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Főispán installálás. 
Székely udvar hely, nov. 16-

Tudni véljük, hogy Ugrón János, a mikor 
a főispáni  állást az imparlamentáris kormánytól 
elfogadta,  leszámolt mind azzal a körülménnyel, 
mely Öt ez alkalomból Udvarhelyvármegyében 
érheti, igy tehát a 14-iki instelláczió nem lep-
hette meg, noha nagy hatással volt reá, az két-
ségtelen. 

A természet öszi haldoklásának végtelen 
szomorúsága lepte el szivünket, az elmúlás, 
az enyészet lehelete járta át kedélyünket, 
mely könnyet csalt ki szemeinkből, a midőn 
Ugrón Jánost a vármegyénk határán kivül is 
kemény jelleméről hires férfiúit,  abban a milliő-
ben láttuk, melyet felejteni  talán soha sem fo-
gunk. Hiába a meggyőződés, mely Ugront a 
Programm szolgálatába késztette, hiába a tiszta 
mocsoktalan férfiúi  jellem, hiába az akaraterő, 
a kép az volt, hogy Ugrón János — ^tévedett. 
A felszabadult  erős nemzeti közszellem, mely magá-
val ragadta a nemzet zömét, s a melyet útjában 
késlelteni lehet, de visszafordítani  többé nem, — 
Udvarhelyvármegye közönségét is teljesen uralja, 
s ha Ugrón Jánosnak meg is van a többsége, — 
hinni akarjuk — az tisztán és kizárólag Ugrón 
Jánusnak szólhat, annak az Ugrón Jánosnak, 
kit hét évvel ezelőtt éppen erős nemzeti párt-
állása folytán  tettek lehetetlenné. 

Azonban hiába minden okoskodás, Ugrón 
a Fejérváry kormányt akarva, nem akarva, kell 
hogy szolgálja, s ez az, a mi az instelláczió 
napján uralta az érzelmeket. A megye közön-
sége által őszintén szeretett férfiú,  most — mi-
nek szépitgetnők a dolgot — f  ormáliter beosont 
abba a terembe, mely őtet ugy kellett volna 
viszontlássa, mint Czézárt, kinek megadja azért 
a sok csapásért az elégtételt, melyben őt a 
többség annak idején részesítette, midőn férfias 
magatartásáért az alispáni székből kijátszotta. 

Ez az a mi fáj  nekünk. Nem az a kiabá-
lás, nem az a sip szó és dörömbölés, mely a 
termet az eskü alatt betöltötte ragad magával, 
hanem az késztet borongásra, hogy közállapo-
taink olyan elfajulását  látjuk minden vonalon, 
mely a gondolkozó ember lelkiismeretének álljt 
kiált. 

Fejérváry lehetetlen vállalkozása immár vé-
gig az egész országon vereséget szenvedett, s ha 
a főispán  instelláczió itt, Udvarhelymegyében 
is keresztül ment, az korántsem a nemzeti ügy 
letörését, de sőt az eddig tanúsított ellenállás 
fokozódását  jelenti, mert kétségtelen az, hogy 
a kormánynak ilyen erupeziók felidézése  utján 
kevésbbé sikerül parlamentáris kormánnyá lennie 
s megtalálni és megteremtenie a békét az össze-
veszet államhatalmi faktorok  között, a rendet 
pedig a feldúlt  országban. Mind hiába megy 
tehát el Fejérváry az ultima ratioig, mert az 
csak az ellenségnél vezethet békekötéshez, de 
tulajdon magunkkal szemben nem. A nemzet-
nek két erőssége van : egyik az állam, a másik 
az önkormányzat. Akár melyik fél  győz, a most 

bevezetett küzdelemben, a nemzet a legyőzőttben 
egyik erejét veszti. 

A kormánynak át kell látnia, hogy meg-
kezdett akcziójával még mélyebbre ássa az ár-
kot, mely a nemzetet a kibontakozástól elvá-
lasztja, s a játszmának csak egy vége lehet: 
teljes letiprása az ellenszegülésnek hatalmi esz-
közökkel, a mely pedig az abszolitizmussal a 
lényegben azonos. A dolgon lehet szépíteni, a 
nemzeti ellenállást lekicsinyleni, s azt csupán 
egy pár szerepelni vágyó ember törekvésének 
betudni, azonban minden szó hiába való, mert 
ha Udvarhelymegyében az imparlamentáris kor-
mány főispánja  össze is tudta hozni a többséget, 
az a többség minden egyes tagja külön-külön 
fogva,  a kormány akcziójit szivében elitéli és 
csupán a személyt támogatja, kiben a régi ese-
mények alapján bizik, hogy a kormány törvény-
telen rendeleteinek végrehajtására nem lesz kap-
ható. Bizonyítja ezt, szavaikkal élve, hogy bárki 
jött volna most főispánnak,  egy pillanatig sem 
maradhatott volna, hogy esküről ne is beszéljünk. 

A nemzet hatalmasan fellángoló  ellenállá-
sát elnémítani Fejérváry sem jól kieszelt prog-
rammal, sem pedig erőszakkal nem tudja, mert 
az minden magyar szivébeh benne él;Tl^oalf-
cziónak a bemutatott eszközökkel való letörése 
meddő próbálkozás. Annyival inkább az, mivel a 
kormány akcziója még csak össze sem függ  az 
aktuális helyzettel. Ez a programm, ha többsé-
get szerez (a mi kivan zárva), ha nem, az aka-
dályok megmaradnak, sőt súlyosabbakká válnak, 
így tehát a parlamenti válságot máskép meg-
oldani, mint a kormányt a koalicziónak átadni, 
nem lehet. 

Ezt czélozza Andrássy Gyula gróf  tényke-
dése is. A rend helyreállítása érdekében — igy 
mondják — minden becsületes politikusnak a 
közreműködését lehetővé kell tenni, mert kor-
mány buktatással a helyzeten abszolúte nem le-
het változtatni. A bukott kormány helyét el-
foglalja  más, s ezt ismét meg kell buktatni. 

E közben pedig az ország közönsége ag-
gódva lesi, hogy mikor fog  egyszer elkövet-
kezni a kétségbe ejtően bonyolult helyzetből 
való kibontakozás pillanata? A nemzet nagy 
többsége kétség és remény, bizalom és féltő 
aggodalom közt hánykódva lesi, hogy mikor fog 
eldőlni a nagy harcz, melynek oly nemes és ju-
talmazó czélja volt kitűzve abban a követelés-
ben, hogy a magyar nyelv s a magyar nemzeti 
érzés jogai a hadsereg keretén belül is diadal-
maskodjanak ? 

így jutottunk el oda, hogy csak a vak 
nem látja, hogy közállapotaink ziláltsága az 
államélet hatalmi tényezőinek évek óta tartó 
és arányaiban egyre növekedő tusakodása immár 
élénken érezteti romboló hatását a társadalmi 
életben is, melynek szomorú jelenségei éppen 
Udvarhelymegyében kezdenek olyan mértékben 
jelentkezni, melyben, hogy lesz megállás, való-
ban beláthatatlan. 

Az általános közgazdasági pangás követ-
keztében a „nyomor és szenvedés," melylyel a 

trón magaslatáról megfenyegettek  bennünket, 
már is a küszöbünkön áll, mert napról-napra 
érezhetőbben nehezebbé válik a megélhetés, a mi 
szükségképpen maga után vonja a társadalmi 
élet bénulását. Másfelől  a kedélyek izgatottsága, 
a gyűlölködés és a keserűség zavarja az egy-
mással való érintkezést és megmérgezi a társa-
dalmi egyesülésnek minden viszonylatát. Látjuk, 
hogy politikai ellenfelekből  ellenségek lettek, 
rokon a rokonnal, barát a baráttal feszült  vi-
szonyban jutott, s ha a közös veszély érzete meg 
is látszik, nem hiányzanak a bizalmatlanságnak 
és ellenségeskedésnek tünetei sem. Soha jobban 
mint e válságos napokban nem talált társadalmi 
életünk kaoszába Kossuth Lajos bölcs intelme : 
„Ne azt keressétek, a mi elválaszt, hanem azt, 
ami egyesit benneteket." 

E valóban szomorú napokban biztató lát-
ványt nyújt Andrássy grót akczióba lépése, 
melyben a 67-es pártok egyesítésén fáradozik, 
melylyel azután végkép megásná a sírját a Fe-
jérváry kormánynak, melynek önkényes és tör-
vénysértő eljárása provokálja a törvényhatósá-
gok oly magatartását, mely csak folytatása  a 
kormány által inaugurált anarkiának. 

,_.Ez a tudat kell, hogyauiasssrfcozönsegun^" 
ket most az'iüSuiiráiás után, a midőn a kedé-
lyek talán csendesedtek és a helyzetet valami-
vel nyugodtabb szemüvegen tudjuk elbírálni. 
Akarjuk hinni, hogy Ugrón János azáltal, hogy 
az esküt a megyeházában elmondta, a hazafias  ér-
zelmeken mit sem változtatott, de változtatni 
sem fog  tudni. A tisztviselő karnak pedig elhisszük 
azon nyilatkozatát, hogy az aug. hóban tett fo-
gadalmát, miszerint törvénytelen rendeleteket nem 
hajt végre, betartja, melynek be nem tartása 
egyenlő volna az esküszegéssel. Éppen azért ne 
feledjék  egy pillanatra sem, hogy Udvarhely-
vármegye közönsége árgus szemmel figyeli  min-
den ténykedésüket. 

Konczentráczió. 
Székelyudvarhely, nov. 17. 

A diszidensek két csoportja: régiek és ujak 
kOzt megtörténtek a kellő lépések, hogy e formácziók, 
melyeket rokongondolkozás eddig is egymáshoz von-
zott s azonos fajsulynak  ereje egymásra utalt, mie-
lőbb egyesülten, egységes párttá tömörülve, készül-
jenek megvívni alkotmányos háborúnk közeli döntő 
csatáját. 

Nem kételkedünk e csata diadalreményeiben. 
A nemzet győzői fog,  mert győznie kell. Akár a 
jelen országgyűlés porondján, akár az uj választások 
harezterén fogadja  el a Fejérváry-kabinet az ütköze-
tet, szemközt fogja  magával találni a nemzet lesújtó 
többségét s ezzel sorsa végkép megpecsételtetik. 

