kevesebb), had-
feégi  díjban 76 kor. (1240 kor. 65 fill.  keve-
bélyegdij és jogilletékben 5512 kor. 44 fill. 

(ior. 20 fill.  kevesebb), fogyasztási  és italadó 
^542 kor. 34 fill.  (kevesebb 6338 kor. 82 fill.), 
jövedékben 32990 kor. 86 fill.  (1207 kor. 37 
i/esebb) folyt  be október hóban. Szabó István 
[ügyész által előterjesztett jelentés szerint a 
Törvényszéki és járásbirósági fogházakban  131 
Is 13 vizsgálati fogoly  volt. Kovács  Ákos kir. 
Iknek, az államépitészeti hivatal főnökévé 
lieveztetése tudomásul vétetett; jelentése sze 

utak jó állapotban vannak. Zonda  József 
usnak állategészségügyi jelentése tudomásul 

ett. Dániel  Lajos közgazdasági előadó jelentése 
llmol az Oklándon megtartott erdélyi faj  szarvas-

S h a kiállításról és a székelykereszturi lódijazásról, 
melyek sikerülteknek mondhatók. Az ülés lárgysoro-

41 pontból állott s két és fél  óra alatt tár-
hatott le. 

A Székely Egyesületi Naptár és Évkönyv 1906. 
pgjelent Benedek  Elek szerkesztésében. Az idei 
Vtár gazdag tartalmából e'ső sorban ama nagy 

kü közleményre hivjuk fel  a figyelmét,  a mely-
íoós  Mihály a székely kirendeltség lelkes ve-
Lrészletesen tájékoztatja a székely közönséget 

_ k l y akczió mibenlétéről, eddigi működéséről, 8 
F,!;ü7c: útbaigazítást ad arra, hogy egyesek és 

Fségek, mely dolgokban fordulhatnak  a székely 
lendeltséghez. A naptár egyéb közleményei a kö 
|kezők: József  főherczeg  halála, (képekkel); Az 
itendő történetéből, (a koaliczió vezérférfiainak 
bképéve'O; A dévai várrom, költemény Jakab 
tűtől, gróf  Kuúu Géza (arczképpel); Mikes Kele 
\ szülő faluja,  (képekkel); Petelei István, (arcz-
Itel); Történet hét Bartamis körtéről Benedek 

tői, Czetz János 1848-49 iki tábornok (arcz-
i; Pali és Palkó, elbeszélés Lengyel  Laurától; 

, %-orosz háború, (képekkel); A koronkai per, 
rF„Í3 Jakab Ödöntől; Édes apám, költemény 
l ? g y \ Mihálytól; Csiky Kálmán, (arczképpel); 
!»^viárton, (arczképpel); A sepsiszentgyörgyi 

fek,  (képpel); A székely egyesület hivatalos köz-
JKnyei, hasznos tudnivalók székely gazdáknak és 
^onyoknak; adomák ; végül a rendes székely név-
Vimkönyv. A naptár és évkönyv ára 60 fillér 
Iható: Budapesten a Franklin társulatnál, (Egye 
lutcza 4.), s a székelyföldi  könyvkereskedések 
|és országos vásárokon. 

Thea-estély. A Nőegyrsület ebben az évben is 
megtartja szokásos Thea-estélyét és pedig deczember 
hó 2 án, szombat napon, a „Budapest"-szálló nagy-
termében. Ennek rendezése és a további intézkedé-
sek megtétele végett Demény  Ferenczné, rendező-
elnök a mai nap dulután fél  3 órájára a vármegye-
ház kistermébe rendező bizottsági nagy-gyűlést hí-
vott. Az ügy sikere érdekében óhajtandó, hogy mi-
nél többen jelenjenek meg. 

A főispáni beiktató közgyűlést Dr. Damokos 
Andor alispán f.  hó 14 ének délelőtti 10 órájára 
tűzte ki. A gyűlés tárgysorozata a következő pon-
tokból áll: 1. Belügyminiszternek 6843—1905. elnöki 
szám alatti leirata, melyben Hollaki  Arthur főispán-
nak ezen állításától való felmentéséről  értesít. 2. 
Hollaki Arthur búcsú irata. 3. Belügyminiszternek 
6844—1905. eln. szám alatti leirata, melyben Ugrón 
Jánosnak a vármegye főispánjává  történt kinevezé-
séről értesít. <*• Ugrón Jídos fóispán  eskü letétele. 

