
VIII. évfolyam. Székelyudvarhelytt, 1905. deczember 3. 49. szám. 

UDVARHELYI HÍRADÓ 
U D V f í R H E k V j V I E G Y E F Ü G G E T L E N P O L I T I K A I L A P J A . 

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

. egész évre 6 korona. — Telefonszám:  14, 

A p a r l a r a e n t á r i z m u s sére lme. 
— Irta: A i i d r á s s y G y u l a gróf*.  — 

Különféle  nézet uralkodik arról, vájjon 
van-e joga a királynak az országgyűlést exlex-
beu feloszlatni,  illetőleg elnapolni. 

A'kik a királynak ezt a jogát tagadják, 
a7ok liein tehetnek kifogást  a képviselőház el-
járása ellen. Azok természetesnek találják azt, 
hogy a képviselőház, októberben, az elnapolás 
után is határozatot hozott. Azok az elnapolás 
tudomásulvételét, czélszerüségi tekintetekből eredő 
szabad elhatározásnak tekintik. 

Én azonban nem vagyok ezen az álláspon-
ton. Az én igénytelen nézetem szerint a király-
nak joga volt az utolsó országgyűlést feloszlatni 
s joga volt a jelenlegit elnapolni. 

De valamint a feloszlatás,  akképen az el-
napolás is súlyos hiba volt. Sőt az elnapolás 
még nagyobb hiba, mint a íöloszlatás, mert az 
a mentsége nincs, hogy a nemzet akaratát kí-
vánja megtudni. 

A kormány, mely exlexben elnapolja a 
Házat, saját erkölcsi tőkéjét fogyasztja  : a kor-
mányzás etikáját sérti, mert elnémitja azt a 
testületet, mely ellenőrizhetné ügyvitelét, midőn 
oly pénzeket kezel, a melyeket kezelni nincs 
fölhatalmazva. 

A jelenlegi elnapolás ellen még más szem-
pontból is lehet kifogást  tenni. Nemcsak a?ért 
helytelen, mert exlexben történt, hanem azért 
is, mert az alkotnráriy megsértése ciéljából tör-
tént. Arra használták, hogy többség nélkül, sőt 
minden párt nélkül kormányozhassák az orszá-
got. Arra foiditanak  egy királyi jogot, hogy 
az alkotmányellenes kormányzást lehetővé tegyék. 

Az elnapolás ellen tehető e kifogások  nem 
teszik magát az elnapolást érvénytelenné. Bűnös 
a kormány, a mely tanácsolta, az országgyűlés 
azonban tartozik hozzá alkalmazkodni. 

Mog is tette : hódolottal tudomásul vette 
a királyi leiratot. Csak megokolta hozzájárulását. 

A Ház az elnapolásról magáról s az 
annak védelme mellett történő kormányzásról 
Ítéletet mondott. Nem alkotott jogszabályt. Az 
országot, az egyeseket jogi hatálylyal kötelezni 
neiu kívánta .Nem rendeltünk el semmit, nem 
tiltottunk el semmit. Csak figyelmeztettük  a 
kormányt, az egyeseket, a hatóságokat arra, 
hogy a létező törvények s az alkotmány szelleme 
szerint mi szabad, mi tilos.' v • 

Irányt kellett adni a társadalomnak. Tilta-
koznunk kellett az ellen a kísérlet ellen, mely 
az alkotmányba ütközik. 

Magyarországot csak egy módon szabad 
kormányozui: felelős  minisztérium utján. Ezt 
rendelik el törvényeink — ezt követeli létünk 
érdeke. Törvényes és alkotmányos kormányzás 
közötti kü'ömbséget nem ismerek. A mi az al-
kotmányos, azaz felelős  kormányrendszerbe ütkö-
zik, az tételes törvényeinket is sérti. Az x48g. 
évi IV". törvény hozta be a felelős  magyar kor-
mányrendszert. S tényleges megszakítás után 
1867-ben a közös'ígytknek a királytól is kivánt 
iráuyban való uj szabályozásának előfeltétele  : 

Felelős szerkesztő: Becsek Aladár. 

a felelős  magyar kormány helyreállítása volt 
Az így megállapított kormányzást törvény nem 
szabályozza. Egy ismert politikai és jogi fogal-
mat iktattunk törvénykönyvünkbe 

Mi ennek a rendszernek a lényege ? Miben 
található föl  a felelős  kormányrendszer ismérve? 

A jogi és a politikai felelősség  kettős el-
vének uralmában. Törvényes, azaz felelős  kor-
mánynak csak azt a királyi kormányt tekinthet-
jük a 48-iki és a 67 iki törvények óta, a mely 
a nemzet akarata ellen nem kormányoz, a mely 
a király és a nemzet bizalmába látja fönmara-
dásának előfeltételeit. 

A nemzet nevében a képviselőház van hi-
vatva szólani; de szava nem végérvényes, ellene 
a választókhoz lehet folyamodni. 

Egy kisebbségi kormány léte nincs föltét-
lenül ellentétben a parlamentárizmus elvével, egy 
bukott kormány is megmaradhat állásában, ha 
komoly reménye van, hogy a közel jövőben az 
akkori parlamentben, vagy az uj parlamentben 
többséget szerez és ha valósággal erre törekszik. 

így értelmezték, igy^gyakorolták az anga-
lok a parlamenti koimán|^lst. így vettük mi 
át. Midőn 1848-ban kinc ezték az első felelős 
kormányt, midőn 1867-ben a második bemutat-
kozott a magyar képviselőháznak : örömbe úszott 
a nemzet, mert azt hitte, hogy alkotmánysértés 
nélkül nem történhetik meg többé, hogy a vég-
rehajtó hatalom ellentétban legyen a nemzet 
akaratát kifejező  parlamenttel. Ebben bizva, 
mentünk bele a közös intézmények szervezetébe. 

A felelős  kormányzás e lényege mindenütt 
nagy értékű. A közszabadság egyik legerősebb 
szervi biztositéka. Másutt vitatható, nem czél-
szerübb-e nála az a rendszer, mely a politikai 
felelősség  elvét csak a fejedelemmel  szemben 
állítja meg. Nálunk ilyen kétség nem támadhat. 
Nálunk az 1848. évi IY. törvényezikk feltét-
lenül áldásos fordulópontja  történelmünknek. 

A Korpusz Juris föntartotta  állami önál-
lóságunkat, az élet azonban nem; mert a vég-
rehajtó hatalom nem volt szerves összefüggésben 
a nemzettel. A nemzeti akarat ellen is gyako-
rolhatta jogait. Sőt idegen befolyás  alá is jut-
hatott. Énnek a bajnak csak a felelős  kormány-
rendszer vethetett véget. 

Nálunk ez nemcsak a közszabadság bás-
tyája, hanem állami önállóságunké is. 

A pragmatika szankció idegen államhoz 
fűzi  sorsunkat. Csak a felelős  kormány elve 
biztosíthatja azt, hogy ez a kötelék nem foszt 
meg bennünket az önálló kormány áldásától. 

S létünk e nagy garáncziájával, a felelős 
kormányzás alapelvével, homlokegyenest ellentétbe 
helyezkedett a jelenlegi kormány. Nincs több-
ségbe. Ezt tudja és nem is akar többséget sze-
rezni. Tisztában van azzal, hogy erre képtelen 
volna. A parlamenttől elnapolással szabadul. A 
nemzethez nem fordul.  Látja, hogy hiába tenné. 
Csak a király bizalmára támaszkodik. 

Nem azt mondja, hogy addig marad kor-
mányou, inig reménye van többséget szerezni. 
Ez a reménye nincs is meg, akkor sem volt 

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

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

meg, midőn megalakult. Ellenkezőleg, azt mondja, 
hogy addig marad, mig a nemzet kitart a vele 
ellentétes állásponton, tehát a mig semmi alkot-
mányos támogatásra nem számithat; a mint 
peaig sikerül a nemzetet megpuhítani, a mint 
a nemzet kijózanul, a mint hozzá közelit: — 
akkor lemond. 

S nem az országgyűlés tárgyalásainak so-
rán, nem érvekkel törekszik a nemzetet meg-
nyerni, Addig marad hivatalában, mig a nemzet 
annyira megunja, hogy saját álláspontját haj-
landó les? az ő eltávozása árán feladni.  Az 
alkotmány követelményei ellenére kormányoz, 
hogy aztán az alkotmány teljes helyreállításá-
nak áráért alkudozhasson. Érzi, hogy hivatalos-
kodása fáj  minden magyar embernek : mert sérti 
a parlamentárizmust s mert lehetetlenné tesz 
minden alkotmányos munkát. De ő e fájdalom 
hatására számit. 

Sikert csak akkor arathat, ha e fájdalom 
érzete elnyeri a nemzet jelenlegi politikai aka-
ratát. Addig koplaltat s addig kormányoz a 
nemzet ellen, tehát az alkotmányos formák  ellen 
is : mig a nemzet elfogadja  katonai programját. 

E reudszer első lépésénél tiltakoztunk. 
Kell-e még bizonyitauí, hogy helyesen jártunk 
el ? Csak egyet emelek ki. 

A parlamentáris kormányzás elveit törvény 
sehol sem állapítja meg. Azok eredete a jogszo-
kás A helytelen gyakorlat előtt való meghajlás 
tehát magát a jogot veszélyeztetheti. Ha a par-
lament és ha az ország elfogadja  a nemzet ellen 
való kormányzás megkísérelt formáját,  akkor 
preczedens származhatik belőle. Ha sikere lesz 
a mai kormánynak : akkor kitűnik, hogy lehet 
és szal ad : a felelős  kormányrendszer örve alatt 
a nemzet akaratával egyező parlament ellen 
kormányozni; akkor be lesz bizonyítva, hogy 
a király egyoldalú bizalma elegendő arra, hogy 
a parlament bizalmatlansága ellenére is törvé-
nyes és alkotmányos kormányzást tartsanak fönn. 

S akkor állami önállóságunk elveszti egyik 
nagy védelmét. 

Őseink vérrel, művelődésünk, vagyonunk 
kárával szerezték meg létünk szervi biztosítékait. 

Megengedhetjük-e, hogy azok kezeink kö-
zött hatályukat veszítsék ? 

Muló érdekeinkért ne áldozzuk föl  a nagy 
jövőét. 