De talán nem is kerül ilyen próbára sor, ha a 
szabadelvüpárt szintén nyiltan kibontja az ellenzéki 
zászlót s akár a koaliczióva), akár kttlön a diszi-
densekkel ad hoc szövetségben, teljessé teszi a ma-
gyar országos pártok konczentráczióját vagy ellenzéki 
ringjét a mai alkotmányellenes, imparlamentáris 
kormányzat megbuktatására. 

Ehhez az előfeltételek  s a hajlandóság — ugy 
tapasztaljuk — a szabadelvű párt részén nem hiány-
zanak. A párt vezére, Tisza István gróf  elég hatá-



rozottan csinált frontot  a Fejérváry-kormány ellen s 
a pártértekezlet egyhangúlag jelenté ki hozzájárulá-
sát a vezér javaslatához, mely a koimányprogramm 
támogatását egyenesen elutasítja magától. Nincs 
tehát semmi kapocs többé, mely e tábort a hatalom-
hoz fűzné  s a hatalom se számit immár reá : azért 
szervez magának minden áron külön pártcsoportot. 
A tábor zöme legfőlebb  az alkalomra vár s formát 
keres hozzá, hogy a nemzeti ellenálláshoz csat-
lakozzék. 

Tisza István gróf  állítólag csak azért kívánja 
pártját még egy ideig együtt tartani, hogy az álta-
lános szavazatjog kísérletének hathatós gátat emel-
hessen. De ugy látszik, ezt muló veszedelemnek 
tekinti, mely a Fejérváry-kormány bukásával magá-
tól véget ér s aztán szabad kezet ád majdan párt-
jának, hogy a helyzet végleges kibontakozásánál oda 
sorakozhassék, hova rokonszenvei és meggyőződése 
vonzzák. Ezt egyik hírlapi nyilatkozatában ugy fe-
jezte ki, hogy amennyiben Andrássy grófnak  szük-
sége van az ő hátára (Tisza visszavonulását a poli-
tikától értve ez alatt), ezt a szívességet is kész 
neki megtenni. 

A nemzeti érdek szempontjából, ugy hisszük, 
teljesen közömbös, hogy a választási reform  dolgában 
Tiszáék milyen külön gátakat készülnek a Fejérváry-
kormány ellen emelni. A helyzet kulcsa ma nem e 
reformon  nyugszik, hanem az a főkérdés,  hogy a 
Fejérváry-kabinetnek ne lehessen létjoga. S ezt el-
érjük, ha sikerül e kabinetet az összes pártok ellen-
zéki kontczentrácziója által a nemzettől teljesen 
elszigetelni. Tisza s a szabad el vüpárt senkinek se 
tesz jó szolgálatot, magának legkevésbbé, ha e kam-
pányban a nemzet harczától elkülönözve hadakozik 
s hozzá a választási novellában keres külön okczimet. 

Elég ok a kormány ellen vívandó élethalál 
harczra, hogy e kormányzat egész rendszere impar-
lamentáris és összes reformtervei  mögött az a hátsó 
gondolat lappang, hogy a nemzet történeti vágyait 
s politikai akaratát a népszenvedelmek mesterséges 
felbujtásával  letörni igyekezzék. Az udvari reakczió 
szeretne az így felidézett  závarokban halászni: ez 
Fejérváry rendeltetése s ezt kell a nemzet összes 
politikai pártjainak egyesült erővel meghiúsítani. 

—Hî Z-lMb'aL JÜPÍ,_ tapasztalni fogja,  hogy a, 
nemzet keresztüllátott á íöDdor számításon s az 
ország részéről a legszilárdabb ellenzéssel találkozik 
mindenütt: el fogja  önként ejteni ezt a kormányt s 
felhagy  félszeg  kísérletével. 

Megdöbbentőleg hatott rá idáig is, hogy a nem-
zet politikai képviseletében nem talál semmi talajt, 
ahova a reakcziónak gyümölcsöző magokat elszór-
hassa. A haladópárt országos kudarcza, a szabadelvű 
pártban való csalódás s az a tapasztalat, hogy az 
udvar teljes elszigeltségbe jutott nálunk, kezdi meg-
érlelni odafönn  a beismerő eltökélést, hogy oktalan 
politikát folytattak  az udvarnál és sietni kell a jó-
vátétellel, amíg újra el nem késnek vele végzetesen. 

S most tán megérik azt, hogy a nemzeti elle-
nállás szervezete az összes pártokat egyesíti, egy 
napon arra ébredhetnek, hogy a szabadelvű párt 
tagjai szintén ott vannak a konczentrált ellenzéki 
táborban. Egy ily helyzetalakulás bizonnyal siettetni 
fogja  a válság megoldását. 

Mert mihez kezd az udvar Fejérváryval, ha az 
be se teheti lábát a parlamentbe, mert ott minden 
oldalról s mindkét Házban csupa ellenfelékre  talál ? 
Jöhet bármi javaslattal, visszautasítják, még örülhet, 
ha nyomban vád alá nem helyezik. Uj választások 
se kecsegtethetik semmi jó kilátással: az országos 
pártok egyike sem támogatja, jelöltet is alig néhá-
nyat kap, nemhogy mandátumhoz juthasson. Az 
ellenzéki konczentráczíó a kerületekben bebizonyít-
hatja az egész világnak, hogy a hatalom támadása 
a nemzetet egygyé, erőssé, hatalmassá teszi s visz-
szaver minden kísérletet, melylyel a reakczió alkot-
mányos köntösben a nemzeti jogokhoz nyúlni me-
részkedik. 

Az ellenzéki konczentráczíó nagyobb, teljesebb 
diadalt arathat, mint amilyen a koalicziónak jutott. 
Fölöslegessé teheti magát a mérkőzést, mert puszta 
létezésével eldönti a harezot s nem hagy más válasz-
tást az ellennek, mint a visszavonulást a kudarcz 
szégyenével, vagy a kapitulácziót s becsületes bé-
kekötést. 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, 1905. nov. 17. 

Az ország politikai nyilatkozatoktól volt 
hangos a mult vasárnap. Apponyi Albert gróf 
Pécsett szólította harczra hallgatóságát, hol a 
függetlenségi  képviselőknek a városba történt 
bevonulása alka'mával véres utczai harcz fejlő-
dött ki a munkások és a függetlenségi  polgárok 
között A szocziálisták revolverrel lövöldöztek 
és több embert életveszélyesen megsebesítettek. 

Apponyi és Wlassich a kormányt és prog-
rammját támadták a pécsi gyűlésen. Vörös László 
Ó-Budán mondott programmbeszédet. A kor-
mány álláspontját képvise te, mint képviselőjelölt 
a Fejérváry-kabinet kereskedelmi minisztere. 
Beszédjén nyilvánvaló a czélzat, hogy a kormány 
programját akarja minél népszerűbb érvekkel a 
köztudatba átvinni. Ezért különösen a kereske-
delmi tárczát érintő kérdéseket részletezte. A 
vámkérdésben Vörös László a Fejérváry-kor-
mány ismert álláspontja szerint azt fejtegette, 
hogy 1917-ig a kereskedelmi szerződésekben 
rejlő megkötöttségünk miatt lehetetlen az önálló 
vámterület felállítása  1917-ig, a mikor szerinte 
a különválás vagy együtt maradás kérdésének 
el kell dőlnie, az időt az igaz megerősitésére, a 
különnállás lehetőségének előkészítésére kell for-
dítani. 

Éideklődéssel várták politikai körökben a 
választások bejelentését, melyet a kormány állí-
tólag Vörös programmbeszédében akart a nyil-
vánosság elé hozni. Vörös László emiitette is 
beszédében, hogy a választások legközelebb vár-
hatók, de ez a kijelentés a mostani, 1910-ben 
lejáró országgyűlésnél épp ugy jelentheti a jövő 
nyarat, mint az eddigi, hasonlóan hangzó hiva-
talos és félhivatalos  nyilatkozatok. Május, ju-
nius előtt szó sem lehet választásokról, addig 
pedig nagyot fordulhat  a világ. 

Lukács György kultuszminiszter második 
kerületben mondta el a programmbeszédjét. Lu-
kács — valamint Ó-Budán Vörös is — az 
általános, titkos, községenkénti választójogot 
mondta a kormányprogramul tengelyének. Majd 
részlíHTsen fejtegette  a közoktatásügyi tárcza 
kormányzati kérdéseit. 

* 

Bécsben a jelvény kérdés szabályozásával 
foglalkozott  a kamarilla a miniszterekkel. Arról 
folyt  a szó, hogy miképen alakítsák meg azt a 
bizottságot, mely ennek a jogos kérdésnek a 
végére járjon. Hát ez az ügy most nem igen 
érdekeli a magyart, afféle  ötöd-hatod rangú kér-
dés, a mely a valóság eldöntésében nagyon, de 
nagyon alárendelt szerepet játszik. Bécsi lapok 
ugyan azt mondják, hogy ezzel a magyar kor-
mány azokat, a kik még ingadoznak, leakarja 
venni a lábukról. Jámbor óhaj ez. Csak nem 
hiszi Fejérváry, hogy akad olyan balga ember, 
a ki téglával érje be abból a csontkaraarából, 
melynek egész falazatát  akarja összezúzni a 
nemzet. 

* 

Az elmúlt politikai hét egy másik szenzá-
cziója Kristóffy  belügyminiszternek két rendelete, 
melylyel felfüggesztette  állásától Fazekas Ágos-
ton pestmegyei főjegyzőt,  másrészt feloszlatta 
a hatvanötös jóléti bizottságot. 

íme a két rendelet kiáltó bizonysága an-
nak, hogy a kormány állása menyire megrendült 
már ; kapkod a végső eszközökhöz. A mi Pest-
megyét illeti, itt nem okozott megrökönyödést a 
belügyminiszteri rendelet El voltak rá készülve 
— mondják — s az a taktikájuk, hogy mibe 
sem veszik. Fazekas Ágoston, a felfüggesztett 
főjegyző  kijelentette, hogy nem veszi figyelembe 
a belügyminiszter rendeletét és a legközelebbi 
közgyűlésen elnökölni fog.  Óvácziókban részesí-
tették őt tisztviselő-társai, a kik kijelentették, 
hogy a végletekig szolidaritást vállalnak a fő-
jegyzővel. 

* 

A politikai mozgalmak a központban szü-
netelnek. A diszidensek és uj diszidensek egye-
sülése dolgában most folynak  a tárgyalások. 