Aí udvarhelyi ref. egyházmegye folyó  hó 8-án 
délelőtt 9 órán kezdődőleg tartotta meg évi rendes 
közgyűlését Székelyudvarhelyen. A tagok, egyháziak 
és világiak igen szép számban jelentek meg. A ta-
nácskozást megelőzőleg Péter  Károly esperes imád-
kozott, s a megnyitót is ő mondotta. A gyűlés leg-
főbb  tárgyát az esperesi jelentós képezte, melyből 
meggyőződött a közgyűlés, hogy minden egyház ügye 
pontos kezelés és ellenőrzés alatt van. A hol hiányok 
mutatkoztak, ott az egyházmegyei hatóság intézke-
dett, hogy a bajok orvosoltassanak. A szegények és 
árvák gondozása azonban csak a székelyudvarhelyi 
egyházban gyakoroltatik rendszeresen. Intézkedés 
történt, hogy ez a nemes keresztény munka minde-
nütt megkezdődjék. Jelentést tettek még a jegyző, 
a tanács működéséről; a pénztáros  és számvevő  a 
vagyoni ügyekről; a tanügyi  előadó,  a tanítás állapo-
táról. Mindenik jelentést elfogadta  a közgyűlés. Több 
apró belügy elintézése és segélykérvények tárgyalása 
következett ezután, mire a gyűlés véget ért. A ki-
bővített egyházmegyei tanácsba, papi tanácsbirónak 
Vajda  Ferenczet és Baczó Lajost, a tanítók részéről 
Péter  Gergelyt választották be. 

Stratzinger Emil kir. pénzügyigazgató hivatalát 
f.  hó 8-ikán átvette. 

Segélyezés. A helybefi  Jótékony nőegyesület 
választmánya a folyó  iskolai évre négy szegénysorsu, 
jó tanuló leánynak ad 620 korona segélyt, a további 
kiképeztetésre. A folyamodók  közül csupán egyet 
kellett mellőzni, mert szülői innen elköltöztek. 

Az Udvarhelyvármegyei Tanitó Egylet „Homo-
ródvidéki Tanitókköre" f.  hó 23-án d. e. 9 órakor, 
Homoród-Almáson tartja Kriza  Sándor köri elnök 
vezetésével r. körigyülését a következő tárgysorozat-
tal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Előző gyűlés jegyző-
könyvének felolvasása.  3. Gyakorlati tanítást tart 
Kriza  Sándor helybeli áll. isk. igazgató. 4. Felolvas 
Pataky  József  dályai áll. isk. tanitó: „Milyen csa-
ládi körülmények között élnek a hazugsághoz szo-
kott tanítványai?" cz. tételről. 5. Felolvas Kriza 
Sándor helybeli áll. isk. igazgató: „Mivel szokta 
tanítványait igaz, őszinte beszédre szoktatni ? u cz. 
tételről. 6. Szavalat Vári  Elek h.-keményfalvi  áll. 
tanitó által. 7. Felolvas Jakab  József  muzsnai áll. 
isk. igazgató: „Az iszákosság elleni védekezés és az 
iskolák" cz. tételről. 8. Jövő évi költségvetés meg-
állapítása és a tagságdijak befizetése.  9. Négyes 
énekszólammal ének, előadják: Kiss  Mózes abásfalvi, 
Deák Mózes h.-újfalvi,  Derzsi  Géza bágyi és Vári 
Elek h.-keményfalvi  tanítók. 10. Jelentések, indít-
ványok tárgyalása. 11. Jövő gyűlés helyének, tárgy-
sorozatának megállapítása. 12. Elnöki zárszó s végül 
közös ebéd. Ez ülésre a kör tagjai s tanügy bará-
tok tisztelettel meghivatnak. 

Uj ásványvizek a Székelyföldön. Még ezután 
jövünk igazán rá, hogy Székelyföldünk  milyen gaz-
dag ásványvizekben. Eddig csak a vasas, szénsavas 
vizeket ismertük, ujabban konyhasót, nátriumbikar-
bonatot, jódot, kötött szénsavat tartalmazó bővizeket 
fedeznek  fel  és hoznak forgalomba.  Málnáson két 
forrást  találtak, legújabban pedig a Hargita  aljában, 
a Vargyas-patak völgyében fedeztek  fel  a Gisshüb-
lihez és a Seltershez hasonló vizeket, az előbbi Rie-
mer Gusztáv és társai, az utóbbi Dániel  Károly és 
Lánczky Sándor örökösei tulajdonát képezi. Fönt a 
Hargita aljában gyönyörű erdős völgyben van a 
Gicshüblivel vetekedő tiszta kötött szénsavval telitett 
pompás viz. Még nevet nem adtak neki és nem ve-
gyelmeztették, de a ki Ízlelte, szakértők is állítják, 
hogy teljesen azonos a Gisshübli vízzel. A tulajdo-
nosok kőköpübe foglalták.  A szomszédságában jód-
tartalmú hő forrás  van, melyet már is fürdésre 