BELFÖLD. 
A póttartalékosok behívása. A honvédelmi mi-

niszter, Bihar ur, a napokban körreDdeletet adott 
ki, a póttartalékosok bebivását illetőleg. A körren-
delet, hivatkozással a király f.  hó 14-én kelt azon 
parancsára, mely szerint az 1888 évi XVIII. t.- cz. 
alapján a közös hadseregbeli magyar honosságú pót-
tartalékosok 1904. és 1903. évfolyamának  reodelke-
zésére álló legénysége, továbbá az 1905. évi decz-
ember 31-ével a tartalékba jutó közöshadseregbeli 
magyar honosságú legénység, az 1904. évi számba-
vétel alapján abba beosztott ujonezmennyiség kere-
tében - amenyiben a magyar korona országaiból 
kiegészítendő csapatok, hatóságok és intézetek béke-
létszámának kiegészítésére szükséges — tényleges 
szolgálatra behivassék, illetőleg a tartalékba való 



áthelyezés időpontján tul isvisszatartaBsék,-- elrendeli, 
hogy az 1903. és 1904. években besorozott, az 1903. és 
1904. sorozási évfolyamba  tartozó közös hadseregbeli 
magyar honosságú (tehát a magyar korona országaiban 
honossággal és községi illetőséggel biró) póttartalé-
kosok az 1888-ik évi XVIII. t.- cz. értelmében ren-
delkezésére álló legénysége 1905. évi decz. 27 re 
tényleges szolgálatra kivételesen behivassék. 

A póttartalékosok behívásával, épp ugy meg-
kerüli a kormáuy az ujonczállitási jogát, mint az 
önkéntesek toborzásával és a három évüket kiszol-
gált katonák részben való visszatartásával. 

Ebben a két irányban iparkodik sikert elérni 
a kormány, mert ha sikerül pénzt szereznie és ka 
tonát, akkor el lehet szépen parlament nélkül is 
akármeddig. A „Székely Újság" is természetesen siet 
a kormány ezen ténykedését a koáliczió rovására 
irni, holott a kormány ezen működése, erőszakossága 
és szövetkezése az utczával végső következésében 
oda irányul, hogy megrontsa a nemzet szabadságá-
nak két sarkolatos biztositékát s adóhoz és ujoncz-
hoz jusson a nemzet hozzájárulása nélkül. 

A „nyomor és szenvedés", melylyel a trón 
magaslatáról fenyegetek  meg bennünket, tehát még 
csak most veszi kezdetét. A póttartalékosok behívása 
sok ezer család békéjét zavarja meg; szerzett jogo-
kat sért és elégedetlenséget visz a hadseregbe. A 
kormány biztatására fokozott  szocziáliáta izgatás az 
elégedetlen póttartalékosok bevonulása által utat ta-
lál s ott nagyobb pusztítást vihet véghez, mint a jó-
zan magyar polgárok körében. 

Nem néhány nagyúrnak kedvteléséből állott 
elő a mostani állapot, mint a „Székely Újság" irja. 
Megteremtette azt a Fejéiváry kormány, mely végig 
az egész vonalon felkavarta  a szenvedélyeket, mely-
nek végeredményében az ország polgársága issza 
meg a levét és amelynek, imé eljutottunk a máso-
dik statícziójáig, a póttartalékosok behívásáig. Hogy 
hol lesz a megállás, az valóban beláthatatlan és 
aggódva gondolunk jobb sorsra érdemes hazánk 
jövőjére. 

Hollaki Arthur, képviselőjelölt. \ ajda-Hunyad-
ról irják nekünk, hogy Hollaki Arthur képviselője-
lölt megtartotta programmbeszédét. Hollaki magát 
párton kívülinek vallotta, mivel a kibontakozást csak 
egy uj pártalakulással tartja lehetőnek és a kibonta-
kozás csak a 67 es alapon történhetik oly módon, 
hogy az alap reformáltassék.  Ha ez az uj kialakulás 
megtörténik, megjelenik a kerületben és a választók 
vagy csatlakoznak hozzá, vagy nem, de ha nem, a 
mandátumát visszaadja. A választók ezen kijelentést 
tudomásul vették és lelkesedéssel csatlakoztak hozzá. 
Ebből látható, hogy a románság izgatása daczára a 
magyarság összetart és a mandátumot Hollaki kezébe 
szolgáltatja. 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, dec. 3. 

Nagy időket élünk. Minden nap nagy ese-
mények szülője. A hazafiak  szivét mindinkább 
eltölti a haza alkotmánya, függetlensége,  egész 
léte iránt érzett aggodalom. Mindinkább nyilván-
valóvá válik, hogy önkényuralommal szemben 
kell védekeznünk, hogy a haza veszélyben van. 
Újra elérkezett tehát az a pillanat, a mikor 
minden magyarnak, minden hazafinak,  félretéve 
személyi és politikai ellentéteket, tömörülnie kell 
és vállt vállhoz vetve, testvéri szeretettel össze 
kell tartania az alkotmány, a haza megvédésében. 

Legyen feledve  minden jó és rossz, ne 
mondja senki, hogy ő járt jó uton a múltban 
és igaza volt jóslásaiban. Szűnjenek meg a sze-
mélyes ellentétek, dőljenek le a pártokat elvá-
lasztó falak,  legyünk egygyé, magyar nemzetté, 
magyar néppé és legyen mindegyikünk első az 
alkotmány megvédéséért folyó  harczban! 

Jó példával járnak elől a budapesti és 
egyéb városiak. Pártpolitikai keretek félretéte-
lével olvad össze a magyar társadalom az al-
kotmány védőbástyái közé fegyveres  erőszakkal 
betolulókkal szemben. 

Tegyünk mi is ugy, és meg fog  áldani min-
ket a magyarok Istene ! 

* 

Azt mon dta Fejénáry báró a „Wien Allge-
meine Zeitung" egyik munkatársának, hogy a 
jelenlegi válság már rég nem a vezényleti nyelv 
körül forog,  hannin az erre vonatkozó vitából 

mélyebben ható elvi ellentét támadt. Hát ez ugy 
van. Fejérváry báró nézete szerint a mostani 
parlamenttel az ország üdvére kormányozni nem 
lehet. Meg kell szüntetni azoknak az egyed-
uralmát, a kiknek hatalmi monopoliuma idézte 
fel  Magyarország állami életének mostani zilált-
ságát. A miniszterelnök szilárdan  el  van tökélve 
arra, hogy a parlamentet  feloszlatja  és  az ál-
talános,  titkos  választói  jog programmjával  uj 
választásokat rendeltet el. 

Azt is mondja ez a német újság, hogy a 
parlamenti többség vezéreivel most már Bécs 
szóba se fog  állani. A miniszterelnök hangsú-
lyozta, hogy a koáliczió vezéreivel belátható idő-
ben nem is fog  érintkezni. Fejérváry Géza a 
a koáliczió vezéreivel való minden további tár-
gyalást teljesen fölöslegesnek  tart, mert ezek a 
velük való eszmecsere alkalmával nem voltak 
hajlandók a koronának a törvény által biztosított 
jogait elismerni; pedig ezek a jogok is egyrésze 
annak az alkotmánynak, a melyre a király meg-
esküdött és igy a király esküszegés nélkül nem 
engedhetne a fcoalicio  követeléseinek. Az öreg 
generális igen komolynak itéli a helyzetet, de 
át van hatva attól a meggyőződéstől, hogy, ha-
bár csak kemény tusa árán, mégis sikerülni fog 
a magyar népet meggyőzni az idegölő harezók 
állapotok tarthatatlanságáról. Szilárd meggyőző-
dése továbbá, hogy a magyar parlament reformja 
a magyar politikának is teljes átalakulását fogja 
eredményezni. Ezért állította fel  programmját, 
a mely, a mint kifejezetten  hangoztatja, nem 
csak látszatra készült, vagy koaliczios követe-
lések cseretárgyául A jövő mozgalmas időket 
fog  hozni Magyarországra és alighanem eltelik 
néhány év, mig a jelenlegi nagy válságból az 
országos válság megoldása útján újjá fog  szü-
lethetni. 

Látni való, hogy Fejérváry Géza báró az 
általános választói jog reformjára  támaszkod.k s 
e zászlóval vél győzni a választási háborúban. 

* 

Minden czáfo'at  ellenére is tartja magát az 
a hir, hogy a képviselőházat deczember 19-én 
feloszlatják.  Fejéiváry és ügyvivő társai nem 
táplálnak reményt aziránt, hogy a deczember 
19 én összeülő Házban személyesen meg sem 
jelenhetnek s igy alig is találnak a feloszlatáson 
kivül más megoldást. Fejárváry a király kéz-
ratát elfogja  küldeni a Ház elnökének s Justh 
Gyu'a kénytelen lesz a feloszlató  leiratot a 
Háznak tudomására hozni. 

Az uj választásokat Fejérváry csak már-
cziusban szándékozik meg'artani. Ehhez joga 
van, mert a törvény rendelkezései szerint az 
országgyűlést a feloszlatástól  számított három 
hónapon belül kell összehívni. E törvény kereten 
belül tehát a választás márczius 19-ikéig tol-
ható ki. 

Fejérvárynak éppen erre a három hónapra 
van szüksége. Ezen időszak alatt nincsenek kép-
viselők s igy senkit sem véd az immumtás. Erfe 
alapítja tervét. Izgatás czime alatt ártalmat-
lanná szándékozik tenni mindenkit, aki a köz-
érzület ébrentartására neki nem tetsző mó-
don agitálni mer. Csakhogy valamit kifelejt  a 
számításból. Minden egyes erőszakosság csak 
növeli az elkeseredést és összetartást és ha vak-
merő kezeit a nemzet legjelesebbjei felé  is ki 
merné nyújtani, ezzel oly viharmagot vet, mely 
vezérkarával együtt nyomtalanul el fogja  söpörni 
a föld  színéről. 

Hát csak jöjjön az uj választás, a nemzet-
nek másodszor is impozáns mértékben megnyi-
latkozó akarata, majd csak eszére fogja  tériteni 
mindazokat, a kik még mindig nem értették 
meg az ország népét. 

* 

A hivatalos közlöny egyik legu óbbi száma 
uj főispáni  kinevezéseket közöl. A vezérbizott-
ság egyik tagja erre nézve a következőket 
mondotta: 

— Világos most már, hogy a kormány 
árkon-bokron keresztül rohan, hogy bennünket 
letiporjon. De azért mi ellentállunk. Az orszá-
gos anarkiáért nem mi vagyunk felelősek,  hanem 
a kormány. A „nyomort és szenvedést" czél-
tudatosan késziti elő, de utóvégre nem lehet 
azt a végletekig vinni: a koáliczió mindent meg-
tesz és eszközei között valószinüleg ott lesz az 

is, hogy deczember 19-én az e lnapo lás 
daczára e g y ü t t maradunk. 

* 

„Székely Újság" czimmel uj politikai 
lap indult meg Székelyudvarhelyt. Nem azért, 
mintha már e szegény kicsiny városkának nem 
lett volna meg a maga 67-es és 48-as újságja, 
hanem azért, mivel a kormány programmját 
egyik újság sem tette magáévá, mivel e kormány 
felállított  progjammját csalétekül kívánja fel-
használni a nemzeti ellenállás letörése érdekében. 
Kívánatos szocziális és gazdasági munka terve-
zetet helyez kilátásba, csak nemzezi létről és 
akaratról ne beszéljünk. 