Andrássy Gyula gróf  akcziójának eredete 
oda vezethető vissza, hogy Nagy Ferencz, az 
uj diszideusek vezére már hetekkel ezelőtt aján-

latot tett a két csoport egyesülésére. Előbb 
azonban több kérdést óhajtott tisztázni, részben 
elvi, részben személyi kérdéseket. Ugyanis Nagy 
Ferenczék egyrészt teljesen tiszta programot 
követeltek, másrészt személyi kifogásaik  voltak 
a vezérlőbizottság ellen. Sokáig húzódtak ezen 
tárgyalások, mert Andrássy ék azon az álláspon-
ton voltak, hogy ha kell program — ott a 
felirat,  személyi kérdésekre pedig neki nincsen 
befolyása. 

A sok tárgyalás közben végre is oda értek, 
hogy Andrássy egy elaborátumot készített, a 
melyben már nem a két párt fúziójáról  van szó, 
hanem bizonyos szempontok leszögelésével uj 
hatvanhetes pártalakulást tesznek lehetővé. Ebbe 
bele akarják  venni a szabadelvüpártot  is Tisza 
Istvánnal  együtt.  Andrássy elaboratuma mellett 
nagy tanácskozások folytak  és ennek eredménye 
képpen Andrássy Gyula gróf  elaboratumát át-
nyújtotta Nagy Ferencznek, hogy az uj diszi-
densek hozzájárulását megnyerje. Ugy tudjuk, 
Nagy Fereucz előbb a barátaival vitatja meg a 
dolgot s azután formális  értekezleteié terjeszti. 
Ugy cselekednek az ó-diszidensek is. 

* 

„Hazafias  aggodalommal eltelve tapasztal-
juk, irja Issekutz a Budapesti Hírlapban, hogy 
széles ez országban a törvényes rend megzavarva, 
az állam méltósága megalázva, a törvények 
tisztelete kitörülve, az állam nemzeti jellege 
megtámadva, az osztályharcz kormányprogram-
ban hirdetve." 

E súlyos események hatása alatt az okok 
megállapítása s a veszélylyel teljes következ-
mények elhárítása a legközelebbi terhes, de 
hazafias  kötelességünk. 

E válságos napokban minden olyan irány-
zat, mely nem azt czélozza, kárliozatos dolog 
és igy kárhozatosnak tartjuk azt a törekvést is, 
mely Székelyudvarhelyen haladó-párt szervezé-
sét tűzte ki czélul. Mert az a „Mit akarunk?" 
czimü programm, mely tegnap tíz uri ember 
aláírásával megjelent és melyhez az elvtársak 
toborzását tegnap megkezdették, bár milyen 
lendületesen is legyen összeállítva és bármennyire 
óhajtja is magát függetleníteni  a kormány prog-
ramjától, végeredményében annak a kivonata; 
már pediglen a Fejérváry kormányt támogatni, 
amidőn az a programját csalétekül kívánja a 
bécsi udvar érvényesülésére felhasználni,  el-
ítélendő. Ez a nézet általános s igy a vállalko-
zás, bizonyára fiaskóval  fog  végződni, mert a 
nemzeti követelések érvényesülését ilyen aprólé-
kos dolgokkal feltartóztatni  nem lehet. 

* 

A haladó körnek mostanában egyetlen tár-
salgási témája : a választások.  Választási hírek-
kel igyekszik a táborszernagy miniszterelnök 
megféleraliteui  a koalicziót, a mely azonban 
érthető módon egyáltalán nem ijed meg ettől a 
nagyhangú fenyegetéstől,  sőt nem is igen hisz 
abban, hogy uj választások lesznek. A haladó-
kör egyik tagja ezt meg is jegyezte Fejérváry 
előtt, ki erre a következőkép fakadt  ki: 

— Én nem bánom, vájjon hisznek-e benne, 
vagy se, a fó  az, hogy érezzék.  A választások 
sokkal  közelebb  vannak, semmint  a koalicziós 
urak hiszik: 

Megyei közgyűlés. 
— Főispán installálás a megyehálán. — 

Székelyudvarhely, nov. 17. 

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizottsága 
14-én tartotta főispán  installáló közgyűlését. 

A közgyűlés iránt, a mint az most érthető, 
országos volt az érdeklődés, ha váljon az imparla-
mentáris kormány kinevezett főispánjának  sikerül-e 
simán elfoglalni  székét. 

Bizony szomorü volt a kép, mely a közállapo-
tok sajnálatos elfajulásának  kaleidoszkópját tárta a 
közönség elé, s felidézte  az emlékekbe a régi főis-
páni beiktatásokat, melyek mindig a megye ünnepét 
jelentették. Ezzel szemben mi volt a 14-ik installá-
czió? Harcz a főispáni  székért, melynek keretében 
egy jobbsorsra érdemes férfiúval  vesszőíuttatást vé-
geztek, kinek hiába volt meg a többsége, meg nem 
történté tenni az eseményeket az nem tehette. 

Künn az eget nehéz őszi felhő  takarta be, s a 
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terjengő köd megszállva tartotta a kedélyeket. A 
megyeház előtti teret szuronyos csendőr csapat tar-
totta négyszög alakban megszállva, s a megyeház 
udvarára csak igazolványnyal lehetett bejutni. Az 
őszi szél lomhán csapkodta ide-oda a székház or-
mára feltűzött  trikolort. A város külső képe egyéb-
ként heti vásár lévén, egyáltalán miben sem válto-
zott, a mi elvégre szerencse ebben a szerencsétlen 
országos állapotban. A föld  népe végzi munkáját, 
behozza terményét, s a vásári zaj elnyeli az izzó 
politikai kitöréseket. 

A megyeház dísztermének karzata, noha a gyű-
lés 10 órára volt kitűzve, már kilencz óra előtt né-
pesedni kezdett, s előkelő uri nők foglalták  le az 
első széksorokat. A helyzet itt 10 órakor, bár 
mindössze 280 karzati jegy lett kibocsátva, a tolon-
gástól és hőségtől tűrhetetlenné vált. 

A terem széksorait ez alkalomra másképpen 
rendezték A mig eddig a sorok a terem hosszában 
félellipszis  alakban futottak,  s a főbejárattal  szem-
ben volt az elnöki emelvény, most a szék sorok a 
termen keresztül voltak sorokba rakva, miáltal el-
éretett az, hogy az elnöki emelvény közvetlen az 
oldalszoba ajtója mellé került. 

Kilencz óra még nem volt meg, s Ugrón János 
hivei már elfoglalták  az első széksorokat, ugy hogy 
mii r az ellenzék csaknem egy tömegben 10 órakor 
megérkezett, csak a negyedik soron tul foglalhatott 
helyet. 

Kész is volt ez intézkedésre mindjárt a meg-
egyezés : 

— Igy lesznek az utolsókból elsők. 
Az előjelekből Ítélve, az ellenzék erős ellen-

állásra készült, mire a mult szombati szélsőségbe 
átcsapó idevágó határozati javaslat adta meg az im-
pulzust. 

A gyűlés lefolyásáról  tudósításunkat a követ-
kezőkben adjuk: 

( N a p i r e n d i v i ta . ) 

Dr. Damokos Andor  alispán-elnök a gyűlést 
10 órákor megnyitja. Kéri a bizottság tagjait, hogy 
a gyűlés méltóságának megóvása czéljából, a szen-
vedélyes kifejezésektől  tartóztassák magukat. Végül 
a gyűlés hitelesítésére vonatkozólag kéri megálla-
podásra jutni. 

Ádám  Albert  főjegyző  indítványozza, hogy a 
gyűlés jegyzökönyve küldöttség által hitelesíttessék 
s ennek tagja'ul javaslatba hozza: Soó Gáspár, Sán-
dor Mózes, Deák Miklós, Koncz Ármin, Gotthárd 
János, Ferenczy János, dr. Solymossy Lajos, dr. Ko-
vácsy Albert, Gyárfás  Endre és dr. Nagy Samu törv.-
hat. biz. tagokat. 

Dr. Válentsik  Ferencé  ezzel ellentétben kéri, 
hogy a jegyzőkönyv hitelesítése az eddigi gyakor-
latnak megfelelöleg  közgyűlésben történjék. 

Elnök:  szavazásra bocsátja a két indítványt. 
A főjegyző  indítványa melett 62-en, ellene 30-an 
szavaznak. 

Gyárfás  Eodre, Deák Miklós, Dr. Kovácsy 
Albert bejelentik, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésében 
nem vesznek részt. 

Elnök:  következik a napirend megállapítása. 
Ugrón  Zoltán  a karzati jegyek dolgában szólal 

fel.  Elnök:  azt mondja, hogy most csak a napirend 
megállapításához lehet szólani. Ugrón  Z. szólni akar. 
(Nagy zaj. Eláll. Rendre. Elnök csenget.) 

Dr. Válentsik  Ferencz indítványozza, hogy a 
tárgysorozat 1—2 pontját a közgyűlés kapcsolatos-
nak mondja ki. Sándor  Mózes a 3 —4 pontot kéri 
összekapcsolni, mit Dr. Válentsik  Ferenci törvény-
ellenesnek tart, mivel az egyik leirat, a másik pedig 
egy aktus. 

Elnök  elrendeli, hogy a kik a Sándor Mózes 
indítványát elfogadják  álljanak fel.  (Többség feláll. 
64:32.), mire határozatilag kimondja a kapcsola-
tosságot. 

Ádám  Albert Hollaki főispán  következő búcsú-
levelét olvassa: 

( H o l l a k i IIUCBU l e v e l e 

Tisztelt Törvényhatósági bizottság! ö császári 
és apostoli királyi Felségének legkegyelmesebb 
intézkedésével a főispáni  állástól saját kérelmemre 
felmentetvén:  eltávozásom alkalmával e soraim 
közvetítésével óhajtok nemes Udvarhelyvármegye 
közönségétől szívélyes bucsut venni. 

Hálás szívvel köszönöm azt a szívélyes fo-
gadtatást és jóindulatu előzékenységet, melyben e 
nemes vármegye közönsége engem ugy a főispáni 
szék elfoglalása  alkalmával, valamint azután is 

részesíteni szives volt; és hálával emlékezem visz-
sza arra, hogy hat évvel ezelőtt, midőn a távol-
ból idejöttem, a vármegye közönsége úgyszólván 
előlegezte nékem azt a bizalmat, melyből erőt 
meríthettem arra, hogy a közügyek terén békés 
eszközökkel és vállvetett együttes munkálkodással 
e vármegye közérdekeit csekély tehetségemhez 
képest előmozdíthassam. 