használt-ak. A Vargyas-patak alsőbb részében Király-
fürdő  és Szentkeresztbánya között tör fel  a Székely 
Selters. A föld  mélyéből felszálló  szénsav magasra 
ugratja a gyöngyöző vizet oly erővel, hogy távolabbra 
is elhallatszik a zúgása. A magas köpüből patakként 
ömlik ki a viz. A vegyelemzés is igazolja, hogy a 
Niederselters vizet fölülmúlja.Eddig  már sok palaczkkal 
adtak el belőle, noha semmi reklámot nem csináltak 
mellette. Páratlan jósága és gyógyereje folytán  ter-
jed nap-nap után, egyik ember másiknak ajánlja és 
jönnek megrendelések, hogy alig győzik szállítani 
Alig van az országnak olyan szép része, mint a hol 
ez a forrás  ered. A természet csodái elbűvölik itt 
az embert. Teljesen védett hely, szeszélyes szikla-
csoportokkal, melyeknek aljába a zuhogó Vargyas 
vize mély barlangokat vájt. Egyik oldalon ős fenyő-
erdők, a másikon a sziklába változatosan kapaszko-
dó sudár nyir- és fenyőfák  és virágzó bokrok van-
nak. A tulajdonosok a jövő évben utat készítenek a 
forráshoz  és megkezdik egy uj fürdő  kiépítését. A 
kik építkezni akarnak, ingyen helyhez juthatnak. 

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 felhivjuk  t. olvasóink 
figyelmét. 

Törvényszék. 
Kézrekerült tolvaj. Ez év febi  uár 13 ára virra-

dólag történt, hogy lapunk könyvnyomdájának abla-
kán át behatolva, az irodában levő vasládát a Vár-
utczára nyiló ablakon át ellopták. Az eset akkor-
tájt szenzáczió számba ment, mivel Székelyudvar-
helyen hasonló nagyságú betöréses lopáit nem követ-
tek el, mivel a kár több ezer koronára rúgott. Hiába 
vezette be a rendőrség a legszélesebb nyomozatot, 
az eredmény elmaradt, mire aztán az ügyészség be 
is szüntette az eljárást. Móst alig három hete az 
Udvarhelymegyei Takarékpénztárhoz 3 drb. pénztári 
részvényt küldött a budapesti Kőváry-bankház meg-
vételre. Ezzel egyidejűleg pedig egy József-köruti 
bank is az emiitett pénztárnál a részvények árfo-
lyama felöl  tudakozódott. Nem volt nehéz megálla-
pítani, hogy e részvények a vasládával ellopott rész-
vényekkel azonosok. E felfedezés  nyomán Szombat-
falvy  főkapitány  táviratilag kereste meg a budapesti 
rendőrséget a részvények árusítójának elfogatása  vé-
gett. Ez azonban nem járt eredménnyel, mert a tol-
vaj már ekkor a részvényekért a pénzt felvette.  A 
részvények eladása is nagy kaliberű tolvajra vallt, 
mivel azokat először hol egyik, hol másik banknál 
csak elzálogosította, s az igy kapott zálogjegyre egy 
harmadik fánknál  újra pénzt kapott. Szóval az ügy 
kihámozása a pesti detektiveknek nem közönséges 
munkájukba került. A nyomozás rendén, jóllehet 
minden helyen más és más ide való tisztességes em-
berek nevét használta fel,  személyleirása meg volt ál-
lapitható. Éppen ezért a pesti rendőrség a károsultat 
felkérette,  ki aztán a detektivekkel az illető bankháza-
kat végig járta, ahol a részvényárulónak olyan leírását 
adták, hogy köűnyen megállapítható volt, hogy az nem 
lehet más mint Zöld  Sándor, ki ellen már a lopás alkal-
mával alapos gyanú merült fel,  sőt a rendőrség a ked-
ves szülői háznál kutatást is tartott, bár eredménytele-
nül. A kapott személyleírás és azon körülmény, hogy 
a Zöld család a lopás után egy pár napra elköltö-
zött a városról s rá egy pár hétre házuk környékén 
levő 3—4 nyitott kútban megtalálták a láda lábait, 
de magát a ládát is, — Diemár  Károly kir. ügyészt, 
a pesti rendőrség által megküldött iratok alapján arra 
birták, hogy Zöld Sándor elfogatását  kérje a pesti 
rendőrségtől. A detektívek rendkívüli nagy ügyes-
ségének tulajdonitható, hogy 4—5 nap múlva már 
Zöld Sándort a pesti csirkefogók  közül, noha álne-
vet használt, kikaparták s 5-én reggel Székelyudvar-
helyre, az ügyészségi fogházba  szállították. A fiatal, 
de nagy jövőjű gazember beismerte tettét s fölette 
a kir. törvényszék tegnap Ítélkezett. A törvényszék 
elnöke Dr. Bodolla  Gábor elnök volt, bírák: De-
mény  Ferencz és Deák Lajos törvbirák voltak; jegy-
zői tisztet Dr. Barábásy Jenő végezte, mig a vádat 
Szabó István kir. alügyész képviselte. Zöld Sándor 
vádlott elmondja, hogy 19 éves, magántanuló, bű-
nösnek érzi magát. Február 13-ikáu éjjeli 1 órakor, 
az Árpád-utczára nyiló egyik ablak szemet hógolyó-
val kitörte s az igy nyert nyíláson a külső ablak 