Hogy az országban fenekestül  felfordult 
minden, az kétségtelen, hogy a Fejérváry kor-
mány magának tulajdonithatja, melynek önké-
nyes és törvénysértő eljárása provokálja a tör-
vényhatóságok oly magatartását, mely folytata-
tása a kormány által megkezdett anarchiának. 

Kormányt támogatni akkor, amidőn az már 
élénken érezteti romboló hatását a magunk szűk 
társadalmi életünkben is, amikor alig múlik el 
nap, hogy a kormány valami sértést el ne kö-
vessen a törvényen, az alkotmányon, a jogren-
den, amidőn az országban a törvényes rend tel-
jesen meg van zavarva, a törvények tisztelete 
kitörülve, az állam nemzeti jellege megtámadva, 
az osztályharcz kormány-programmban hirdetve: 
— anakronizmus. 

E válságos napokban minden olyan irány-
zat, mely nem a békés kibontakozást munkálja, 
megbocsáthatatlan tévedés, ósszintén mondjuk, 
hogy ezért nem helyeseljük a „Székely-
udvarhely" és a most megindult „Székely Új-
ság" irányzatát; mind a kettő túl lő a czélon, 
s mig mind a kettő a személyekben keresi az 
áldatlan állapotok okát, addig a személyi ellen-
tétek kiélesednek, a társadalmi élet elfajul,  a 
közállapotok visszaesést mutatnak, a megélhetés 
napról-napra nehezebbé válik, a mik maguk 
után vonják a társadalmi élet bénulását. 

A kibontakozásnak és a jobb jövő biztos 
előkészítésének ma csak egy utja van: az al-
kotmányválság elintézése, a nemzet katonai és 
gazdasági kívánságainak érvényesítése, ezzel kar-
öltve jár az adó, szocziális és választási reformok 
megvalósítása. Fejérváry pedig ez út első felét 
figyelmen  kivülhagyja. Ennél fogva  a „Székely 
Újság" szintén nem reflektál  a nemzeti érzés 
jogainak a hadseregben való diadalmaskodására. 
Enélkül pedig a válságot elintézni, a fellángolt 
nemzeti közszellemet megtéríteni nem lehet. Igy 
tehát a „Székely Újság" megindulása szélmalom 
harezot jelent, melynek semmi lényegesebb je-
lentőséget nem tulajdonítunk. 

És még valamit. A „Székely Újság" első 
száma csütörtökön jelent meg. Születése első 
pillanatában sajnálattal konstatálja, hogy a két 
helyi, 67-es és 48-as újság nem falta  fel  egy-
mást és hogy egymás keblére borult. ízlésünk 
annál jobb, hogy sem ilyen perverz ölelkedésre 
kaphatók lennénk, azonban erős a meggyőződé-
sünk, hogy a „Székely Újság" és „Székely-
udvarhely" a fent  óhajtott felfalast  a nagy közön-
ség mulatságára minél hamarább megfogják 
cselekedni. 

* 

Milyen szegény ember az, aki manapság 
borsódzik az oroszországi rémségeken. Tessék 
Pestre nézni. A csillogó, a ragyogó Budapestre, 
a szabadság honának csillogó fővárosába.  Ott a 
napokban behatolt egy főúr  lakásába a rendőr-
ség és feloszlatni  akart egy összejövetelt, mert 
ez politizált, azaz hogy nem Kristóffy  recepicéje 
szerint beszélgetett az érdekes helyzetről. Össze-
gyűltek mint Prónay báró vendégei. Itt beállí-
tott Rudnay budapesti rendőrfőnök  kiküldött 
közege, detektivekkel, rendőrbiztosokkal, hogy 
feloszlassa  a társaságot. 

E pillanatban felugrott  Prónai Dezső báró 
és remegő hangon igy szólt a jelenvoltakhoz: 

— Rettenetes pillanatokat élünk most, a 
mikor jog, szabadság megszűnt ebben az ország-
ban. De vallásos ember vagyok, luteránus em-
ber, a kinek hajdanában sok elnyomatásban volt 
részünk — érzem, hogy ilyen rémes pillanat-
ban Istenhez kell fordulnunk.  Imádkozzunk 
uraim! Imádkozzunk, hogy óvja meg szerencsét-
len hazánkat ettől a szolgahadtól, amely előtt 



szam. Udvarhelyi Hiradó. 
nem szent sem a személyes szabadság, sem tör-
vény, sem véren szerzett alkotmányunk. Bün-
tesse meg azokat, a kik hazánk alkotmányára, 
ősi szabadságára törtek. 

Agresszív magyar kultúr-
politika. 

(Négy közlemény.) 
— irta C h a l t i p k a Ite/HÖ. _ 

^ Székelyudvarhely, nov. 30. 

Nyilvánvaló, bogy csakis a komoly, erős, min-
den izében nemzeti tartalmú kultúrpolitika — még 
ha ennek a czélszerüségi aktusnak frázisszerüen 
sovinizmus is a neve — lehet termékeny sejtje nem-
zeti életünk és állami érdekeink minden további 
egészséges evolucziójának. „Az állam minden gépeze-
tében, összes szerveiben a nemzeti jellegnek, irány-
nak érvényesülni kell, a magyar állam külső ós belső 
szerveire rá kell, hogy nyomja a nemzet az ő tiszta, 
hamisitat'an magyar jellegét" hirdetjük dogmaként. 
Nos tegyünk eleget is e szent dogmának. Legyünk 

. e nemzeti érvényesülésben bár soviniszták is, mert 
ez természetes tulajdonságunk, theoremánk s éljünk 
e czél érdekében még offenzivákkal  is, mert ez jogos 
cselekedetünk lészen! Nekünk a magyar nemzeti 
állam kiépítése és integritása tekintetében Archime-
desnek kell lennünk, ki geometriai problémája meg-
fejtésén  töri a fejét,  mig Syracusa ég s őt magát 
egy római katona megöli. Az összetett kézzel való 
szerénykedésnek, a jóakaratú aluszékonyságnak, az 
önámitó türelemnek nincsen semmi pozitív jelentő-
sége ott, hol a bécsi kamarilla évszázados politikai 
tobzódásai után és a hazai nemzetiségek fegyelme-
zetlen politikai motívumai mellett a Lichtensteinok, 
Luégerek, Bielohlavek és Manu-féle  mikrobák 
(„Legyenek készen uraim !u) és még annyi sok más 
„előkelő idegen" rágnak államiságunk és kulturánk 
évezredes tőkéjén. Az a nemzetközi szocziáldemokrata 
lelkesedés, mely Rousseau és Basedow-féle  czinizmus-
sal egyesitvén a Lepelletier-féle  tulságokat a „haza" 
és „polgár" szavakat kitörülui véli az újkori nyel-
vek szótáraiból g mely a mai polgári (politikai) tár-
sadalomnak máris jelentékeny fertőzője,  csak még 
inkább indokolttá és jogossá tesz minden itt komolyan 
kombináczióba vehető természetes offenzívát. 

A nemzetalkotó, államfejlesztő  misszióban a 
nemzet hitének, bizalmának, hazafiasságának,  a honfi-
vágyak, férfibecsület  és nemzethüség első letéte-
ményese: az iskola. Ez ama erőnemző kohó, mely-
ben minden fizikai,  értelmi és erkölcsi akarat fuzio-
nál, melyben a nemzettest finom  szövete szövődik, 
hogy az életben az együttérzés, a közös czé'.ért való 
lelkesedés, a közös jogok és közös kötelességek szol-
gálatában munkálkodó szolidáris polgári erények és 
virilis vonások vérrendszerét stilizálja, moralizálja, 
fegyelmezne.  Az iskola minden. Egész lényünk delej-
lüje. Melegágya, termőföldje  az egyén, a család, a 
társadalom, a nemzet, az állam fogalmához  kötött 
minden tökéletességnek. Ékes szólóan mondja bold. 
Felméri Lajos nagyszabású Neveléstudományában: 
„Az iskola a testi neveléssel góczpontja a hazai föld 
védelmére szükséges erő kifejtésének,  értelmi neve-
lésével a haza igazgatására és kormányzására szük-
séges értelmi vonások megszerzésének; az érzületre 
és akaratra való hatásai által pedig a nemzeti pat-
rimonium felvirágzására  elengedhetetlen erkölcsi tulaj-
donságok elsajátításának és a nemes aspiracziók fel-
költésének édes otthona." Valóban testamentomi 
szavak! 

E tekintetben értelmi koszt-házakká zsugoro-
dott, utilitárius irányú közoktatásunk, mely manap 
egyedül az ismeretekkel való ellátásra, az ismeret-
közlésre szorítkozik és még igy is a tudományokkal 
való kaczérkodást alig párhuzamosítja egyúttal a 
miveltségben való haladással, mely a sziv, a hajlam, 
az akarat, az izlés, a szellem rovására legkevésié 
sem veszi tekintetbe Quintilianus s utána Commenius 
ama mondását, hogy vigyázni kell, hogy az ifjúság 
a tudományoktól és könyvektől tengeri betegséget ne 
kapjon, („Id imprimis cavere, oportebit, ne studia 
qui amare nondum poterit, oderit et amaritudinem 
semel perceptam etism ultra rudes annoa reformi-
det") — közoktatásunk az egész vonalon végéig radiká-
lis reformot  igényel. Mert bizony bizony ha bele-
tekintünk ama külsőleg is monumentális kultúrpalo-
tákba, melyekben a republikánus Svájcz, a versaillesi 
fiu,  az angol sziget gyermeke vagy a hollandi kicsiny 
földterületek  hűséges szülöttje, oly büszke önérzettel 

tanulja ismerni és imádni a Nemzeti Géniuszt, lehe-
tetlen, hogy arczunkon pir, szivünkben keserű érzés 
ne fakadjon  azon szomorú tapasztalatokra, melyeknek 
nemzeti szempontból a mi utilitárius irányú, agy-
velőket tömő közmopolitikus közoktatásunk a szó-
szólója I 

A ki komolyan végig lapozgatja azokat a testes 
Utasításokat, melyeket ugy elemi, mint középiskolai 
s felső  oktatásunk kodekszéül az illetékes szakható-
ságok elismerésre méltó buzgalommal és tudományos-
sággal egész a módszertani minta tanítások bemuta-
tásáig statuáltak, meghajlik a műgond előtt, mely e 
vevérkönyveket didaktikai szempontból becsessé teszi. 
De a mint az elmének ismeretekkel való megtömése, 
a napjainkban divatozó oktatásügyi materializmus 
(mechanikai oktatás) még nem jelenti egyúttal a 
miveltséget, ugy nem az órák sokasága, nem is a 
tantárgyak egymásra halmozása az, melyben a nem-
zeti állam emberi és polgári ereje termőföldet  s 
produktív biztosítékot ér. A politikai nemzet iskolái-
nak erkölcsi és gyakorlati életczélja, történeti jelentő-
sége, az egészséges nemzettestnek feltétlen  garan-
tálása s nevelő értéke az az erőnemző asszimiláczió, 
mely az egyéni értelmi fejlettségből  leszürődő mivelt-
ség és az öntudatos nemzeti érzület morális fegyel-
mezettségével kőt a politikai államhoz. 