A kötelességteljesítés megnyugtató öntuda-
tával távozom a főispáni  székből, mert tiszta lel-
kiismerettel mondhatom, hogy habár ez utolsó 
évben beállott válságos politikai helyzet nem en-
gedte, hogy mindazt, mit az alkotások terén ter-
veztem, meg is valósithassam; de legfőbb  törek-
vésem és igyekezetem mindig az volt, hogy szék-
foglaló  beszédemben adott programmomhoz hi 
maradjak, az abban tett igéretemet beválthassam 
és ennek a mostoha viszonyok közt levő várme-
gyének ugy közigazgatási, mint közgazdasági ha-
ladását előmozdítsam. 

Ismételten megköszönve a tisztelt közgyűlés 
tagjainak szives támogató közreműködését, együtt-
működésünk kellemes emlékeivel és a szeretet ér-
zelmeivel búcsúzom a tisztelt közgyűléstől és ér-
demes tisztikarától, s mindnyájuknak szívélyes 
„Isten Hozzád"-ot mondok azzal a hő óhajtással: 
„legyen áldott mindenkor e nemes vármegye s 
ennek lakossága". (Éljenzés.) 

Dr: Válentsik  Ferencz: Nehezére esik szólani, 
mivel az elkeseredés ránehezedik szivére, azonban 
egy körüleményre fel  kell hivja a törvényhatósági 
bizottsági tagok figyelmét.  Mikor Hollaki Arthur e 
megyébe jött, senki sem ismerte öt, s még sem kel-
lett csendőrszuronynak elállnia a teret a megyeház 
előtt. (Ugy van I) Mindenki szívesen látta őt, s ki-
áltotta feléje  az Isten hozott-ot. Ez azért volt, mi-
vel Hollakit az a kormány nevezte ki, kinek zász-
lójára a jog, törvény és igazság volt felírva.  Hollaki 
addig ült a főispáni  székben, mig törvényes kormány 
volt. Szóló tudja, hogy Hollaki mindig törvényesen 
igyekezet kormányozni, s a közigazgatást magasabb 
niveaura emelte. Nem tagadja, hogy nála is megnyi-
latkozott a hatalmi tulkapás olykor, azonban a mi 
hibája volt, az volt, hogy nem tudott elég erős köz-
szellemet teremteni. Daczára, hogy e megyének ide-
gen volt, teljes szellemi etejcvel dolgozott a közgaz 
dasági viszouyok javításán. Az ő érdeme, hogy Szé-
kelykereszturt szép jövőjű lengyár füstölög,  mig ol-
csó kölcsönök szerzésével a kisbirtokos osztály javára 
dolgozott, s ha más egyéb érdeme nem volna is, 
ezekért megérdemli, hogy tisztelettel adózzunk neki. 
Azonban van neki más is, és ez az, hogy szóló meg-
győződése szerint, ő volt az utolsó alkotmányos fő-
ispán. (Éljenzés. Taps.) Hiába akarja az uj főispán, 
hogy ne kövessen el törvénytelenséget, nem teheti. 

— Eláll! (Nagy zaj. Elnök csenget.) 
Dr. Válentsik  Ferencz:  Nyolcz éven keresztül 

soha senki sem kiáltotta neki, hogy elállt Ez ugy 
látja, azért nem történt meg, mivel a főispán  állt a 
háta megett, most pedig nincsen ott, beszéde azért 
nem tetszik. (Mozgás.) Főispánt bucsuztatunk : al-
kotmányt bucsuztatunk. Indítványozza, hogy az 
állandó választmány azon javaslatát, hogy Hollaki-
nak búcsúlevele jegyzőkönyvbe vétessék, érdemeiért 
jegyzőkönyvi elismerés szavaztassék s ez kivonatban 
vele közöltessék, a közgyűlés fogadja  el. (Éljenzés.) 

Dr. Gyarmathy  Dezső:  Nem tisztelője a fő-
ispáni intézménynek, mert abban a be'esi hatalom-
nak képviselőjét látja s igy Hollakinak sem tud 
zászlót hajtani, annyival inkább nem, mert semmi 
érdemét nem látja. (Nem igaz I Nagy zaj.) Mohács 
előtt a főispán  a népeknek békében bírája, harezban 
vezetője volt; most pedig olyan mint a szobában a 
makart-csokor: a legdíszesebb helyet foglalja  el, de 
csak a port veszi magába és Bécs uszály hordozója. 
Hollaki egész munkásságát abban látja kidomborodva, 
hogy kotlós tojásokat osztatott ki a székely nép 
közt. Hollakinak hét szeme is volt s még sem látta 
a székely nép baját. Nem fogadja  el az áll. vál. 
javaslatát. (Élyenzés). 

( K e z d ő d i k a z ol>strukC£i6.) 

Ugrón  Zoltán:  Arra helyezi a fősúlyt,  hogy 
Hollakiban az utolsó alkotmányos főispánt  bucsuz-
tatjuk s igy némuljon el minden kritika. Kétségbe 
vonja Hollaki elbocsátását, mivel a királyi kéziratot 
nem alkotmányos miniszter jegyezte ellen. Ezután 
tovább egy óra hosszánál polemizál Gyarmathy meg-
jegyzésével s felsorolja  Hollaki ténykedéseit. Végül 
indítványozza, hogy a közgyűlés irjon fel  az elbocsá-

tás ellen, melyben Hollaki iráat érzett törhetetlen 
ragaszkodását fejtse  ki. 

Ezután felszólaltak  még Gsia Kálmán  ref.  pap 
és Dr. Lukácsffy  István  kir. közjegyző, Elatky  Mik-
lós  tanár, kik elfogadják  az áll. vál. javaslatát. 

Ugrón  Ákos:  Csatlakozik Ugrón Zoltán azon 
indítványához, hogy a felmentést  a közgyűlés ne 
vegye tudomásul. E kormány a nemzetköziekkel, s 
hazátlanokkal szövetkezett az alkotmány eltiprására 
s ezt a politikát csak azok támogathatják, kik a 
népet félre  akarják vezetni. 

Máthé  Pál:  Vagyunk olyan vezetői a népnek 
mint maga. (Nagy zaj.) 

Ugrón  Ákos:  Hollaki nem tartozott a szocziális-
tákhoz s már ezért megérdemli az elismerést. Saj-
nálattal látja, hogy a kormány hazafiatlan  programja 
szolgálatába papok és tanítók állanak be. Elfogadja 
az áll. vál. javaslatát. 

Csia  Kálmán  személyes kérdésben szólal fel 
és visszautasítja Ugrón személyeskedő vádját. 

Dr. Kovácsy  Albert:  Kérdi, hogy miért men-
tették fel  Hollakit, ha nem azért, mivel a kormány-
nak olyan emberekre van szüksége, kikkel föltétlen 
rendelkezik. Mikor Ugrón János (Éljenzés.) aug. 
17-én e teremben elmondotta a kormány programját, 
akkor egyetlen egy ember sem helyeselte, azonban, 
hogy most főispán  lett, mindjárt mekkora pártja lett. 
Hollaki a politikát a magán életbe nem vitte ki. 
Visszaemlékezik arra a jelenetre, midőn őt Hollaki 
e terembe fogva  tartotta s ő még sem tett ellene 
bűnvádi feljelentést,  mivel a főispánt  elválasztotta 
az embertől. Feltételezi Hollakiról, hogy azért ment 
el. mivel nem akarta a törvénytelen kormányt szol-
gálni. Hollakinak nem volt személyi pártja, mert 
soha nem rendezett tokányt. 

Ugrón  Zoltán:  Közpénzt esznek meg. 
Elnök:  Felhívja Ugront magyarázza meg 

szavait. 
Ugrón  Zoltán:  Ha Ugrón János pártját eteti, 

ugy nem a magáéból teszi, — igy értette. (Nagy 
zaj.) 

Dr. Kóvácsy  Albert:  Hollaki nem rendelte be 
hatalmi preszszióval az embereket szavazni s ezért 
meghajtja a zászlót előtte és elfogadja  az áll. vál. 
javaslatát. 

Dr. Pálffy  Jenő  szolgabíró és Dr. Sebessi  János 
aljegyző személyes kérdésben szólalnak'lífciMIfc 
utasítják Kovácsynak beszédje közben rájuk vonat-
kozó sértő kifejezését.  (Nagy zaj. Felkiáltások : Szék-
sértés !) 

Elnök:  felhivja  a tiszti ügyészt, ha váljon Ko-
vácsy megjegyzésében széksértést fennforogni  lát-e ? 
Dr. Válentsik:  nem lát, mire az inczidens véget ért. 

Ezután Pap Mózes  tanár kezdett beszélni s 
másfél  órás beszédével az ülést délután fél  kettőig 
kihúzta. Beszédében indítványozta, hogy Hollaki 
arczképe a terem részése megfestessék. 

Elnök  az ülést fél  kettőkor bezárta s a foly-
tatólagos ülést fél  háromra kitűzte. 

Orosz Lajos: Pártolja a feliratot  s tovább egy 
óránál foglalkozik  Hollakival. 

Deák Miklós  : lendületes szép beszédben ismeri 
el Hollaki nemes tulajdonságait. 

Dr. Viola  Sándor  Hollaki és Ugrón János 
kettős szobrát indítványozza kifaragtatni.  Nem ellenzi 
a képe megfestését  sem, azonban az a tisztviselőkar 
költségére menjen. 

Beszélnek még Gyárfás  Endre,  Báró Orbán 
Ottó,  személyes kérdésben Gálffy  István-,  Gyertyánffy 
Gábor. 

Dr. Kovácsy  Albert  indítványozza, hogy a Hol-
laki búcsúlevelének tudomásul vételével kapcsolato-
san Ugronnak bizalmatlanságot szavazzon a közgyű-
lés. Indokolásában olyan kifejezést  használ, hogy 
Elnök  a szót megvonja. 

Elnök:  Az indítvány kapcsolatos volta felett 
névszerinti szavazást elrendeli. Az indítvány mellett 
29-en, ellene 71-en szavaznak. 

Felszólalnak még Pap Mózes,  Orosz Lajos. 
Kilenczkor az ellenzék vezérei megelégelik az 

ostrukeziót, melynek czélja az volt, hogy a 14-ikére 
összehívott gyűlésen Ugrón esküt ne tehessen, 8 Dr. 
Válentsik  Ferencz  kérésére indítványozók indítvá-
nyaikat visszavonják, mire 

Elnök  az állandó választmány javaslatát elfo-
gadottnak kijelenti. 