zárát kinyitotta. Ekkor a már meglevő belső ablak 
nyíláson, a belső ablak zárát felnyitni  könnyű volt. 
Miután a nyomdába bejutott, maga után az ablakot 
betette. A vasláda vaslábakon állott, mely a földhöz 
csavarszegekkel volt erősítve. E szegeket feltépte  s 
a ládát lábastól együtt a Vár-utczai ablakon 
keresztül kiemelte, állitása szerint egyedül. A 
zsákmánnyal a zsidótemetőbe ment, s ugy mondja 
ott bontotta fel  a szakembernek is munkát adó 
vasládát. A talált készpénzt, órát, gyürüt és 
értékpapírokat zstbébe tette, mig az irományokat, 
melyek közt nem egy fontos  és értékes volt, elégette. 
Vallomása a konstatált tényeknek ellene mond. Mert 
ha már a zsidótemetőben akkor éjjel kiszedte a láda 
tartalmát, nem volt oka, hogy ezt a Szentimre-utcza 
tetejére felczipelje,  a lábait darabokra törje, s 3—4 
kútba összekötözve bedobja. Vádlott tagadta, mintha 
munkájában segítsége lett lett volna, ami szintén nem 
lehet, nemcsak a fenntebbi  okból, de azért sem, mi-
vel a ládát egyedül ki nem emelhette volna az ab-
lakon. A ládában kapott pénzből anyjának is adott; 
az elköltözésig az értékpapírokat és a pénz egy 
részét elásta, mig a többit magánál tartotta, s 
nála volt a házkutatás alkalmával is. A pénzzel 
Budapestre tette át lakhelyét, hol részben ló verse-
nyezett, részben kártyázott, szóval uri életet élt, 
egészen az utolsó napig, a mig a derék detektívek 
nyakon nem csípték. A kár 4000 korona. A törvény-
szék a vád- és Soó Domokos ügyvédjelölt, kirendelt 
védő meghallgatása után Zöld Sándort a Btk. 
333, 334 és 336. §. 3. pontja szerint miuősülő lopás 
büntetteért 2 évi  fegyházra  és politikai jogainak 5 
évre való felfüggesztésére  itélte. Az ítélet ellen ugy 
az ügyész, mint vádlott felebbezést  jelentett be. 

TAVIrtATOK. 
Budapest, nov. 11 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
Az uj disszidensek csatlakozása. 

Politikai körökben feltűnést  keltett, hogy 
az uj disszidensek tegnap este N a g y Ferencz 
vezetésével megjelentek a disszidensek körében, 
hol D a r á n y i Ignácz elnök üdvözölte a meg-
jelenteket. 

Este a Pannoniában közös vacsora volt. 

Szepesmegye ellenállása. 
Lőcséről táviratozzák, hogy Szepesmegye 

jóléti bizottsága kimondotta a főispáni  instellá-
czióra vonatkozólag, hogy a törvényhatóság a 
vármegyeházán nem fogja  tűrni az ügyészi be-
avatkozást. 

A hunyadmegyeiek bizalmatlansága. 
Déváról jelentik: Hunyadmegye a román 

bizott-ági tagok hozzájárulásával bizalmatlansá-
got szavazott a kormánynak. 

Fejérváryék a királynál. 
Bécsből telephonálják: F e j é r v á r y Géza 

miniszterelnököt a király ma délelőtt fél  11 
órakor kihallgatáson fogadta. 

Tizenegy órakor Lány i igazságügy minisz-
ter és K r i s t ó f f y  belügyminiszter is megje-
lent a király előtt. 

A három miniszter együttes kihallgatása 
1 óra hosszat tartott. 

Elkobzott újság. 
Az éjjeli ügyészség folytatja  derék munká-

ját. Ugyanis a budapesti központi vizsgálóbíró 
ma hajnalban a királyi ügyészség indítványára 
a központi pályaudvaron elkobozta a „Budapest" 
czimü lap összes példányait. 