Kell tehát, hogy izig-vérig hazafias,  erősen in-
tenzív nemzeti szellem lengje át egész közoktatás-
ügyünket s az oktatásnak nem csak tanító, de nevelő 
munkája is a magyar nemzeti állam vérrendszerének 
egyik hatalmas artériája legyen. Tanterv, Utasítás s 
a tanitás szelleme ehhez képest realizálandó. Legyen 
az iskola a tudományosan liberális értelembe vett 
modern életbölcsesség forrása  és melegágya, tűzhelye 
minden nemes érzelemnek és cselekedetnek, melyet 
a magyar nemzeti állam konczeptusa indokol. Ezen 
életczél elérése és biztosítása érdekében tegyünk bár 
ugy, mint Poroszország tett a pozeni lengyelekkel, 
vagy mint pld. Románia tesz a területén működő 
magyar iskolákkal, sohasem leszünk eléggé offenzi-
vek és soviniszták, hiszen csak az imént is a szer 
bek és oláhok nagybecskereki tüntetése, a Vládok és 
Bolkác Luciánok oláhszentmiklósi kirohanása, a nagy-
szebeni szászoknak a magyar nyelv tanítása tárgyá-
ban kelt eszevesztett tiltakozása, meg annyi sok más 
nekük idegen politikai hangulatra és aspirácziókra 
visszavezethető nemzetiségi izetlenség eléggé világo-
san megjelölik kultúrpolitikánknak az utat, melyre 
a végeredményben országosan államosítandó tanügy 
kereteiben nemzeti államiságunk szempontjából szük 
ségszerüen lépnie kell. 

A nemzeti oktatás és nevelésre nézve pedig 
nefelejtsük  el Watt Jakab, Anglia egyik legnagyobb 
állampolitikusának az aberdeeui egyetemen mondott 
szavait: „Valóban nem a sokfélét  tudás sürgetése, 
hanem a helyes szellem nemzése a közoktatás min 
den fokán:  a nemzeti munka. Hiszen a nevelés 
eredményei dinamikusok s egyik nemzedékről a 
másikra csak az értelmi, esztétikai és erkölcsi erő 
növekedés, mondjuk: hatványozott erejű elme öröklő-
dik, de sohasem a bstanult ismeretek. Nem tanter-
vek tesznek egy nemáetet művelté, ha mindjárt oly 
bő keretüek is; nem is óraterv, legyenek bár a leg-
jobban szerkesztve s nem a vizsgálatok, ha még 
egyszer oly behatóak is. A nemzetnek szint oly szük-
sége van a mozdonyt hajtó gőzre, mint a moz-
donyra magára." Nos e gőz: a nemzeti állam szol 
gálatába álló liberális neveléíü nemzeti kultúr-
politika ! 

len ország sem ment. Európa kiváltkép nyögi a czi-
mekbe, dekorumokba fektetett  osztály és rangkülönb-
ségeket s egyedül Amerika az a szabad és érintetlen 
terület, ahol a józan yankee-gondolkodás igazi 
szuverén felsőbbséggel  negligálja az érdemek nélküli, 
hangzatos czimeket. A tengeren tuli Uncle Sam 
büszke, öntudatos ur a maga portáján, aki minden 
ezerágú koronánál többre becsüli az embertársa ke-
mény munkában kidurvult tenyerét. Ez a kidurvult 
tenyér az a nemesi kutyabőr, amelyet nem örököl 
és dotáczió képen nem kap az ember, hanem saját 
emberségéből szerez meg magának. 

Annyi bizonyos azonban, hogy már a tengeren 
tnnen, minálunk is kezdi varázsát veszíteni a szüle-
fési  czim. Oly gyakran hangoztatjuk demokrata fel-
fogásunkat,  hogy lassan-lassan szinte hiszünk ma-
gunknak és elfogadunk  valamicskét az amerikai pol-
gártárs józanságából. 

Hanem a szeg mégis csak kiüti fejét  a zsák-
ból. A mi keleti vérünk, amely a fényes,  csillogó, 
czifraságok  láttára lázasan buzog föl,  nem tagadja 
meg magát s ha már nem is lelkesedünk olyan na-
gyon a születési czimek és más efajta  dekorumok 
iránt, szívesen kiegyeztetjük demokrata felfogásunkat 
a czimek iránti előszeretetünkkel olyan formán,  hogy 
kérésünk czimet, amely becsületes, tartalmas és 
mégis czim. 

Talán a népességi és művelődési viszonyokat te-
kintve, sehol a világon nincs annyi polgári név, 
amelyhez függelékül  annyiszor irnák oda e czimet: 
doktor, mint minálunk. Erre a körülményre kétség-
telenül büszkék lehetünk, de viszont nem szabad 
figyelmen  kivül hagynunk, hogy hol végződik e tar-
talmat fedő,  lényeget kifejező  komoly czimhasználat-
ban a becsületes törekvés és hol kezdődik a léha, 
üres szemfényvesztő  czimbetegség. 

Eddig vannak már jogi-, filozófiai-,  orvos- és 
gyogyszerész-doktoraink, sőt legutóbb megszaporod-
tunk a mérnök doktoiokkal s nem lehet tudni, hogy 
a közel jövő micsoda doktorokat fog  még a nya-
kunkra zúdítani. 

Olaszországban most adta meg a jogot a kor-
mány néhány kereskedelmi főiskolának  arra, hogy 
kereskedelmi doktorokat avathason s igen valószínű, 
hogy előbb-utóbb és inkább előbb, mint utóbb, mi 
is lázasan fogjuk  produkálni ez uj fajtájú  doktorokat. 

Bár Olaszországból indul ki a kereskedelmi 
doktorátus eszméje, azért a kereskedelmi doktorátus 
eszméje mégis komoly dolog. Itt a munkás élet, a 
szakképzettség kifejezője  a czim. Csakhogy, mint 
mar emiitettük, nem szabad elfeledkezni  értékelésé-
nek mértékéről. Mihelyt, odajutunk, hogy ez a nagy-
varázsu, általánosan népszerűségre jutott két betű, 
a név mellé bigyesztot „dr." a czimkórságra éhes 
emberek étvágyának csillapítására szolgál, akkor 
mar megszűnik vele szemben az a tisztelet és mél-
tánylás is, amely a tudományos képzettség égisze 
alatt a doktori czimmel dekorált polgári neveket 
méltán megillette. 

Pedig ugy látszik, ez az idő mihamar be fog 
következni. Társadalmi éretlenségünk nem tudja ma-
gát függetleníteni  a csillogó külsőségektől s ha kell 
rabulisztikával, a demokrata-felfogás  módosításával, 
sőt lesülyesztésével is hódol eredendő gyöngeségé-
nek, a czimkórságnak. 

Ez pedig nagy veszedelem. Sokkal nagyobb, 
mint gondolni lehetne, mert megtéveszti a tiszta 
Ítéletet is és könnyen beállhat az a helyzet, hogy 
egyszer majd a komoly, becsületes és tudományos 
munka megkülömböztető jegyét is nem tekintjük 
másnak, mint puszta dekórumnak. Holott ez sok 
ezer embertársunkkal szemben igazságtalanság volna. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, decz. 3 

Egyről-másról. 
i f . , D / T k r ^ t a  v i l á 8 b a n élünk, amelyben megvetjük 

a külső díszül szolgáló hangzatos czimeket, de'ko-
névnek^ d i t h ? r a , l l b u s t z™günk a szürke polgári 

Hogy vájjon igaz, őszinte e ez a szuverén le-
nézése a születési czimeknek, olyan kérdés, amire 
választ adni szinten nem őszinte dolog. Mert igaz 
az hogy a nyilvánosság előtt, a forumon  hangosan 
tiltakozunk az ellen, mintha imponálna nekünk a het-
venhét őst számláló nemes ember a maga grófi  vaKy 
bárói czimével, a valóságban azonban mélyen meg-
hajtjuk fejünket  a hét és kilencz águ czimerek előtt, 
hogy tovább és feljebb  ne is menjünk a rangfoko-
zatoan. 

A czimkórság kérdésével is ugy vagyunk te-
hát, mint ezer más erkölcsi kérdéssel, elvben ideális 
magaslatra helyezkedünk vele szemben, mig a gya-
korlatban emberi gyarlóságunk kényére bizzuk magun-
kat s lépten-nyomon megtagadjuk az elvet. 

A czimkórság veszedelmes nyavalyája alól egyet-

Városi közgyűlés. 
Székelyudvathely város képviselőtestülete m. 

hó 27-én, hétfőn,  Gotthárá  János polgármester el-
nöklete mellett rendes közgyűlést tartott. A gyűlés 
tárgyaiban a megelőző nap, vasárnap délután, a 
képviselőtestület kebeléből alakult értekezlet Dr. 
Solymossy  Lajos elnöklete mellett jórészt megálla-
podásra jutott s igy a közgyűlésnek nem volt nehéz 
feladata  a tárgysorozattal végezni, annyival is in-
kább nem, mivel a tárgysorozat leglényegesebb 
pontját, az 1906. évi költségvetést napi rendről le-
vették. 

A tárgysorozat tárgyalásának megkezdése előtt 
egy pár lényegtelenebb dologban, igy például az 
aszfaltjárda  dudorodásai végett intéztek kérdést a 
polgármesteihrz.. melynek a vállalat által való el-
enyésztetésére a polgármestert utasították. Tudomá-
sul vették a polgármesternek a folyó  év első feléről 
szóló jelentését, melyet lapunk másik helyén ismer-
tetünk. 

Kossuth Ferenczet, a 48-as függetlenségi  párt 
elnökét Székelyudvarhely város díszpolgárává egy-
hangúlag megválasztotta a közgyűlés a az erről szóló 
oklevél átadására egy bizottságot küldtek ki Gott-
hárd  polgármester elnöklete mellett, melynek tagjai 
lesznek: Embery Árpád, Dr. Válentsik Ferencz, Dr. 
Kovácsy Albert, Soó Gáspár, Hlatky Miklós, Soly-
mossy Endre, Zakariás Antal, Betegh Pál, Bálint 
György, Pap Z. József,  Szakáts Gyula, Dr. Pál Ernő 
és Kassay Ákos. 



Szakáts Zoltán volt polgármester és Solymossy 
Lajos főszámvevőnek,  a birtokosságtól kölcsönvett 
300 ezer korona elszámolása ügyében tett igazoló 
jelentését egy, Hlatky  Miklós elnöklete melletti bi-
zottságnak adták ki. 

A Ganz és Társa villamos czégnek azon ajánla-
tát, miszerint a város villamos világításának terveze-
tét díjmentesen elkészíti, csupán azt köti ki, hogy 
a tárgvalásra ő is meghivassék, elfogadták.  — A 
város viriliseinek összeírására Sándor  Mózest, Soó 
Gáspárt és Dr. Nagy  Samut küldték ki. 