(Az e s k ü t é t e l . ) 

É< most következett a nap attrakeziója. Ádám 
Albert  olvassa a királyi kéziratot, mely szerint ő 
felsége  Ugrón Jánost Udvarhelymegye főispánjává 
kinevezi. 



E közben a terembe lépik a feketébe  öltözött 
Ugrón János, nagyszámú hivei kíséretében. Arczán 
a nap izgalmai fölötte  látszódnak, különben fellépése 
elszántságot árul el. Amint a főjegyző  elolvasta a 
királyi kinevezést, Ugrón az emelvény közepére lép. 
Az ellenzék csak ekkor veszi észre Ugront. Óriási 
kavarodás tör ki erre. A csoport egyrésze az emel-
vény felé  nyomul, mire Ugront hatalmas, áttörhetet-
lennek látszó gyürü veszi körül, melynek közepén 
Ádám főjegyző  olvassa az eskü mintát, melyet Ugrón 
kiabálva mond utánna. Hangját azonban már 5 - 6 
lépésnyire sem hallhatni, mivel a termet székek dö-
römbölése, zűrzavaros kiabálás és füttyszó  tölti be. 
Eközben pedig Ugrón elmondja az esküt, mire Elnök 
azt enuncziálja, s az elnöki széket átadja Ugrón Já-
nosnak. Ugrón izgatottan csenget, majd programmja 
elmondásába kezd, de hangját elnyeli a fékevesztett 

, zaj. Erre a gyűlést bezárja, s az emlékezetes gyűlés 
az utolsó jelenet hatása alatt szétoszlik. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székely udvarhely, nov. 19 

Egyről-másról. 
Szomorú ország ez a mi hazánk, nagyon. El 

mult a dal, kipusztult a jókedv. Valami sivár fásult-
ság és csüggeteg mélabú szállott a kedélyekre. Mintha 
lassanként az éjszaki pólus dermesztő hangulata ne 
hezednék mindnyájunkra. 

Hogy milyen nagy a mi szomorúságunk, azt 
csak az olyanok tudják kellően megítélni, akik lát-
ták és ismerték a magyar társadalomnak azokat a 
vidámabb napjait is, a mikor „vig zene zendült, 
kehely összecsendült." 

Nem is olyan régen volt, mindössze 20—25 
esztendeje. Palotákban és kunyhókban, uri lakások-
ban és parasztházakban örökös tanyája volt a gond-
talan jókedvnek. A nótázás úgyszólván állandó volt 
mindenütt. Az uri nép is dalolt, a cselédnép ajká-
ról is- egyre hangzott a vidám ének, a munkás em-
ber is nóta mellett végezte a maga napi robotját. 
És szinte keresve keresték a jogczimet a mulato-
zásra. Névnap, születésnap, keresztelő, lakodalom, 
szüret, mind alkalmas volt a vidám társaságok össze-
hozására, s bizony jókedvben az öregek se maradtak 
hátra a fXcalok  mögött. Akkor még igazán a czi-
gányzene és a népdal hazája valánk. 

De ime apránként minden megváltozott. Az idő-
sebbek lelkéből szinte észrevétlenül kiröppent a vi-
dám derű, a fiatalabb  generáczió pedig kora vénség-
nek kedélytelenségével jár-kél a világban. Eltűntek 
a kedélyes társaságok, nincs többé magyaros családi 
mulatság, megszűnt a „sirva vigadás", mert tulaj-
donképpen ma sehogy sem vigadunk. A „vig ének 
s a régi kedv" hiányzik otthonunkból. 

Máskor is élt nehéz napokat a magyar, hiszen 
„szomorú a magyar nóta, háromszáz esztendő óta." 
A sötét nehéz napokban is szomorú volt a nóta, 
de — volt. Apáink és anyáink a mult század ötve-
nes éveiben óvatosan bepárnázott ablakok mögött 
jöttek össze családi mulatságokra, mert „ablakukra 
titkos poroszlók jártanak, hallgatni beszédük beáru-
lás végett," de azért összejöttek és szivük keservét 
nótában öntötték ki. Pedig akkor börtönbe kerültek 
azok, kik hazafias  dalt mertek énekelni. Mégis szólt 
a dal, a „fájdalmas  merengő." Szólt, mert a lélekre 
semmiféle  hatalom se rakhat bilincseket. Hajh 1 
micsoda rettenetes lelki átváltozásnak kellett itt 
végbemenni, hogy lelkünkből kipusztulnak immár a 
nemes hevülésekl 

Ne mondja azt nekem senki, hogy ez a szo-
morú és kietlen hangulat általános vonása a mai 
korszaknak. Nézzetek széjjel és gondolkozzatok, a 
franczia  pajzán jókedve ma sem változott; az olasz 
ajkáról nem szűnik meg ömleni a dal; a német is 
vigan jodliroz; s a szerb, a román a maga külön 
hazájában ma is hangoztatja szilaj nótáit. Csak há-
rom szomorú, elnémult nemzet van Euróbában ; a 
muszka, a lengyel és a magyar. 

Én nem keresem, kik okozták és mivel idéz-
ték elő ezt a fagyasztó  szomorúságot. Keressétek és 
megtaláljátok. De azt tudom, hogy nincs szerencsét-
lenebb nemzet annál, a melynek ajkáról elmúlik a 
dal. És azt is tudom, hogyha van még nem^zis s 
ha van még biró a felhők  felett,  „akkor rettenete-
sen meg kell bünhödniök" azoknak, a kik boldogta-
lanná tették ezt az egykoron vidám nemzetet, s 
beplántálták szivébe az élet-öröm helyett a fásult 
rezignácziót s a néma búbánatot. 

Személyi hir. Kuncz  Elek tankerületi főigaz 
gató az állami főreáliskola  és ev. ref.  kollégium 
meglátogatása után, Székelyudvarhelyről tegnapelőtt 
elutazott. 

A róm. kath. Státus gyűlése Az erdélyi róm. 
kath. status f.  hó 16-ikáu tartotta meg Kolozs-
várt rendes éves közgyűlését Majláth  Gusztáv püspök 
elnöklete mellett. Székelyudvarhelyről Soó Gáspár 
igazgató, mint a gimnázium képviselője és Embery 
Árpád, mint kerületi képviselő; továbbá Sebestyén 
Mózes zetelaki esp.-plebános és Bajna Ferencz far-
kaslaki plébános vettek részt a gyűlésen. Választá-
sok rendén Soó Gáspárt a tanügyi bizottságba válasz-
tották be. 

Nöegyleti fillérestóly.  A jótékony Nőegysület a 
jövő hét szerdáján tartja első fillérestélyét  a Buda-
pest-szálló termében, mely iránt a közönség körében 
nagy az érdeklődés, annyival is inkább, mivel ez 
őszire — színészek hiányában — kizárólag a fillér-
esték lesznek hivatva a társadalmi összejöveteleknek 
alkalmat nyújtani. Az első estélyt Demény  Ferenczné 
r. elnök és Homolay  Lajosné alelnök rendezik a kö-
vetkező műsorral: 1. Nyitány, a helybeli I. zenekar 
által. 2. Szaval Nosz  Ilonka. 3. Népdal egyveleg, 
előadják: Lázár László, ifj.  Ember János, Szekeres 
János és Ember Dezső. 4, Zenél Kónya Sándor ze-
nekara. 5. Szaval Lengyel  József.  6. Énekel Farczádi 
Erzsi. 7. Zenél Kónya Sándor zenekara. Kezdete fél 
8 órakor este. A terem fűtve  lesz. Kegyes adomá-
nyok tetszés szerint. Az érdeklődő közönséget ezen 
az utón is meghívják és szívesen látják a rendezők. 

Még sem jönnek a színészek. Jelentettük volt, 
hogy Heves  Béla színtársulatával e hó közepe táján, 
Ígéretéhez képest egy havi szini idényre Székelyud-
varhelyre jön. Heves ezen szándékát azonban a Szi-
niegyesület keresztülhúzta, azon indokolással, hogy 
egy szezonban egy várost kétszer felkeresni  nem 
szabad. így tehát a város műpártoló közönsége el-
esik a színházba járás kellemes szórakozásától, noha 
a jegyzett bérletek száma teljesen biztosította volna 
a társulat virágzását. 

és a munka vezetése egymástól teljesen független, 
hol a munka nyilvános árlejtés utján adatik ki, hol 
tehát a városnak teljesen szabad keze van a vállal-
kozó megválasztásában, rendszerint oly lényeges kü-
lömbségek fognak  mutatkozni a város javára, a me-
lyek döntő hatással lettek volna, ha a város ezen 
ügyekben* már a priori kellően tájékozva lett volna. 
Ha végül még hozzá vesszük, hogy ha a város egy 
ilyen vállalat ajánlatát elfogadja,  akkor nemcmk az 
építkezést, hanem a későbbi üzemet is teljesen ki-
adja kezéből, a minek az a következménye, hogy 
az üzem nem a város közérdekeinek hanem a vál-
lalkozó minél nagyobb nyereségének érdekében fog 
természetszerűen vezettetni , nem látjuk be, hogy 
bármilyen szempontból is milyen előny járna avval, 
ha a városok nem a fenntebb  emiitett helyes eljá-
rást követik. Konkrét esetek különben fényesen  bi-
zonyítják, hogy a közérdek és a vállalkozási érdek 
közötti ellentét mindenhol arra vezetett, hogy a vá-
ros a vállalkozó által épített vízmüvet még a con-
cessio lejárta előtt nagy áldozatokkal megváltotta. 

Ellenzéki férfiak  ünneplése. .Székelyudvarhely 
város polgársága Soó Gáspár gimn. igazgatót és Dr. 
Válentsik  Ferencz megyei tiszti ügyészt a 11-én 
tartott törvényhatósági közgyűlésen elmondott szép, 
hazafias  beszédeikért a mult vasárnap este fáklyás 
menettel tisztelték meg. Soó Gáspár igazgató lakása 
előtt a menet lelkes éljenzések közepett csak elvo-
nult, mivel az ünnepelt a délutáni vonattal elutazott 
a városról. A menet innen Dr. Válentsik Ferencz-
hez ment, hol Dr. Kovácsy  Albert ügyvéd mondott 
üdvözlő beszédet, melyet Válentsik szép beszédben 
köszönt meg. Ezután a zenekar egy pár kurucz 
nótát játszott el, mely után a tömeg a legnagyobb 
rendben a Kossuth-nóta éneklésével szétoszlott. 