Az elkobzásra Rátkay László országos 
képviselőnek vezérczikke adott okot, melynek 
egy kitételében az ügyészség király sértést fe-
dezett fel. 

Fejérváry fenyegetőzik. 
A bécsi „Zeit" jelentése szerint Fejérváry 

a megyék magatartására nézve a következő nyi-
latkozatot tette : 

— A mit a megyék most müveinek az már 
nem passiv, hanem aktív resistenczia A kor-
mány nem fogja  tétlenül nézni az üzelmeket. A 
mely megye továbbra is ez uton marad, az 
bűnhődni fog  érte. 

K r i s t ó f f y  pedig azon megyékkel szem-
ben, melyek a főispánok  instállácziója elé aka-
dályokat gördítenek, karhatalom alkalmazásával 
fenyegetődzött. 

N y i l t t é r . 
Fogmüterem. 

Teljesen modernül berendezett fogászati  műtermemet 
Árpád utcza 10. sz. a. helyeztim át. Midőn ezt a n. é közön-
ség b. tudomására hozom, egyúttal tudatom azt is, hogy min-
dennemű fogtechnikai  munkát végzek. Munkáimért teljes jót 
állást vállalok. Jutányos árak, pontos és szolid kiszolgálás 
Tsztelettel: 

I>r. Kovács Géza, 
fogorvos. 

A m p o v i t s Bé la u r n á k . 
Én azt hiszem elég udriasan szólítottam önt 

versenyre, mikor Tekintetes Borosnyui Pál urat kér-
tem fel  a kihívásra, mit irásilag is bizonyítok, hogy 
a kihívásom rendje és módja szerint — október 26-án 
meg is történt, hogy 29-én a versenyre jelenjen meg. 
Önt határtalan arczátlansága annyira vitte, hogy 
Hirlapilag meri állítani, hogy mások által jutott tu 
domására az én szándékom. Nagyon helyes én ki-
mutatom szabályos eljárásom, de menjünk tovább. 
Ampovics úr rosszalja, hogy az Első-zenekar tanul, 
igenis jegyezze meg az „Első-zenekar" mindennap 
tanul és arra magyarázta, hogy szükségét érezte a 
tanulásnak, hogy önnel megbirkózhasson — koránt-
sem Ampoúts úr! A tanulás nálunk minden napos 
dolog két okból — először, hogy a mi városunkban 
igen magas zenei nivon álló közönségünket minden-
kor kielégíthessük; másodszor, a mi mesterségünk 
egyedül az, a mit nem lehet kitanulni ; mert a leg-
nagyobb művészek is mindennap a rendes tanulást 
— vagy a próbát — elmulaszthatatlanul megteszik. 
Boldog ember egyedül ön, hogy mindezekre nincs 
szüksége és mégis „babért" arat . . . . És minden 
„babér" aratása daczára még egy lapi hiányzott a 
koszorúból és ezt azzal akarta kipótolni, hogy felté-
telekkel elfogadta  a kihívásom kvártettre, miután 
nincs szüksége, hogy játékába több tag támogassa. 

Éa most is, mind előzőleg megkértem Pávelka 
Jenő és Rosdorfer  Aladár joghallgató urakat, hogy 
nevemben ujitsák meg a kihívást. Ugy gondoltam 
helyesnek, miután támogatásra játékában nincs szük-
sége, hogy játszunk 4 darabot ön is, én is, de ugya-
nazokat mindketten. Éa megbízott uraimnak két 
darab czimet adtam, s hogy magyar jellegű legyen 
a versenyünk quartetre a „Bóka kesergöjét'  és ma-
gánszólóia a Ch.  d.  Bériot  III. airvarióját válasz-
tottamazon megjegyzéssel, hogy ön is nevezzen részamre 
is két darabot és én megadom a 14 napi időt, mit 
kért — hisz oly büszkén fejezi  ki „elég 14 nap, 
hogy velem elkészüljön a versenyre." És mit szólnak 
tisztelt olvasóim, mit válaszolt Ampovits úr: — 
„nem fogadja  el a versenyt hanem inkább eltöri a 
karom!" 

Igy pediglen örökre csóka lesz a babérkoszorúja 
és gyászkoszorura fog  változni. 

Még egyet Ampovits úr! Nagyon dísztelennek 
jön önnek az első (zenekar) szó, szt az én apám 
jogosan megérdemli, mert több izben nem szájjal, 
de vonó- és hegedűjével kivivta magának. É í ezen-
nel megszüntetem a további Hiilapi vitatkozást. 

Kónya  János, 
az Első zenekar második vezetője. 