A jövő évi költségvetést levették napirendről 
s Dr. Solymossy  Lajos indítványára azzal adták vissza 
a tanácsnak, hogy az 1904. évről átjött fedezetlen 
adósságokról kimutatást készítve, még a héten össze-
hívandó gyűlésnek terjesszék elé. 

A tiszti nyugdíj-, sétatér-, építkezési-, kövezet-
vám-, szegényalap költségvetéseit elfogadták.  A séta-
tér rendezésére egy bizottságot küldtek ki, melynek 
tagjai lesznek Hlatky  Miklós, Dr. Válentsik  Ferencz, 
Dr. Kovácsy  Albert és Dr. Pál Ernő. 

A tüzoltó-alap 5703 koronában előirányzott 
költségvetését 3685 koronábaD megállapították. — 
A kórház csatornázási ügyét, miután a tagok kellő 
számban nem voltak jelen, egy 30 napra ujabban 
összehívandó gyűlésre kitűzték. — Id. Solymossy 
Lajos gazd. tanácsosnak szabadságát, a folyó  év 
végéig meghosszabbították, mig nyugdíjazása iránti 
kérését a nyugdíj választmánynak kiadták. — Szabó 
Domokos városgazda azon kérését, miszerint a vám-
hivatalnál eltöltött ideje a nyugdíjba beszámittassék, 
nem teljesítették. — Dr. Gyarmathy  Dezső volt 
polgármester kérésére az általa megtérítendőnek 
határozott 1080 koronát, miután képviselőtestületi 
határozat alapján eszközölte a kölcsönt, törölték. — 
László Albert aljegyzőnek a gazdasági tanácsosi 
teendők ellátásáért havi 20 koronát megszavaztak. 
— A kath. elemi fiúiskolának  5 öl tüzifiát  adtak. 
— A vágóhíd átvételére Polgármester,  Soó  Gáspár, 
Dr. Kassay  Albert, Szombutfalvy  Lajos, Vánky  Kál-
mán, Gyertyánffy  Gábor, Haberstumpf  Károly, Tas-
saly Lajos és Kováa  Dénes tagokból álló bizottsá-
got kiküldtek. 

A folytatólagos  gyűlést pénteken, decz 1-én, 
délután tartották meg, amidőn Solymossy  Lajos 
számvevő előterjesztette az 1904. év végén fenálló 
tartozások összegét, a mely 38.048 koronát tesz ki, 
A gyűlés a kinyomtatott költségvetést elfogadta,  mig 
Dr. Solymossy  Lajos indítványára ugy határozott1 

hogy a most kimutatott adósság fedezését  nem állítja 
be a költségvetésbe, hanem a folyó  év számadási 
eredményét is megvárja, amikor aztán egy összegben 
pótköltségvetésileg fog  az adósságok fedezéséről  gon-
doskodni, hogy igy aztán végre-valahára a tanács 
működését egy teljesen tiszta és reális költségvetés 
alapján végezheti. A zárszámadás, illetve a pótköltség-
vetés tárgyalása már január hó végén megtörténik. 

Tanári kör. 
A helybeli Tanári kör a napokban tartotta meg 

alakuló, illetőleg tisztújító gyűlését, mely alkalom-
mal ugyanazokat választotta meg tisztviselőinek, a 
kik az előző évben is a kör élén állottak. Elnök 
lett: Dr. Solymossy  Lajoj főreálisk.  igazgató, alel-
nökök pedig Gönczi Lajos és Soó  Gáspár igazgatók. 
Titkárnak Nosz  Gusztáv, jegyzőnek Séra  Kálmán és 
pénztárnoknak Petrányi  Miklós választatott meg. A 
tisztújítást megelőzőleg Nosz  Gusztáv titkári jelen-
tését olvasta fel  a kör mult évi működéséről. Ez 
hijján volt az intensivebb munkának és szegény 
kiemelkedőbb mozzanatokban. Csekély volt az érdek-
lődés életnyilvánulásai iránt és ez a körülmény ref-
lexiókra késztet az iránt, miképpen lehetne fellen-
dítésének feltételeit  megteremteni. 

Tavalyi működésének fontosabb  adatai a kö-
vetkezők: 1904. deczember 10-én Molnár Károly fő-
reáliskolai tanár az uj népiskolai törvényjavaslatot 
ismertette és párhuzamba ál'itotta azt a Magyar 
Tanítóknak országos bizottsága által a képviselő-
házhoz benyújtott memorandumával. Minthogy ezen 
kérdés a dolog természeténél fogva  a népiskolát ér-
dekli első sorban, a kör meghívta volt a helybeli 
elemi iskolák tanítóit, valamint a tanfelügyelőt  is. 
Az előadásra vonatkozó érdemleges vita az 1905. 
február  11-iki gyűlésen volt. Ennek kiemelkedő moz-
zanata Ember János tanfelügyelő  tartalmas felszó-
lalása volt. A kör mint ilyen állást foglalt  a törvény-
javaslat mellett. Ezen állásfoglalása  a következőkben 
csúcsosodik ki: A népoktatás nem állami monopo-
lium, nem kizárólag állami feladat.  Helyeslendő a 

tankötelezettség biztosítására irányuló törekvés. Szük-
séges az általános tandíjmentesség. A nem magyar 
ajkú nép közé ékelt magyar kisebbségnek az eddi-
ginél nagyobb védelem biztosittassék. Az állami, 
községi és felekezeti  tanítók egyenlő fizetésben  ré-
szesittessenek. A tanítói képesítő vizsgálat ketté osz-
tása mellőzendő. A tanfelügyelői  szakvizsgálat tör-
vénybe iktatandó. Szerkesztessék egy egységes nép-
oktatási törvénykönyv. 

A kör kegyeletes cselekedetre is mutathat rá. 
Néhai Mihá'ovits Bélának a kör körül szerzett ér-
demei utólagos elismeréseül a boldogult tanár özve-
gyének 100 korona segélyt adományozott. A felsorolt 
adatokban merül ki a kör 1904—5. évi munkássága, 
mely a mult évek intensivebb tevékenységéhez vi-
szonyítva, korántsem minősíthető haladásnak. 

A titkár fejtegetéseinek  második részében fog-
lalkozott a fellendítés  kérdésének mikéntjével. A 
mellett, hogy a paedagogiai, didaktikai és metodikai 
kérdések továbbra és egy-egy felolvasás  keretében 
tárgyalandók a rendes havi időközökben a tanárok 
társadalmi érintkezésének bensőbbé tétele is volna 
kívánatos Mert a körnek nemcsak az lehet a ren-
deltetése, hogy tagjainak alkalmat nyújtson tudomá-
nyos eszmfcserére,  hanem kell, hogy az együvétar-
tozás szellemét is ápolja és szorosabb kapcsot léte-
sítsen tagjai között. A titkár tanári esté'yek rende-
zését indítványozta, melyeknek az volna a czéljuk, 
hogy azokon a tanárok családjai is összejöjjenek és 
kedélyesen társalogva, néháoy kellemes órát eltölt-
senek. Ezen összejöveteleket alkalomadtán valame-
lyes rögtönzött kis műsorral, szavalattal, énekkel 
stb. lehetne fűszerezni.  Ezen összejövetelek révén le-
hetne érintkezési pontot találni a társadalom más 
köreivel és ezen érintkezés révén szervesen fejlőd-
nék ki abból annak a szükséglete, hogy szellemi 
életünket pezsgőbbé tenni és magasabb színvonalra 
emelni kellene. Ez volna természetes alapja a sza-
bad lyczeum meghonosításának és meggyökerezteté-
sének. Egy ily város, mint Székelyudvarhely, mely 
annyi intelligens elemet foglal  magában, nem nélkü-
lözheti szellemi életének nyilvánulásai körében ezen 
fontos  intézményt. Vajha ennek eszméje mielőbb tes-
tet öltene. — v. 

Eskütbirósági elnöki kijelölés. A marosvásár-
helyi ítélőtábla elnöke 1906. évre a székelyudvarhe-
lyi törvényszékhez elnökül Bodolla  Gábor dr. tör-
vényszéki elnököt, elnökhelyettesül László Domokos 
törvényszéki birót jelölte ki. 

Ferencz József püspök ünneplése. Ferencz 
József  unitárius püspök nem rég töltötte be lelkész-
ségének 50 ik évét. A budapesti egyházközség és 
Dávid Ferencz-egylet tagjai még a mult májusban 
ráemlékeztek erre és egy meglepetésszerű ünnepélyt 
rendeztek az akkor épen körükben időzött érdemek-
ben gazdag, derék főpásztor  tiszteletére. Október 
végén az unitáriusok egyházi főtanácsa  tartott a 
püspök 50 évi lelkészsége alkalmából szép jubiláns 
ünnepélyt saját kebelében, a főpásztor  határozott 
óhajának megfelelően,  minden nagyobb ünnepeltetés 
kizárásával. Mint nekünk irják a mult vasárnap 
délben a kolozsvári állami elemi iskolák gondnok-
sága, melynek a püspök elnöke, testületileg üdvözölte 
őt saját lakásán. Dobál Antal gondnoksági alelnök 
meleg szavakban tolmácsolta a gondnokság jókivá-
natait s méltatta különösen a püspöknek nemcsak a 
lelkészi, hanem a tanári pályán, a nevelés terén 
szerzett érdemeit is kifejtve,  hogy e mindkét nemű 
buzgó munkásságával 50 év alatt nagyban hozzájá-
rult hazának és közelebbről Kolozsvár kulturális 
intézményeinek erősítéséhez, emeléséhez. A püspök 
e nem várt, meglepetésszerű megtiszteltetéstől meg-
hatva, bensőségteljes szavakkal köszönte meg a meg-
emlékezést. A magunk részéről is még hosszas életet, 
kitartó erőt és lankadatlan munkakedvet kívánunk 
az érdemekben gazdag és szeretett főpásztornak. 

Nőegyleti fillórestély. A Nőegylet 29 ikén tar-
totta második fillérestétyét,  mely, noha programja 
nem volt is, igen kedélyesen folyt  le, amennyiben 
volt rögtönzött szép ének, zene, társasjáték és ami 
fő:  táncz A Nőegylet fillére3télyét  következő szerdán, 
6 ikán, is megtartja, melyet a nagyközönség pártfo-
gásába ajánlunk. 