Vízvezetéki kísérletek. A milyen fontos  a vidéki 
városok fejlődésére  nézve, hogy korszerű vízellátás 
és csatornázás birtokába jussanak, ép oly nehezen 
és gyakran teljes tájékozatlanságra való módon in-
dulnak neki ezen kérdés megoldásának. Aktuálissá 
teszi ezen megjegyzésünket azon tény, hogy egy ujab-
ban kis tőkével megalakult társaság, mely Székely-
udvarhely városhoz küldött levelében is feltűnően  han-
goztatja, hogy — a városra háramolható bármi néven 
nevezendő kötelezettség nélkül — vállalja el különö-
sen a vízellátásnak összes előmunkálatait, sőt a ter-
vekrek ingyenes elkészítését is. Ha meggondoljuk, hogy 
egy ilyen vízellátási és csatornázási előmunkálat, ha azt 
az ügy közegészségi, financzialis  és műszaki fontos-
ságának megfelelő  alapossággal és megbízhatósággal 
akarjuk elvégezni, egy középnagyságú városnál is, 
— a szerint, hogy milyenek a viszonyok — 10—20 
ezer koronába is kerülhet, ugy csodálkozva kérdez-
zük: vájjon akad-e a város vezetősége között 
még elég naiv ember, a ki elhiszi, hogy létezik 
olyan kereskedelmi társaság, a melyik ezen kiadásra 
puszta emberbaráti szeretetből vállalkozik és nem 
gondolnak-e arra, hogy — miután ellenszolgál 
tatás nélkül reális vállalkozás meg nem állhat -
neki ezen előmunkálati költségeket, ha nem is mind-
járt és közvetlenül, de később és közvetve annál 
nagyobb kamatokkal kell majd megfizetni,  minél na-
gyobb volt a koczkázat, melyet az ilyen társaság a 
költségek előzetes viselésével magára vállalt, a mi 
üzleti szempontból még csak nem is kifogásolható, 
mert természetes, hogy ingyen munkából vállalat 
fennállani  nem képes. Az előrehaladottabb kultur-
államokban mindenkit gyanús szemmel néznek a ki 
ingyen ajánlkozik bármely munkálatokra és a városok 
is csak akkor fognak  az egyedüli helyes útra 
lépni, ha az ily munkálatoknál, a melyek kizárólag 
a város érdekében és nem harmadik személyek ke-
reseti czéljaira kell, hogy létesüljenek, maguk veszik 
kezükbe a kezdeményezést megbizható, független 
szakférfiak  tanácsának kikérése mellett, a milyenek 
felett  — hála Istennek — az ország már kellő 
számban rendelkezik. A költségeket ebben az eset-
ben — az igaz — a városnak kezdetétől fogva  vi-
selnie kell, de miután a költségek előbb utóbb min-
den körülmények között reá háramolnak, sokkal 
okosabb, ha mindjárt és nem csak későbben — eset-
leg a bíróság révén — tudják meg, hogy mibe ke-
rültek az előmunkálatok. Magánál a munka kivite-
lénél pedig a hol ezen eljárás mellett a vállalkozás 

Pro domo. Az Udvarhelyi Hiradó f.  hó 12-iki 
számában, — azon gálád rágalmakkal szemben, mely-
ben a Sz.-Udv. czimü lap részéről részesültünk, — 
kifejtettük,  hogy az az állítás, mely szerint e lap 
eddig vallott politikai elveit feladta  volna, a lelki-
ismeretlenségek parazita apparatusával kieszelt ma-
nőver, mely mögött gyalázatos érdekek rejtőznek 
és a melyet egyébiránt e lap minden sora megczá-
fol  és a mely támadást, biztos tudomásunk szerint 
a becsületesen gondolkozó közönség elitéi. Minden-
nek daczára emiitett lap f.  hó 12- és 16-iki számá-
ban ismételten jónak látta a dolgot a megkezdett 
irányban folytatni,  a legdurvább rágalmakkal illetve. 
Hogy a Sz.-Udv. czimü lap alávaló rágalmait bebi-
zonyíthassa, s a mennyiben az neki nem sikerül, 
elvehesse a méltó megtorlást, megtettük ellene á 
helybeli kir. törvényszéknél a bűnvádi feljelentést. 

Halálozás. Egy derék nagyasszony hunyta le 
szemeit örökre. Kiss  Ferencz volt kollégiumi igaz-
gató és ref.  lelkész özvegye, született Máttyus  Anna 
életének 78-ik, özvegységének 19-ik évében f.  hó 
16-ikán megszűnt élni. A köztiszteletben álló uri nőt 
tegnap helyezték örök nyugalomra a ref.  templomban 
tartott gyászszertartás után, általános részvét mellett. 
Haláláról gyermekei a következő gyászjelentést adták 
közre: Alólirottak a maguk és az összes rokonság 
nevében mély fájdalommal  jelentik, hogy özv. Kiss  Fe-
renczné Máttyus  Anna életének 78 ik, özvegységének 
19-ik évében folyó  hó 16-ikán reggel 5 órakor, hir-
telen és minden szenvedés nélkül, fáradt  szemeit 
örök álomra hunyta le. A szerető jó anya, szeretett 
nagymama és nemes egyszerűségében boldogan élt mat-
róna emléke sokáig fennmarad  szerettei és ismerősei 
körében. A kedves halatt temetése f.  hó 18 ikán 
délután 2 órakor lesz a helybeli ev. ref.  templomban 
tartandó gyászszertartással, honnan a ref.  temetőbe 
kísérjük végső nyugvó helyére. Béke és kegyelet 
virasr on sirja felett!  Székelyudvarhely, 1905. nov. 
16. Kiss  Emma Csanády  Istvánné, Kiss  Irma Gön-
czi Lajosné, Kiss  Kata, Kiss  Sarolta gyermekei. 
Timár  Lajos ; Benkő  Gábor, Viktor, András és Gyula ; 
Gönczi  Gábor, Lajos, László és Sárika unokái.' 
Csanády  István, Gönczi  Lajos vejei. 

Kinevezés. A belügyminiszter Udvarhelyvár-
megyében a vargyasi anyakönyvi kerületbe Felcser 
Lukács jegyzői írnokot anyakönyves helyettessé ne-
vezte ki. 

Uj ügyvéd. Kassay  József  m. kir. pénzügyigaz-
gató, pü. tanácsos, nyügalomba vonulásával Székely-
udvarhelyre, anyavárosába tette át lakhelyét, s a 
Petőfi-utcza  4. szám alatt ügyvédi irodát nyitott. 

A városi közbirtokosság, mint jeleztük, folyó 
évi gyűlését f.  hó 26-ikán, a jövő vasárnap tartja 
meg Hlatky  Miklós elnöklete mellett. A gyűlés tár-
gyát a közbirtokossági szabályzat tárgyalása képezi. 



Az erdélyi törvényhatóságok egyöntetű ellenál-
lása. Báró Wesselényi  Miklós képviseld és gróf  Beth-
len  Bálint az erdélyrészi törvényhatóságokat — 
tizennégyet — felszólították,  hogy tagjaik közül 
minél többen jelenjenek meg egy előértekezkten, 
amely az ellenállás  egységes  szervezése  dolgában elő-
készítője legyen egy erdélyréezi nagygyűlésnek. Az 
értekezletet a mult szombaton tartották meg. Torma 
Károly és Apáthy István ismertették határozati ja-
vaslataikat, amelyek a nagygyűlés elé terjesztendők. 
A nagygyűlés, melyet ma tartanak meg Kolozsvárt, 
és a melynek a mult szombati értekezlet előkészi-
szi'ője volt, kimondja és az egyes törvényhatóságok-
nak határozatként kimondásra ajánlja a következőket: 
1. A jelenlegi törvénytelen kormány azáltal, hogy 
ujabb nyilatkozataiban magát parlamentárisnak hir-
deti, de minden cselekedetét a parlamentárizmus 
kijátszására irányítja, az eddiginél semmivel sem 
vált törvényesebbé, sőt a törvénytelenséget most 
még ámitással is tetézi. A törvényhatóság a jelen-
legi kormány nyal és törvénytelen rendeletével szem-
ben eddig elfoglalt  állását és határozatait nemcsak 
föntartja,  de az orvoslásra hivatott országgyűlés az 
alkotmány világos tilalma ellenére el lévén napolva, 
nyilt erőszaknak nyilvánítja és megbélyegzi a tör-
vénytelen kormánynak mindama további intézkedé-
seit is, amelyekkel törvénytelen rendelkezéseinek 
végrehajtását czélozza. Az erőszakosan végrebajtott 
és törvénytelenségüknél fogva  eleve is érvénytelen 
rendeletek által rajta esett súlyos sérelmért pedig 
az országgyűléstől fog  a törvényhatóság elégtételt 
követelni. 2. Kimondja a törvényhatóság, hogy a 
jelenlegi kormány előterjesztésére főispánoknak  elne 
vezett és elnevezendő személyeket főispánoknak  nem 
tekinti. Az ilyeneknek szereplése ellen a törvényha-
tóság élesen tiltakozik. 3. A törvényhatóság a haza-
fias  tisztviselőket az önkormányzat körében a ma-
gyar alkotmányért folyó  harcz önfeláldozó  katonáinak 
tekinti, velük közösséget vállal és őket a legmesszebb 
menő áldozatokkal is támogatja abban az esetben 
is, ha a törvénytelen kormány velük szemben a meg-
torlásnak bármely eszközét alkalmazná. A mai nagy 
gyűlésen Apponyi Albert is részt vesz, mig Udvar-
helymegyét Gyárfás  Endre, Orosz Lajos és Ugrón 
Zoltán képviselték. 

A Nöegyleti fillórestólyek  folyó  hó 22-én, a 
legközelebbi szerdán kezdődnek mt>g. Ez estvékre a 
közönséget szivesen meghívja az elnökség. 