Egy Vagy Ijct jó nevelésű fiu 
kedvező feltéte-

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

Haáb és Heftz  cégnél 

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 elfogadok. 
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 

S á n d o r I s t v á n . 

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

kevéssé megsérült 

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

küldése eBetén v. utánvéttel. 
Auífenberg  József,  Budapest, Bezerédi-u. 

Védjegy: „Horgony". 

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

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

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

Klchter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz", Prágában, 

Elisabethstrasse 5 neu. 
i Mindennapi uétkflldés. 

T é l i m e n e t r e n d . 
Érvényes 1005. október 1-töl 



§CIII€HT-§ZAPPAM! 
( „ S z a r v a s " v a g y „ k u l c s " s z a p p a u ) 

Legjobb, legkiadósabb s ezért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment minden káros alkatrészektől. 

Mindenütt Kapható. 
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan „Schicht" 

névvel és a „szarvas" vagy „kulcs" védjegygyei legyen ellátva. 

F I G Y E L E M ! 
K ü r y Kl&ra, K o i u l ö s s y E i n m a s t b . 
neves művésznek által állandóan használt, Francziaország-

ban kitüntetett s legjobbnak elösmert: 
a Janovitz-féle  Gyöngy-kréme tégelye 1 kor. *'? r c- é" 
a Janovitz-féle  Gyöngy-szappan darabja 80 fii.  k ií.r

ir't,0~ 
a Janovltz féle  Gyöngy-pouder (rózsa, fehér  és Kitűnő ered-

crém-szinben) doboz \ 1 kor. menyek, 
a Janovitz-féle  Gyöngy-arcviz üvegje 2 50 fill.  hiűamé« m-
a Janovitz-féle  6yöngy-kézflnomltó  üvegje 70 f.  bzönü lerél. 
a Janovitz-féle  Gyöngy-szájvíz (a szájpadlás, togbus és 

fogak  erősítésére) üvegje 1 k. 60 f. 
Kapható az egyedüli készi tő 

„ A n g y a l " gyógyszertárban, Hatvan. 
Discrét postai aiétküldét naponta. 

Brr, Csillag Jlrrna 
185 cm. óriás hosszú 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-
nak, mint a szakállnak természetes fényt 
és teliséget 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. 
Csillát Anna Wien, I . Graben 100 

r^i tt^á »•>•<» K^i 
MiK MáK MéK 

tf^U  ^rÁ ír^Á  ÍStÁ  V^Á  irrÁ  ír^Á  'áy*íf  írrÁ  ÍStÁ  áĴU ÍPQk 
\SJS7  TSJSJ 

Gazdáknak Ingyen!! 
Hasznos tanácsadó a házi illataink hizlalására 
és táplálásához, valamint ezek betegségeiről és 
ettől való megóvhatásnkról czitnü minden gazdá-
nak nélkülözhetetlen könyvet mindenkinek, a ki 
e lapra hivatkozik, ingjren és bérmentve megkfil 
döm. Olvasóköröknek és gazdasági egyesületeknek 

kivánatra több példányt küldök. 

AUFFENBERG JÓZSEF, Budapest, VIII.Bezerédi-a 3 
»>••<« rj+iH  T^W-J  fím&L  WS* l  wtb iyi\  íyíi  ű^il  (yii  ÍJFSV ' wff  Tw w»7 15*57 "«iv M T«w JGw- Xjw-  vw W! * b+St  f+St  1 

A hires 

ANGYAL-készimények: 
Angyal köszvényszesz (egy üveg elhasználása után 

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

tégelye 3 korona. 
Angyal fagy  szesz (fagy  daganatok ellen) üvegje 2 k 
Számtalan hálalevél. — Raktár Ausztria-Magyar-

ország részére az egyedüli készítő 

„A G YA£"-gyógyszertára, jtatVanban. 
Postai szétküldés naponta. 

JNfincs többé iszá^osság! 
a Zoa-por használata u'áD, amiről 
ezer meg ezer köszönőlevél önként 
beérkezett. A Zoa-por kávé, ital. étel 
vagy szeszesitalban adható anélkül, 
hogy erről az ivó tudomáseál bírjon 
Teljesen ártalmatlan. 