Székelyudvarhely város félesztendeje. Székely-
udvarhely város folyó  év első felének  közigazgatásá-
ról Gotthárd  János polgármester a t. hó 27-én tartott 
városi közgyűlésen számolt be. A jglentés szerint a 
város iktatójára a jelzett idő alatt 4172 ügydarab 
érkezett; az árvaszék iktatójára 355 darabot ad-
tak be, a rendőrséghez 2454 drb érkezett, mely 
igy oszlik meg: közigazgatási 1472, kihágási 370, 
községi bírósági 490, belügyi 66, idegen bírósági 56 
drb. Tanácsülés 39, képviselőtestületi gyűlés 6 volt. 
— Iparigazolvány 37, munkásigazolvány 49 adatott 

adatott ki. Vadászjegyet 22 egyén részére állítottak 
ki. öngyilkosság 2, tüzeset 3 történt. A pénztár for-
galmát  főbb  vonásokban a következőkben ismertetjük: 
Közpénztári alapba bevétel volt 90303 kor. 64 fill., 
kiadás 84038 kor. 49 fill.;  kövezetvámból befolyt 
2624 kor. 13 fill.  Az árvái pénztárnál bevételeztek 
23721 kor. 47 fill.,  kiadtak 23588 kor.; magánköt-
vényekben bevétel 50383 kor. 08 fill.  kiadás 2891 kor. 
A városi adóhivatalhoz a jelzett idő alatt állami 
egyenes adóban befolyt  7897 kor. 54 fill.,  hadmen-
tességi díjban 84 kor., megyei útadóban 1419 kor., 
megyei pótadóban 958 kor. folyt  be. A gazdasági 
állapotot  a következő adatok tüntetik fel.  Szarvas-
marha 380, bivaly 93, ló 198, sertés 236 volt. A 
két országos vásáron eladtak 2404 szarvasmarhát és 
260 lovat; a heti vásárokon eladatott marha 964, 
sertés 947 drb. Levágtak 662 szarvasmarhát, 768 
borjut, 548 sertést, 143 juhot és 5412 bárányt. 
Egészségügy  és népnevelés. Hevenyfertöző  betegség-
ben 101 egyén volt. Elhalt a kórházakat is beszá-
mítva 132 egyén (62 férfi,  70 nő). Született 102 (le-
ány 44, fiu  56, halva 2), ebből törvényes 89. Vagyis 
a halálozások a születések számát 30-al múlja fe-
lül, ami alig igazolja azok állítását, kik e várost 
székely Gleichenbergnek olyan előszeretettel nevezik. 
Hymen rózsalánczait midössze 35 pár vette fel,  ami 
újra gyenge eredménynek mondható. Az összeoitett 
óvó és tankötelesek száma 1476 volt. 

Iparosok fillérestélye. A Polgári önképző- és 
segélyző egylet holnapi fillérestélyét  ifj.  Seemerjai 
Károly és Bartók  Anna rendezik, kik a következő 
érdekes műsort állították össze: Felolvas Kovács 
Dániel ev. ref  koll. tanár. Énekel Pap Irmuska. 
Czimbalom-duett Nagy  Róza és Kiss  Károly által. 
Szaval Losdorfer  Aladár. 

A Nőegylet teaestólye tegnap este zajlott le a 
Budapest-szálló nagytermében. Messze vagyunk még 
nagyon a farsangtól,  s ime a Nőegylet már meg-
kezdte tegnap esti mulatságával az exlexes esztendő 
felderítését.  A termet a mulatni akaró közönség tel-
jesen megtöltötte, s mintha nem is a banális, vált-
ságtól terhet sivár világban élnénk, mintha csak a 
paradicsomból szakítottak volna ki egy kicsiny helyet, 
abból a paradicsomból, a melyben még jók kiváutak 
lenni az emberek és őszinte és nyílt volt minden 
kebel. Bizony-bizony megczáfolódott  az a pesszimisz-
tikus állítás, hogy vége már azon szép időknek, 
amikor jobban megbecsülték az e fajta  mulatságokat; 
hisz csak ugy zsongott-bongott a szebuél-szebb toi-
lettekben megjelent hölgyek sokasága s fesztelen  jó 
kedvtől visszhangoztak a nagyterem falai,  s a mi baj 
volt, az legfentebb  az volt, — amiről egyébiránt e 
városi mulatságok híresek — hogy nem volt elég 
fiatalember.  A közönség a legjobb hangulatban a 
reggeli órákig maradt együtt. 

Az állami főreáliskola műkedvelői előadása 
iránt, mely e hó 9-én lesz a Budapest szállóban, 
városszerte élénk érdeklődés mutatkozik. A -szinre-
kerülő három egyfelvonásos  darabból serényen foly-
nak a próbák, s már most meg lehet állapítani, hogy 
a közönségnek egy kedves estében lesz része. Jegyek 
még folyton  előjegyezhetők Székely  Dénes könyvke-
reskedésében. 

Hát mégis jönnek szinészek. Egész circulus 
vitiosus lett a mi szinházügyünk. Hol arról adunk 
hirt, hogy jönnek a szinészek, hol meg amarról, hogy 
nem jönnek, s ezt a híradásunkat is le kell czáfoljuk, 
mert mégis jönnek a szinészek. Mint megírtuk Heves 
Béla színigazgató Ígéretet tett a nyári szezon alkal-
mával arról, hogy nov. hóban felkeresi  Székelyud-
varhelyt, a szinügyi bizottság viszont azt igérte meg 
neki, hogy a mennyiben bejön, a bérletgyüjtésben 
segítségére lesz. Heves tényleg be is akarta váltási 
igeretét, s nov. hóban be akart jönni egy hónapos 
szini szezon tartására, azonban ezen tervét a köz-
ponti sziniegyesület keresztül húzta; jóllehet most 
a társulat a várossal szemben szerződésen kivüli 
viszonyban van, nem engedte meg, hogy egy évben 
egy várost kétszer keressen fel.  Tudomást szerzett 
erről Miklóssy  Gábor színigazgató, ki társulatával 
jelenleg Erzsébetvároson működik", s hamarjában 
kérést adott be a Szinügyi bizottsághoz, miszerint 
engedtessék meg neki a bejövetel, miáltal kellemes 
estéket szerez a közönségnek mint kérésében 
irja. A Szinügyi bizottság Miklóssy kérését hétfőn 
tartott ülésében tárgyalta, amidőn a fenti  okokból 
neki az engedélyt megadta. Igy tehát mégis lesz 
színtársulata a közönségnek, ha csak Miklóssy is 
nem gondolja meg a dolgot, s más helyen nem üti 
fel  sátorfáját. 



49. szám. Udvarhelyi Hiradó. (5) 1905. deczember 3 

Épül a vasút A gyergyó—szászrégeni vasút épí-
téséről azt az örvendetes hirt írják nekünk, hogy az 
építés az'egész vonalon javában folyik.  Több mint 200 
ember dolgozik folyton  Madéfalva  és Gyergyószent-
miklós között az útvonal mentén. Több kilóméterre 
elnyúló fóldhányások  mutatjík a serény munkát; 
mely ha a kezdethez hasonló rohamos léptékkel ha-
lad, akkor a körvasutnak csupán Déda Szentmiklós 
között levő része lesz kiépítendő; mert a Szászrégen 
—Déda között való rész már át is van adva a te-
heráru forgalomnak. 

Protestáns-estóly. Humánus törekvés serken-
tette munkára azt a lelkes csapatot, mely a protes-
táns estéknek nevezett összejövetelekkel a vallásos 
összetartozás öregbítése végett a téli idényre minden 
vasárnap megismétlődő intézményt tart fenn  ez év-
ben is. Ez estéknek czéljuk ezért, hogy mint a mult 
évben is hétről-hétre összegyűjtsék a protestáns tár-
sadalomból azokat, akik aztán élvezetes fololvasások, 
szavalatok mellett szívesen eltöltenek néhány kelle-
mes órát Ca a belépő dijjal egyszersmind jótékony-
czélnak is áldoznak. Ez estélyek recdezöbizottsága 
Vajda  Ferencz ref.  pap elnöklete mellett a mult 
vasárnap alakult meg, amidőn azt is elhatározták, 
hogy az estélyek sikeressé tétele czéljából egy har-
moniumot szereznek be. Az első estély ma, advent 
első vasárnapján délután 5 órakor lesz a koll. tor-
nacsarnokában. Az estély érdekes műsora a követ-
kező : 1. A gyülekezet éneke: Te benned biztunk. 
1. vers. 2. Elnöki megnyitó. 3. Szaval: Lányi Ró-
zsika. 4. Az egyház szocziális feledata  czimen felol-
vasást tart: Vajda  Ferencz ref.  pap. 5. Ima „Bánk-
bán-ból. Zenekisérettel énekli Losdorfer  Emilia. 6. 
Szaval : Hegyi  Sándor VI. g. o. tanuló. 7. Zárszó. 
8. Ének: Áld meg ur Isten, a te népedet. Az es-
télyt: Holstein Simonné és Losdorfer  Emilia rende-
zik. — Belépés ingyenes; kegyes adományok szíve-
sen fogadtatnak. 

Kinevezés. A pénzügyminisztérium vezetésével 
megbízott miniszterelnök Barra Árpád pénzügyi 
számtisztet, nyárádszeredai járási számvevőt, a 
tusnádi járási számvevői teendők ellátása iránti meg-
bízatással pénzügyi számellenörré kinevezte. 

A Korcsolyázó-egyesület közgyűlése. A székely-
udvarhelyi Korcsolya-egyesület választmánya a mult 
vasárnap Damokos  Andor elnök vezetése mellett tar-
tott ülésében a f.  évi közgyűlés mapját a mai nap 
délelőtt 11 órájára tűzte ki. Elhatározta továbbá a 
választmány, hogy ez idényben az estéli korcsolyá-
zásokat rendszeresíti, s azért ugy a pályához vezető 
ut mellett, mint magán a pályán lámpákat állíttat 
fel.  Végül megállapodásra jöttek az uj választmányt 
illetőleg. A közgyűlés a vármegyeház kistermében 
lesz a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megoyitó. 
2. Titkári jelentés. 3. Pénztárvizsgáló bizottság je-
lentése. 4. Tisztújítás. 5. Esetleges indítványok. — A 
mennyiben az alapszabályokban előirt határozatképes 
szám össze nem jönne, ugy a gyűlés decz. 10-én 
tartatik meg, amidőn a határozatok, tekintet nélkül 
a megjelentek számarányára, fognak  meghozatni. 

Az udvarhelymegyei ref. egyházi értekezlet 
igazgató választmánya Székelyudvarhelyen, a ref. 
kollégium ifj.  olvasó termében deczember 5 napján 
d. e. 8 órakor, gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Folyó 
ügyek. 2. Bizottságok feladata.  3. A sófalvi  estély 
számadása. 4. Lehető indítványok. 

Könyvtárnyitás a Polgári-körben. A Polgári 
önképző és segély ző-egylet könyvtára deczember hó 
1-től kedd és szombaton este 8—9 óráig áll a tagok 
rendelkezésére. 