Műkedvelői színielőadás. A m. kir. állami fő-
jAfiöabíi-.j/Áua&ga  deczember hó 9-én a Budapest-
szálló nagytermében jótékonyfczc&n  műkedvelői elő-
adást rendez. Ez alkalommal három egy felvonásos-
vígjáték kerül szilire, még pedig „Megjött a papa" 
Erdélyi Zoltántól, „Jön a kérő" Véli Miksától, a 
harmadiknak czime „Othelo sikere" irta, Ed. Laut-
ner, németből fordította  Nosz Gusztáv. Mind a há-
rom darab ismeretlen a közönség előtt. A bővebb 
részleteket majd később közöljük. 

Teaestóly. A Jótékony Nőegylet, mint megírtuk, 
deczember 2-ikán, szombaton, a Budapest-szálló nagy-
termében szegények és árvák felsegélésére  táncczal 
egybekötött teaestélyt rendez. Az estély belépőjegy 
ára 1 korona, páholy 4 korona, tauulóhegy 60 fillér. 
Az estélyen minden ételnek és italnak szabott ára 
lesz: Egy adag bármiféle  hideg sült kenyérrel 70 
fillér.  Egy adag bármiféle  tészta 30 fill.  Egy adag 
tea, tejjel vagy rummal 30 fill.  Egy adag feketekávé 
20 fill.  Egy adag fagylalt  40 fill.  Fél liter finom 
asztali bor 60 fill.  Egy üveg borszéki viz 24 fill. 
Egy üveg bibarezfifvi  viz 20 fill.  Egy üveg szikviz 
20 fill,  szivarok, virágok, gyümölcs, pezsgő, juxtár-
gyak szabott árban. Az ételek és italok jóságáért 
a rendezőség felelősséget  vállal. Az estély meghívóit 
a napokban hordják ki, és a kik tévedésből nem 
kaptak, szíveskedjenek e körélményt Demény  Fe-
renczné r. elnök tudomására hozni. 

Iparosok fillérestélye.  A Polgári önképző- és 
segélyző-egylet folyó  hó 20-án (hétfőn)  megkezdi ren-
des szokásos fitlérestélyeit.  Az estély műsora a kö-
vetkező: L. „Nyitány" a helybeli zenekar által. 2. 
Megnyitó beszéd az egyleti elnök által. 3. Zene. 4. 
Szaval Pap Erzsi. 5. Zene. 6. Felolvasást tart nagy-
tiszt. Vajda  Ferencz ref.  pap. 7. Zene. 8. „Czinka 
Panna" vonós-négjes Bloch Józseftől,  előadják: Lá-
zár László, ifj.  Ember János, Folbert  Gusztáv és 
Ember Dezső. Táncz 12 óráig. Belépti dij, mint ren-
desen. Kezdete este 8 órakor. Az estély rendezői: 
Ifj.  Szemerjai  Károly r. b. alelnök. Fischer  Ferencz 
r. b. elnök. Uodor  Margit, Pék  Rózsika, Képiró  La-
jos, Ferencz  Albert, 

Szüret Bethlenfalván.  Lapunk f.  hó 5-iki szá-
mában ilyen czim alatt megjelent közleményre vonat-
kozólag a következő levelet vettük: Tekintetes Szer-
kesztő ur I Az „Udvarhelyi Hiradó" f.  évi 45-ik 
számában ^Szüret Bethlenfalván"  czim alatt egy 
közlemény jelent meg, malynek azon kitételére vo-
natkozólag, hogy: „Bethlenfalva  község faiskoláját 
ugy beállította, hogy kevés egy évi munkálgatásra 

a kezdő faiskola-mester  200 korona jutalmat kapott" 
— annak előre bocsátásával, hogy nem czélom sem 
kritikát gyakorolni, sem hírlapi polémiába bocsát-
kozni, — de a magam reputócziója szempontjából 
kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy a bethlen-
falvi  faiskola  kezelésével a midőn 1903. évben meg-
bízattam, abban más egyebet nem találtam egy na-
gyon hiányosan kelt magágynál. Azon év tavaszán 
fogtam  hozzá a faiskola  beállításához, még pedig 
ismerőseim és kollegáimtól kölcsönzött vadonczok 
ültetése és nemesítésével — az üzemterv szabályai-
nak szemelőtt tartásával — kezdtem meg azt. És 
ezeu működésemben ez időig még senkinek, sem a 
szaktudását, sem semmiféle  utasításait igénybe nem 
vettem, hanem ugy a beállítást, mint az oltványok 
ápolása körüli minden nemű munkát magam tudása 
és ízlése szerint teljesítettem s ezen munkám elis-
meréseül ker. faiskola  felügyelőnek  neveztettem ki. 
Ennek kijelentését azért tartom szükségesnek, sőt 
éppen kötelességemnek, mert a hivatkozott közle-
ményben — valószínűleg ferde  informáczió  alapján 
— a fent  idézett kitétel a nyilvánosság előtt csekély 
személyemet ugy tünteti fel,  mintha a Föld. Minisz-
ter urnák a fatenyésztés  körüli munkásságom jutal-
máuli 200 korona kegyes adományára nem én szol 
gáltam volna rá és nem az én érdemem volna. 
Bathlenfalva,  1905. november 6-án. Szabó Bálint, 
faiskola-kezelő  és udvarhelyi járás faiskola-felügyelője. 

Müvész-estély. Zöldi  Juliska jól szervezett 
variett-társulata tegnap este jól sikerült előadást 
tartott a Budapest-szálló dísztermében. A társulat 
előadását ma este megismétli. Ajánjuk a közönség 
pártfogásába. 

Almanach 1906-ra. Van e kellemesebb érzés 
annál, mintha őszi ködboruláskor, sivár dérhullás 
idején egyszerre csak beköszönt hozzánk egy régi 
ismerős, mesemondó barát, a ki érdékes története-
ket mond el és fantáziájának  tüze meleget, fényt 
áraszt a szoba borongó félhomályába?  Ilyen hűséges, 
derék szórakoztató és minden tépelődést elűző jó-
barátja a magyar olvasóközönségnek az Egyetemes 
Regénytár Almanachja. Évről-évre várjuk és évről-
évre beköszönt éppen akkor, a mikor a legnagyobb 
szükségünk van reá. Mintha beutazta volna az irók 
lakta világot és mindenütt kincseket szedett volna 
össze: tele van a zsebe pompás történetekkel. Ma-

rával hozza Herczeg Ferencz, Mikszáth Kálmán, 
Ambrus Zoltán, Jíí-sonv 1: tván lelkének egy ragyogó 
részét, Szomaházi István és Loviü Károly humorát, 
Malonyay Dezső, Farkas Pál, Abonyi Árpád fantázi-
áját, Pek&r Gyula, Andor József,  Lengyel Laura 
meseszővő képességét, Szikra finoman  cizellált el-
mésségeit, Lőrinczy György és Krudi Gyula jó ma-
gyaros történeteit, Benedek Elek meleg családi raj-
zait. S mindezt végig élvezhetjük, a nélkül, hogy 
kimozdulnánk szobánkból: mert a régi hü barát szi-
vesen fölkeres  minket, szép, díszes viseletben, ha 
két koronáért megrendeljük Singer és Wolfnernál  az 
Almanach kiadóinál. 

Kincses kalendariom. Tizedik évfolyamát  érte 
el az idén a Kincses Kalendáriom, melynek az 1906. 
évre szóló kötete ma jelent meg a könyvpiaczon. 
Mindjárt az e!ső esztendőben páratlan sikere volt 
ennek az uj kalendáriomnak, s ez a siker azóta év-
ről évre fokozódott,  s vele együtt nőtt a kalendá-
riom tartalma, érdekessége és gyakorlatiassága, ugy, 
hogy most a tizedik évfolyamot  látva, már megálla-
píthatjuk, hogy a Kincses Kalendáriom tartalmának 
gazdagságát tekintve, fölötte  áll a hasonló franczia 
és olasz kalendáriomnak, — az ára pedig még min-
dig jóval alacsonyabb, mint a külföldi  hasonló mü-
veké. A Kincses Kalendáriom auyaga nyivánvalóvá 

teszi, hogy a „Kincses" uj kötete a régi nyomon 
halad tizedik esztendejében is, és hogy a változás 
csak annyi a kalendáriomban, hogy az uj még gaz-
dagabb és érdekesebb, miat a tavalyi. Az ára azon-
ban maradt a régi: az 568 oldalra terjedő Kincses 
Kalendáriom, kemény táblába kötve, két koronáért 
kapható a mai naptól kezdve minden könyvesboltban. 

TAVIrtATOK. 
B u d a p e s t , nov. 18. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
A megkezdett úton. 

Kassáról táviratozzák: KristófFy  belügy-
miniszter felfüggesztette  Rakovszky abauj-torna-
megyei alispánt, mert agitácziójával meghiúsította 
a főisipáni  instellácziót. 

A kormány, mint jelentik, gondoskodni fog, 
hogy az installáczió megtartassák és a király 
kinevezési jogának feltétlen  érvényt szerezzen 

A diszidensek egyesülése 
Az uj-diszidensek ma délelőtt N a g y Fe-

rencz elnöklésével üléseztek. 
Az értekezleten húszan vettek részt, mig 

négyen kimentették magukat. 
Nagy Ferencz indítványára egyhangúlag 

kimondták, hogy Andrássy Gyula vezetése alatti 
csoporttal a 1 k o t m á n y-p á r t néven egyesülnek. 
Erről deklarácziót fognak  kiadni, melyet most 
este Andrássyékkal közösen fognak  megvitatni. 

Képviselő önjelölés. 
Hir szerint Feilitsch Arthur báró földmive-

lésügyi miniszter felép  Vajda-Hunyadon haladó-
párti programal. 

Pozsonymegye ellenállása. 
Pozsonymegyének Bartal Aurél főispán  el-

nöklésével ma tartott közgyűlésén, melyen Ap-
ponyi Albert gróf  is részt vett, a közgyűlés 
kimondta, hogy a belügyminiszternek legutóbbi 
és ézentul még várható megsemmisítő rende-
leteivel szemben eddig hozott hatázozatához ra-
gaszkodik és mai határozatának a miniszterhez 
való felterjesztésétől  az alispánt eltiltja. 

^^ l̂átiacíalékosok behívása. 
A hivatalos lap'^hólnSfTí'^aina  köz'líŐ 

felségének  rendeletét, mely a közös hadsereg 
magyarországi póttartalékosainak tényleges szol-
gálatra való behívását megparancsolja. 

Ezenkívül elrendeli a kiszolgált legénység 
további tényleges szolgálatban való tartását is. 