A Zoa-por többet ér, mint a világ 
minden szóbeszéde a tarrtózkodásról, 
mert előidézi azt a csodahatást, hogy 
az iszákosnak a szeszesitalokat 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 becste-
lenségtől megmentett,kik később józan 
polgárok és ügyes 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, VIII. Bezerédi-u. 3. 

h á z t a r t á s i u n é r l c g 
i n g y e n ! "TUS 

Mesésen olcsó árak mellett küldöm szét tnlhalmozott raktáramból világ-
hírű kiválóságakélt altalánoson 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, 
ti drb mexikói ezüst evő villát, 6 mexikói 
ezüst evőkanalat, 12 drb mexikói ezüst 
kávéskanalat, 6 drb kiváló dessert kest, 
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  5 0 k r a j c z a r . 
Minden meggendelő ezenkivül jutalomz 
képen egy szavatosság mellett pontosan 
működő 12és fél  kiló hoidképessegü ház-
tartási mérleget kap teljesen díjtalanul. 
A mexikói ezüst egy teljesen fehér  fém 
(belül is), melynek tartósságáért és kiváló 

minősegéért 24 évi jótállást vállalok, Szétküldés a pénz előleges 
beküldése esetén vagy utánvéttel történik az európai raktarból 

AUFFENBERG JÓZSEF 
Budapest, Vili. Uezerédi-u. 3 

^arisnya liülb'nlegességeK 

B U D A P E S T , 
VIII, József-körut  9 sz. 

12 pár saját kötésű fekete  cérna harisnya 10 korona. 

I 
I 

Iszákosság nincs többé! 

INGYEN PBOBA 571 szám 
Vágja ki ezen szelvényt és küldje 

be az itézetnek 
Levelek 25, lev.-lapok 1U fillérrel 

bérmentesitendők 

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

az ivó tudta nélkül. 
A COZAPOR többet ér, mint a világ minden 
szóueszede a tartózkodásról, mert csodahatásá 
ellenszenvessé teszi az iBiákosnak a szeszesitalt. 
A COZA oly csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleseg,  testvér avagy gyermek egyaránt az 
ivónak tudta nélkül adhatja es az illető még csak 
nem is sejti mi okozta javulását 
A COZA családok ezreit békítette ki ismét, 
sok sok ezer férfit  a szégyen és becstelensegtöl 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lettea. Temérdek liatal embert a jó 
útra, es szerencséjéhez segített és sok embernek 
életet számos evvel meghoeszabbiiotta. 
Az intézet, mely a Oozapor tulajdonosa, mind-
azoknak, kik kívánjak, egy prónaadagot és egy 
köszönő Írásokkal telt könyvet dij es költség-
mentesen küld, hogy igy bárki ki is meggyőződ-
hessen biztos ,hatasárol. Kezeskedünk, hogy az 
egeszsegre teljesen ártalmatlan 

GOZA iNSTITUTE 
(Dept 571) 

62, Chancery Lane, London 
Anglia 

Óriási szerencse TÖRŐ KNÉLÜ 
az a szerencse, mely bankház nknak kedvez. Rövid idő alatt 
21 millió koronánál több nyert i ényt fizettünk  ki nagyrabecBült 

a két legnagyobb nyereményt és pedig: kétszer a nagy jutalmat, a 
koronás főnyereményt 

Felülmúlhatatlan 
vevőinknek; ezek között 

600,000 koronás főnyereményt,  a legnagyobb 4:00,000 továbbá 
4 . á ; i 0 0 , 0 0 0 , 3 á 9 0 , 0 0 0 * 2 á ; 8 0 , 0 0 0 , 3 á 70,000, 3 á 60,000, t ö b b 50,000, 
Al \ ÍU  QH ítnn OĴ PUVl 9 n n n n ll^nnn és ezeken kívül számtalan 10,000, . 5,000, 2,000, 1,000 4iU,UUU, OU,UUU £<J,UUU, !.<_>,UUU, 500 koronás és egyéb nagy nyereményt. 
Ennélfogva  ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb [osztálysorsjátékában vegyen részt és 
rendeljen nálunk egy szetencsesorsjegyet. A | | | | A A A sorsjegyre HT fC  | | pénznyere-
megkezdőfiő  17. magyar cB/.tálysorsjátékban ismét * * " , " " v v mény jut 
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 

I 
qí pénz szeppe varazsulja az eletetí miau mjjj i-pi , 

ferj  a feleseget  vagy az asszony az urát a i evá mel 
lett álló sorsjejy megvetele altai e y fonyeremeny-T nyel A véletlen i agy szerepet játszik az életben <s 

n l l A • n f 7 n « n n n o AO 7 Q m A + T k ö n l , y e n ""eglihet, ho:y eppan egy szerencses veletlen 

8,110 •szerencseszamoi w™»neve meueiti Hámot w 
v " = = = = = nagy nyeremeny jut. = = = 