A Muzeum egyesület m. hó 26-án, a vármegyeház 
kistermében bándor  Mózes alelnök elnöklete alatt 
választmányi ülést tartott. A választmány tudomásul 
vette Hollaki Arthur elnök lemondását s elismerését 
jegyzőkönyvileg fejezte  ki a muzeum érdekében ki-
fejtett  munkásságáért. Molnár  Károly igazgató be-
számolt a Muzeum gyarapodásáról. Az utolsó ülés 
óta 39 értékes tárggyal gyarapodott a muzeum. Ez'k 
közt van Br. Orbán Balázs díszmagyar ruhája, me-
lyet 1862 ben a vármegye gyűlésen viselt és a Jó 
zsefstatban  fogságot  szenvedett Dáné Mózes munkája : 
egy diványpárna. Eféle  ereklye még sok van a 
megyében, melyeket a vármegyei muzeum nem ke 
vesebb kegyelettel őrizne, sőt talán biztosabban meg-
lennének itt óva az elpusztulástól, mint jelenlegi 
birtokosaiknál. Sófalvi  János értékes régi okmá-
nyokat adományozott a muzeumnak. Molnár Károly 
igazgató Udvarhelymegye föld,  ásvány és kőzettani 
viszonyairól irt s részben Udvarhelymegye Monog-
raphiájában megjelent munkájának kéziratát adomá-
nyozta a muzeumnak. Végül Pálmay József  titkár 
érdekes felolvasást  tartott a régi székely p csétekröl 
s hat táblában időrend szerint gondosan és nagy 
szakértelemmel összeállította az általa gyűjtött anyagot. 

Vivás. A következő sorok közlésére kérettük 
föl:  Kérem az urakat, kik a f.  hóban megkezdődő 
vivótanfolyamon  résztvenni, illetőleg a .vivótársaságba 
belépni óhajtanak, szíveskedjenek f.  hó 6 án szerdán 
este 6 — 8 óra között a főreáliskola  tornatermében 
megjelenni, hogy az órakat megállapíthassuk és a 
tanfolyamot  elkezdhessem. Tisztelettel Dobó Zoltán 
oki. áll. főreálisk.  tornatanár és vívómester. 

Az ipari munkások szabad lyczeuma. A székely-
udvarhelyi ipari munkások lyceumát rendező bizott-
ság a mult napokban ülést tartva, intézkedett, hogy 
a lyceumi előadások sorozata f.  hó 3-án megkez-
dődjék. Tizenkét előadás megtartását tervezte a bi-
zottság. Az első előadást ma délután az iparos Ön-
képzőkör nagytermében Burger  Árthur főgimnáziumi 
tanár fogja  tartani. E tanulságos előadásokat, melyek 
több év óta rendszeresen folytatólag  most is az em-
lített helyen vasárnap délutánonként megtartatnak, 
melegen ajánljuk a tanulni szerető, érdeklődő közön-
ség figyelmébe. 

Párisi asztal Szókelyudvarhelyen. A kereske-
dők, iparosok és vállalkozók világát a reklámnak uj, 
csodaszerüen meglepő módjával ajándékozta meg a 
franczia  leleményesség. Általánosan tudott és elis-
mert dolog ma már a reklám jelentősége a kereske-
dőre, iparosra és vállalkozóra egyaránt. A reklám 
az üzlet híressé válásának az eszköze, az a csatorna, 
melyen a jövedelem folyik  be s melyet igy mindig 
nyitva tartani és szélesbiteni kell. A párisi asztal 
egy franczia  nagyvállalkozó czég tulajdona s a világ 
minden müveit államában szabadalmazva van. Ezek 
nek az asztaloknak a bevezetése világszerte most 
van folyamatba  és rövid idő múlva városunkban is 
általános kereskedelmi és ipara utmatató lesz, min-
tegy művészi kathalógusa a legjobb, legdivatosabb 
üzleteknek és ipari műhelyeknek, a mely első sor-
ban az idegenek figyelmét  fogja  magára vonni. Az 
alakja csaknem Olyan, mint a kávéházi asztaloké, 
azzal a külömbséggel, itt a márvány helyett fénylő 
üveg lap van.Az üveg lap alatt aztán a czégek 
hirdetései olvashatók színes képek keretében. Az 
asztal mindamellett a rendes használátra van 
szánva, remek és elmés kivitele bármely helyi 
ségnek a díszére válik. Kávéházakban, éttermek-
ben, czukrázdában, orvosok előszobájában, borbély-
üzletekben, vasúti várótermekben és minden forgal-
masabb helyen lehet látni. Ezek asztalok rövid idő 
múlva városunkban is láthatók lesznek minden nyil-
vános helyen, telve az itteni kereskedő czégek hir-
detéseivel. Amint most értesülünk, a vállalat magyar 
országi megbízottja Kéllert  Róbert városunkba érke-
zik a reklámasztalokhoz elhelyezendő hirdetések Ö3ez-
szegyüjtése czéljából és a jelentkező érdeklődőknek 
szívesen szolgál bárminemű felvilágosítással. 

KÖZGAZDASAG. 
Birtokossági közgyűlés. A helybeli birtokosság 

m. hó 26-kán Hlathy  Miklós elnöklete mellett rend-
kívüli közgyűlést tartott, melyen a tagok nagy szám-
ban voltak jelen. Elnök miután konstatálta, hogy a 
gyűlés a megjelent tagok birtokaránya alapján ha-
tározatképes, előadta miszerint a mai tanácskozás 
egyetlen tárgya: a birtokossági tauács által átvizs-
gált, helyesnek talált és a közgyűlésnek elfogadásra 
sjánlt birtokossági szabályzat-tervezet. György  József 
Szt.-Ferenczrendi zárdafőnök  szólt első sorban a 
tárgyhoz és azt a javaslatot teszi, hogy a 'gyűlés 
most ne bocsátkozzék a tervezet tárgyalásába, ha-
nem küldjön ki egy bizottságot, mely az ujabbi re-
vidiálás után terjessze azt egy, később összehívandó 
közgyűlés elé; addig is intézkedést kellene tenni a 
tervezetnek 10—20 példányban leendő lelitographá-
lása iránt, hogy a távol lévő tagok is ez uton me-
gismerjék és arra netáni észrevételeiket a következő 
gyűlésen megtehessék. Ilyen értelemben szólalt fel 
id. Balázs Ferencz is. Azonban a gyűlés dr. Nagy 
Sámuel, dr. Válentsik  Ferencz és dr. Vass  Lajosnak 
érvekben gazdag fel  szólalásai következtében a terve-
zet felolvasást  határozta el, mely után azt némi 
módosítással el is fogadta,  — utasítván a birtokos-
sági tanácsot, hogy megerősítés végett terjessze elé 
Udvarhelymegye törvényhatósági bizottságához s ha 
megerősíttetett, kinyomatva küldje meg mindenik bel-
és kü'birtokosnak. A szokatlan érdeklődés mellett 
kezdett tanácskozás azzal ér véget, hogy Hlatky 
Miklós birtokossági elnöknek a szabályzat tervezet gon-
dos megszerkesztésért és ezen gyűlés tapintatos veze-
téseért a gyűlés jegyzőkönyvi elism érést szavazott 

Az első székely baromfitenyésztő egyesület 
választmánya f.  hó. 5 én kedden d.u. 2 órakor a 
vármegyeház kistermében rendes ülést tart. Tárgy : 
1. Folyó ügyek (titkári jelentés, uj tagok felvétele, 
keltető gépről" való intézkedés.) 2. Indítványok. 

Hazai iparczikkek védelme. Magyar Védő Egye-
sölet czimmel Budapesten egyesület alakult, mely a 
hazai iparczikkek terjesztését tűzte feladatul.  Az 
egyesület most czimtárt szándékozik kiadni a mely 
tartalmazni fogja  a hazai iparczikkek termelőinek és 
az e czikkeket árusító kereskedők czimeit, továbbá 
kizárólag a haza határán bolül előállított áruk jegy-
zékét. A czimtárt az érdeklődő közönség ingyen kapná, 

továbbá az össz»s kávéházakban és vendéglőkben is 
a közönség rendelkezésére állaua. Ezzel szemben az 
iparos és kereskedő kinek neve a czimtárba jön és 
czikkei ismertetnek az egyesület évi tagsági dijján 
kívül üzletének nagyságához képest egyszers minden-
korra csekély 1—5 koronával járul hozza. A kik 
érdeklődnek és nevüket valamint termékeiket á czim-
tárba hirdetni akarják, forduljanak  a Magyar Védő-
egyesület elnökségéhez Budapest, VIII. Bezerédi-
utcza 6. 

TAVMATOK. 
Budapest, decz. 2. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
A válsághoz. 

A Budapesti Hirlap tudósítója ma beszélt 
Kossuth Ferenczczel a minap irt szenzácziót 
keltő czikkéről, melyben az általános választó-
jogról nyilatkozott. 

Kossuth Ferencz a czikke nyomán támadt 
híresztelésekre vonatkozólag kijelentette, misze-
rint valótlan, hogy a programjából a magyar 
vezényszót kikapcsolta volna. Nézeteit semmiben 
sem változtatta meg és hogy nagyon elkedvetle-
nítették a legutóbbi tendencziózus híresztelések. 
Meg van győződve, hogy nem csak a függet-
lenségi párt, hanem a koáliczió több pártja is 
helyeselni fogja  személyét. 

Kossuth Ferenczet ma délelőtt a vezérbi-
zottsag több tagja felkereste. 

Később Apponyi gróf  is megérkezve Eber-
hardról Budapestre, szintén felkereste  Kossuthot, 
kivel hosszasan konferált. 

Apponyi ma este több ellenzéki képviselő 
kíséretében Mármarosszigetre utazott, hogy részt-
vegyen az ottani szervezkedő függetlenségi  párt 
ülésén. Apponyi hír szerint nyilatkozni fog 
Mármarosszigeten Kossuthnak az általános vá-
lasztójogról irt legutóbbi czikkéről. 

Pestvármegye székházán ma teljesen csend 
volt. 

A tisztviselők minden hivatalban dolgoz-
nak, bár az állampénztár még nem folyósította 
fizetésüket. 

Vigyázó gróf  ma nyújtotta be a képviselő-
házhoz bejelentését, melyben orvoslást kér az 
iránt, hogy öt az alispáni hivatalba való jutásá-
ban, karhatalommal megakadályozták. 

J Í Y I L T T E B . * ) 
Nyilatkozat. 

Betegh Pál, mindenhez értő és minden dolgot a hivatott 
munkásoknál is jobban ismerő, jó barátom ellen, — a ki tiz évi 
s az ő javára teljesített fáradságomat  most fizeti  lapjában az-
zal, hogy a legképtelenebb állításokkal és egyes, befejezetlen 
levéltöredékek czitálásával, mindenáron kisebbíteni s ugyszólva 
lehetetlenné akar tenni, a bűnvádi feljelentést  megteszem. 

Székelyudvarhely, 1905. deczember 2. 
Gyerkes Mlhíly. 

Válasz Betegh Pál és Társa által Gyerkes Mihályhoz 
intézett nyílt levelére. 