Amennyiben e csapatok békelétszámának 
fenntartására  okvetlenül szükséges, ez az intéz-
kedés csupán azt jelenti, hogy az okkupált tar-
tományokban levő legénységet tartják vissza 
mindaddig, mig a póttartalékosok odaszállitása 
megtörténik. 

A hadvezetőség e rendeletet nyilvános hir-
detmény formájában,  valamennyi középületen 
kiragasztatja és az illető póttartalékosoknak 
postai uton is megküldi a hirdetményt. Igy te-
hát személyre szóló behivót nem küldenek, de 
minden póttartalékosnak deczember 27-én jelent-
keznie kell. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája 

T é l i m e n e t r e n d . 
É r v é n y e s 1 0 0 5 . okt61»er 1-tül 
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Szetttyftcry  Gergelynél átköltözés miatt mé lyen leszál l í tott 
árakon lehet vásáro ln i 5z€KclyndVarhclyt 

Az 

Osztrák-magyar  bank 
Igazgatósága 

október  hó 21-én  tartott  ülésében  elhatá-
rozta,  hogy 

Székely  udvarhelyen 
bankmellékhelyet  állitfel,  melynek  vezetését 
az Udvarhelytnegyei  Takarékpénztár  Rész-

vénytársaságra  bizta. 
Működését  legközelebb  megkezdi. 

Szám 5526—1905. tkvi 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Bálint János lengyel-
falvi  lakós végrehajtatónak, Benedek Ferencz és tár-
sai vérehajtást szenvedő ellen 70 korona tőke köve-
telés és jár. iránti végrehajtási ügyében a székely -
udvarhelyi kir. törvényszék és kir. járásbíróság te-
rületén levő a lengyelfalvi  I. ré̂ z 75. számú telek-
jegyzőkönyvben A f  159. 160. helyrajzi szám alatti 
fekvőre  320 kor., 336. szám 4 kor., 481. szám 25 
kor., 531. szám 3 kor., 552. 553. szám 4 kor., 572. 
szám 6 kor., 664. szám 6 kor., 842. 843,1. 7 kor., 
860. szám 4 kor., 864. szám 3 kor., 911. 912. szám 
5 kor., 1702/3. 1703/1 szám 3 kor., 2280. szám 3 
kor., 2286/2. szám 3 kor., 2311. 2312. szám 2 kor., 
2492. szám 54 kor., 2590. 2591/1. szám 5 kor., 2696 
szám 7 kor., 3354. 3355. szám 1 kor., 3545. 3546. 
szám 3 kor. 3907. szám 24 kor., 3927. szám 2 kor., 
3978. szám 5 kor., 4174. szám 5 kor., 4649. 4652/2. 
4653/3. szám 13 korona és pedig az 1884 évi 60. 
törvényczikk 156. § alapján Sebestyén Rozália, Be-
nedek Mózesné, kiskorú Benedek Róza és Benedek 
Margit társtulajdonosok jutaléka is C 1 alatt özv. 
Benedek Mózesné szül. Sebestyén Rozália javára be-
kebelezett 1/10-ed részbeni élethossziglani haszocél-
vezeti jog fenntartásával. 

II. A lengyelfalvi  I. rész 100. számú telek-
jegyzőkönyvben A f  217. helyrajzi számú fekvőre 
320 kor., 305. 306 szám 2 kor., 308/2. 309/1. sz. 
2 kor., 421. 422. ezám 4 kor., 463. Bzám 11 kor.. 
öS4..szám 2 kor,. 590. szám 3 kor., 595. szám 3 
kor., 642. 643. 644. 645. szám 20 kor. 705. szám 
1 kor., 720. szám 1 kor., 927. szám 5 kor, 954. 
szám 4 kor., 1117 a/l. szám 4 kor., 1137. szám 6 
kor., 1147. 1148. szám 4 kor., 1165. szám 4 kor., 
1186. szám 4 kor., 1256. szám 4 kor., 1288. szám 
4 kor., 1298. szám 1 kor., 1313. szám 2 kor., 1530. 
1531. szám 8 kor. 1787. szám 4 kor., 1806. szám 
3 kor., 1845. szám 4 kor., 2014. 2015. szám 2 kor., 
2066. szám 2 kor., 2276. szám 4 kor., 2833. 2834. 
szám 1 kor., 2862/1. szám 1 kor., 2907/2. szám 1 
kor., 3128/1. 4 kor., 3154/1. szám 1 kor., 3236. sz. 
2 kor., 3753. szám 3 kor., 3771. szám 2 kor,, 3819. 
szám 4 kor., 3834. szám 6 kor., 3865. szám 5 kor., 
3948. szám 6 kor., 4091. szám 12 kor., 4271. szám 
3 kor., 4272. szám 3 kor., 4310. 4311. 4312. szám 
6 kor., 4542. szám 5 kor., 4557. szám 10 kor., 
4587/2. szám 13 kor., 4708. szám 7 kor., 4783. 
4784. szám 8 kor. és pedig ifj.  Biró Mihályné, Simó 
Zsuzsánna és Benedek Veri kiskorú társtulajdonos 
jutalékára is ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1905. évi deczember hó 9-ik napjának 
d. e. 9 órakor Lengyelfalva  községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni tognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát ké zpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Sz.-udvarhelyit, 1905. szeptember 17-én. 

Mihály, Kir. tszéki egyes biró. 

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

kevéssé megsérült 

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

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

JNCincs többé iszáKosság! 
a Zoa-por használata után, amiről 
ezer meg ezer köszönőlevél önként 
beérkezett. A Zoa-por kávé, ital, étel 
vagy szeszesitalban adható anélkül, 
hogy erről az ivó tudomássál birjon. 
Teljesen ártalmatlan. 

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

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

Z o a a családok ezreit békítette ki, 
sok ezer férfit  a szégyen és b?cste-
lenségtől megmentett,kik később józan 

So l g á i o k é s ü g y e s ü z l e t e m b e r e k l e t t e k , 
í e m k e v é s fiátal  e m b e r t a j ó ú t r a 

é s s z e r e n c s é i é h e z s e g i t e t t é s s o k e m b e r é l e t é t s z á m o s é v v e l 
m e g h o s s z a b b í t o t t a . E g y a d a g á r a e g y t e l j e s k ú r á h o z 1 0 k o r . 
S z é t k ü l d é s t i t o k t a r t a s m e l l e t t p o r t o é s v á m m e n t e s e n t ö r t é -
n i k , u t á n v . v a g y a p é n z e l ő l e g e s b e k ü l d é s e m e l l e t t S z á l l í t j a 

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

ĵ arisnya IjiilitolegessígeK 
Legolcsóbb bevásárlási forrás! 

DúsVálasztcH a legdivatosabb női-, férfi-  és 
===== gyermeKharisnyáKban. ===== 
K s a l l r f t t  18 B U D A P E S T , J O L i f t l l t f »  VIII., József-körut  9 sz. 
12 pár saját kötésű fekete  cérna harisnya 10 korona. 

Hasznos tanácsadó a házi állataink hizlalására 
és táplálásához, valamint ezek betegségeiről és 
ettől való megóvhatásukról czimü minden gazdá-
nak nélkülözhetetlen könyvet mindenkinek, a ki 
e lapra hivatkozik, ingyen és bérmentve megVül • 
dóm. Olvasóköröknek es gazdasági egyesületeknek 

kívánatra több példányt küldök. 

AUFFENBERG JÓZSEF, Budapest, VIII. Bezerédi-u 'S. 

• • 

Óriási szerencse TORG KNELÜ 
F ^ a l n l l t l l l l l l i l t a t l i i n a z a Bzerencse, mely bankház nknak kedvez. Bövid idő alatt 

vIUIIUUIU»IOIII»U 21 millió koronánál több nyerei ényt fizettünk  ki nagyrabecsült 
vevőinknek; ezek között a két legnagyobb nyereményt és pedig: kétszer a nagy jutalmat, a 

6 0 0 , 0 0 0 koronás főnyereményt,  a legnagyobb 4 0 0 , 0 0 0 k o r o n á ^ n y e r e m é n y t 
4„á*100,000, 3 á 90,000, 2 á 80,000, 3 á 70,000, 3 á 60,000, több 50,000, 
40,000, 30,000 25,000, 20,000, 15,000, fc-S^^riiSSS^  W 1 , u o u 

Ennélfogva  ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen részt és 
rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet. A A A A sorsjegyre HT KT | | | | | k 
megkezdődő 17. magyar osztálysorsjátékban 9™™ ismét I * " 

összesen 1 4 mi l l ió 4 5 9 . 0 0 0 korona ha ta lmas összeget 

pénznyere-
mény jut 

sorsolnak ki 

Legnagyobb nyere- A ^ T f e ^ P f e ^ T ^  ^ ^ ^ f c ^ T ^ f c t f ^ f c  korona Továbbá egy jutalom 
mény esetleg 600,000, 1 nyer. 400.000,200.000. 
2 á 100 000, 1 á 90.000, 2 á 80 000, 1 á 70.000, 2 á 60.000, 1 á 50 000, 40.000, 5 á S0.000, 3 á 25.000, 8 á 20 000.-

8 á 15.C00, 36 á 10 C00 és még sok fgyéb  nyeremény. — Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: 

V8 eredeti sorsjegy frt  —.75 Vagy Kor. 1.50; % eredeti sorsjegy frt  1.50 Vagy Kor. 3 — 
V 2 II II II | | ,, 6. . /l M ,, II 6. II II 12. 
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Meg 
rendeléseket a fenti  eredeti sorsjegyekre kéjünk azonnal, de legkésőbb 

iffiT f* november hő3S-fg 
bizalommal hozzánk kü'deni miután a fenti  szerencseszámok gyorsan elfogynak 

Török 4. és Társa 
Sürgönyeim : Törökék. Budapest. BANKHÁZA BUDAPEST. 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 n o x - s j á t é k - i i z l e t e . 
Főárudánk osztálysorsj £ ék-üzletei: 

Központ: Teréz-körut 46 /» . I. fiók:  Váez i -körnt 4/a . II. fiók:  91uzenm° 
körút Jl /a . III fiók:  Erzsébet -körut 54 /a . 

/ Kitűnő minőségű és legtnagassabb szilárdságú portlandora czementet oleőn ajánl s 

BfcA$$0l PORTIAM CEMENTGYÁR 
Brassóban SzfljglyttliVarllglytt  Haphato ftjfclgy  fo  GábOf  nraHnal. 