Rendelje mê  a neve mellett 

Adám. Adél 12199 
Adolár, Ágnes 3223 
Adolt, Ágota 22037 
Ágoston, Amália 6U017 
Aladár, Anna 41777 
Albert, Anatolia 74306 
Allréd, Apollonia 20̂ 92 
4kos. Aranka 101001 
Ambrus. Berta 50901 
András, Blanka 35266 
Antal, űoroala 2392 
Arnold, Boriska 90372 
Árpád, Betti 82417 
Artbur, Bella 105317 
Aurél. Brigitta 13223 
Attila. Cecília 52333 
Balázs, Cornelia 74397 
Bálint, Dóra *4o34 
Samaaás, Dorottya 9001 
Bala, Cecilia 38277 
Benedek. Eufimii  108855 
Birnát, Emma 5137/ 
Dániel, EraesíUa 101911 
üá id, Eví l«S64 
Deass, Evein 

Deisé, Erzsébet 
Ede, Esx er 
Elek, Etel 
Elemér, Flóra 
Emil, Franciska 
Endre, Frida 
Ernő, Genovéva 
Ferenc, Oertrnd 
Frigyes,Gabriella 
Fülöp, Gizella 
Gábor, Hedvig 
Gáspár, Heléna 
Gergely, Henriett 
Géza, Hermina 
Gnsitáv, Hilda 
György, Ibolyka 
Gynla, Idnska 
Henrik, Ilona 
Hermana, Ilma 
Hngó, lka 
Ignác, lrin 
lilás, Irma, 
Imre, Izabella 
István, lanta 
Izidor, lobanaa 

65878 
4043 

41799 
707273 
32443 
92777 
52551 
12111 
93989 
60037 
201)99 
79747 
51631 
38997 
2736 

55487 
35375 
34477 
9i;91 
464U5 
12115 
45273 

109333 
27174 
53077 

Iván. lolán 
lakai), lózsa 
János, Jnditb 
Jenő, Jnliska 
József,  Karolin 
Kálmán, Katinka 
Károly, Katalin 
Kornél, Klára 
Kristóf,  Klotild 
Lajos, Kornélia 
László, Krisztina 
Leó, Knnignnla 
Lipót, Lanra 
Lőrinc, Lenke 
flanó,  Leónia 
•ár tns, Lidia 
Márton, Lina 
Mátyás, Ludmilla 
Mihály, Lnjza 
Miklós, Magdolna 
Miksa, Malvin 
Mór, Margit 
Hánder, Mária 
Orbán, Mártha 
Oszkár, Matild 

93322 
S5..97 
54895 
17:139 
63775 
48741 
66341 
7279 

109707 
50919 
9602 2 
Sitftt 
660-2 
6270 

31484 
95297 
.'>2971 
24292 
65146 
485U2 
12306 

109689 
36781 
67197 

Ottó. Melánia • 
Űdön, Narczisi 
Pál, Heszti 
Péter. Olga 
Pista, Panla 
Richárd, Pelagie 
Hébert, Patroné !a 
Rudolf,  Piroska 
Salamon, Regina 
Samn, Rózsika 
Sándor, Rozalia 
Simon, Sári 
Tamás, Sarolta 
Tibor, Szerem 
T.hamér. Theodoria 
Tivadar, Teréz 
Tóbiás, Terns 
Vendel, Valéria 
Vktor, Veronika 
Vilmos. Viktória 
Vince, Vilma 
Zoltán, Zsófia 
Zsigmond, ZSUZSIIM? 

21451 
wl77 
273. 

5151."i 
1019651 
34 - Só 
7:J78J 
I8U8 
65 >2; 
I771s 
3810. 

107397 
48)64 
7437i 
272 i 

3495(1 
5547' 
20005 

101011 
.50908 
12413 
65 >65 
546. 

Legnagyobb nyere- M̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ korona Továbbá epy jutalom 
mény esetleg 600,COO, 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. 

I 8 á 15.000, 36 á 10 000 és még sok egyéb nyeremény. — Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: 

7s eredeti sorsjegy frt — . 7 5 Vagy Kor. 1.50; 7< eredeti sorsjegy frt 1.50 Vagy Kor. 3 — 

V2 »« " »» " " • h  »» »• »» »» »» 

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 hő23-fg 
bizalommal hozzánk küldeni, miután a fenti  szerencseszámok gyorsan elfogynak 

Török A. é s Társa 
Sürgönyeim : Törökék. Budapest. B A N K H Á Z A B U D A P E S T . Sürgönyeim : Törökék. Budapest H a z á n k l e g n a g y o b b o s z t á l y H o r s j á t é k - U z l e t e . Főárudánk osztálysorsjáték-üzletei: Központ: T e r é z - k ö r u t 4 6 / a . I. fiók:  V á c z i - k ö r u t 4 / a . I I . fiók:  j f l u z e n n i e k ö r n t 1 1 / a . I I I fiók:  K r z s é b e t - k ö r u t 5 4 / a . 