T. Betegh Ur I 
Olvastuk nyílt levelét, melyet b. lapja legutóbbi szá-

mában Gyerkes kartársunkhoz intézett s érdeklődvén a levé'-
ben foglaltak  iránt, utánna jártunk a dolgok valódi állásának 
a t a n i tó reputatiója megóvása érdekében szükségesnek lát-
juk a következő kijelentéseket tenni: 

1. A városi községi iskolás gyerekek számára vásárolt 
irkatömbökön Gyerkes Mihálynak semmi haszna nincsen. 

2. A módszeres irkák a Gyerkes javaslata és szerkesz-
tése alapján készültek és hogy ő nem a maga javára akait 
jövedelmet szerezni, azt bizonyítja az, hogy a nyerhető 10°/o-os 
jövedelmet épp az ő javaslatára ajánlotta a szerkesztő tantes-
tület a tanítók otthona javára. 

3. A Gyerkes által szerkesztett tananyagbeosztási füze-
tek ö n á l l ó m u n k a jellegével birnak. Ezek tanulmányozá-
sát és szerkesztését a kir. tanfelügyelói  hivataltól Gyerkes a 
kézhez kapott uj Tanterv alapján nem 3 héttel ezelőtt, de már 
folyó  évi aug. 2-án megkezdette s hogy nem önnél, de Becsek 
D. Fia könyvnyomdájában készíttette el, ennek egyszerű oka 
az, hogy a Becsek D. F>a nyomda olcsóbban vállalta e füzetek 
készítésé'. 

4. A hivatkozott, Gyerkes levelét teljes szövegében kel-
lett volna közölnie és ne egyes befejezetlen  mondatot kiragadni, 
hogy az olva*ó Gyerkes kartársunknak Ön iránt táplált jóin-
dulatát e levélből kellően megismerhesse. 

5. Hogv pedig Gyerkes a tanítóságot tendentiozusan ön 
és üzleti érdekei ellen hangolná, e feltevése  ellen tiltakozunk 1 

Most döntBön a nagy közönség I 
Székelyudvarhely, llJ05. decz. 2-án. 

Szász Ferencz. 
Kriza .Sándor, 
fiöriiiczi  IK'la, 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája 



Szetttyftcry Gergelynél átköltözés miatt m é l y e n leszál l í tott 
árakon lel iet vásáro ln i SzAjelyutNarlielyt 

§CIE I C H T - S Z A P P A N ! 
(„Szarvas" vagy „kulcs" szappan) 

Legjobb, legkiadósabb s ezért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment minden káros alkatrészektől. 
m - Mindenüt t Kapható. 

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

p r á g o t n á t K Z & i 
tlzztelcttel tudatja a nagyérd. Közönség-
gel, hogy a Flörich-fílc  újonnan épült 
üzletet; baloldali részén a legnagyobb 

igényeHncH megfelelő 

KarácsonyîUjévi 

£ 1 m A é egy 5 éves, sárga, c. 152 centi-
L I 3 D 0 nieter magas, herélt, szép test-
' W állású, szelíd, kitartó, hibátlan 
kocsiló, helyszűke miatt. — Bővebbet: Árpád-

utcza 10 szám alatt. 

Szám 7432—1905. tkvi 

nyitott, Valamint tisztelettel tudatja, 
hogy a Kossuth-utczai föuzlete'ben is 
minden ttéVeti nevezendő cziKM a leg-

nagyobb Választóban 
is a legtnérséKeltebb áraljon Kaphatót 

G a z d á k n a k i n g y e n ! ! 
Hasznos taníendó a házi állataink hizlalására 
és táplálásához, valamint ezek betegségeiről és 
ettől való megóvhatá.ukrril czimú minden gazdá-
nak nélkülözhetetlen könyvet mindenkinek, a ki 
e lapra hivatkozik, ingyen és bérmentve mpgklll 
döm. Olvasóköröknek és gazdasági egyesületeknek 

kivánatra több példányt kfildök. 

AUFFENBERG JÓZSEF, Budapest, VIII Bezerédi-uiJ 

m i I , , A székelyudvarhelyi keres-
r l i r a e t m e n v . k e d ö w ^ w k ö r <a p ö t ó r 

J és Kossuth-utcza saroképü-
letében) egész első emelete 1906. ápril 24-ig kiadó. 
Értekezhetni Csató Imre úrnál (Csató és Kun czég) 

P á l y á z a t . 
A helybeli közbirtokossági tanács a csorda-
pásztori állásra 1906 évre pályázatot hirdet. 
A kik vállalkozni akarnak, ez iránti kérelmüket 
H l a t k y Miklós, birtokos^ági elnök úrhoz folyó 

évi deczember 10-ig adják be. 

K i n c s e n b e t e g s é g h á z á n á l 
J ^ f  M h» m eghozatja a h í r e s 

JVIRÁLY j jALZSAMOT 
a balzsamok kirá'yát, mely minden betegség ellen egyedüli 
biztos Bzer; ezen híres balzsam által megakadályozza a fő-
fájást,  köszvényt, ctúzt, rheumát, fog-  és hátfájást,  láb-
szaggatást, kólikát, gyomorfájást,  sróval minden betegsegnek 
egyedüli biztos orvossága a hires Király balzsam tehát szük-
séges, hogy minden háznál készenlétben legyen. Egy nagy 
üveg 2 korona 55 f.  3 üveg 6 korona 55 fillér  bérmentve 

S h t r Grosz-flagy Ferencz SS^SSS-JSí 
Budapesten Török József  gyógyszertáriban Király-utcza 12 
Ugyancsak ezen szerrel megrendel- liires lia|diisfijci 
ható az egész országban elismert j p t f r  bajuszpedrő 
melytől a legrövidebb idő alatt a legszebb bajusz nyerhető. 

3 doboz 2 kor. 15 fiüér  bérmentve, ntánvéttel. 

Árverési birdetményi kivonat. 
A székelyudvarhelyi kir. törvényszék mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Szöllösi Samu végre-
haj'atónak, Kovács Albert végrehajtást szeuvedő ellen 
1200 korona tőkeköve'elés s járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a székelyudvarhelyi kir. törvényszék 
és királyi járásbíróság területén levő 

I. a parajdi 995. számú tjkvbea A + 3875/2. 
helyrajzi száxu fekvőre  5 korona, (társtulajdonosok 
Ungvári Liza jutalékára is.) 

II. A parajdi 1506. sz. tjkvben A f  3135 
helyr. sz. fekvőre  5 korona. (Kénosi Sámuel juta-
léka is) 

III. A parajdi 1507. számú tjkvben A f  4740. 
helyr. sz fekvőre  10 korona, 4779/1. belyr. számú 
fekvőre  10 korona. (Horváth Dénes társtulajdonos 
jutaléka is) 

IV. A parajdi 893. sz. tjkvben A t 1694. helyr. 
sz. fekvőre  33 korona. 1767., 1771., 1829. helyr. sz. 
fekvőre  26 korona. (Kiskorú Kovács József  és Róza 
jutaléka is.) 

V. A parajdi 1195. sz. tjkvben A f  4157/2. 
helyr. sz. fekvőre  48 korona. (Kiskorú Kovács József 
és Róza társtulajdorosok jutalékára is.) 

VI. A parajdi 1149. sz. tjkvben A f  402/1., 
403 , 404. belyr. sz fekvőre  830 kor., 774. sz. 7 
k.. 1034 sz. 29 k, 1215. sz. 62 k., 1566. sz. 12 k., 
1732/2., 1734/2. sz 62 k.. 1770. sz. 6 k„ 1891. sz. 
4 k., 199/1, sz. 7 k.. 1957 sz. 6 k., 2488/1/a sz. 
51 k., 3062/1. sz. 12 k., 3347. sz. 25 k., 3349. sz. 
7 k., 3423., 3424. sz 5 k., 3666., 3668., 3669. sz. 
51 k, 3943/1. sz. 3 k., 4148. sz. 10 k., 4164. sz, 
23 k., 4580/1. 4581 sz 58 k., 4731, 4732 sz. 20 k.. 
4954, 4955 sz. 12 k.. 5193 sz. 6 k , 6113 sz. 9 k., 
6176 sz. 7 k., 6243 sz. 2 k , 6290., 6291 sz. 6 k. 
(Kovács József  és Róza kiskorúak jutaléka is.) 

VII. A parajdi 646. sz. tjkvben A f  4956. sz. 
fekvőre  12 kor., 4126, 4127 sz. 35 k., 4562/d, 
4562/e sz. 6 k., 1198 sz. 40 k., 1904 sz. 17 k., 
4908/2 sz. 29 k. (Kovács József  és R za kiskorú 
társ'ulajdonosok jutalékára is) 

VIII. A parajdi 152. sz. tjkvben A f  2016/5. 
sz. fekvőre  15 k., 3137/2, 3138 sz. 24 k., 4778 sz. 
10 k„ 5461/a sz 22 korona, Biró Ferencz, ifj.  Hor-
váth Lidia Deák Jácosné, llyés Rebeka Ambrus 
Andrásné, llyés Lina Kenesi JAnosné, Simófi  György, 
Simí fi  Sándor, Fülöp Jánosné Kelemen Lidia és kis-
korú Kovács József  és Róza jutaléka is. 

IX. A parajdi 3S2. sz tjkvben A + 2449/1. 
helyr. sz. fekvőre  5 korona (kiskorú Kovács József, 
Kovács Róza jutaléka is) becsértékben ezennel meg-
állapított kikiáltási árban az árverést elrerd-Mte és 
hogy fennebb  meej lölt, ingatlanok az 1905. évi 
deczember hó 14-ik napjának d. e. 9 órájakor Parajd 
községházánál megt-rtandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát ké zpénzben vagy óvadék-
képes értékpapírban a kiküldö't kezéhez letenni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Sz. udvarhelyit, 1905. október 31-én. 

H r . Y o i l l i , nir. tszéki eg>es biró. 

Osztrák-magyar  bank 
Igazgatósága 

október  hó 27-én  tartott  ülésében  elhatá-
rozta,  hogy 

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

vénytársaságrarbizta. 
Működését  mult  hó 27-én  megkezdette. 

A hires 

ANGYAL-készimények: 
Angyal köszvényszesz (egy üveg elhasználása után 

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

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

ország részére az egyedüli kéazitő 

„AGYA£"-gyögyszertára, jtatVanban. 
Postai szétküldés naponta. 

FOGARASI MAGY. KIR. ALLAMI MENES 
ménes osztály 

A l s ó - S z o m b a t f a l  v á n -

F E L H Í V Á S . 
A fogarasi  m. kir. állami ménesosztály parancs-
nokságánál Alsószombaffalván  (Fogarasmegye) időn-
kint 13 — 16 éves teljesen ép és erős szegény sorsit 
szülők gyermekei lovászfíui  minőségben, teljes el-
látás, rnházat és egjelőre 4 kor. havi bér mellett 
— mely évente emelkedik — vétetnek fel  A fel-
vételhez csakis cselédköuyv szükségeltetik. Felvételi 
tájékozást érdeklődőknek díjtalanul kiild a ménes 

osztály parancsnokság. 

Ki i lönUgesstyeH A|a t is t ty< 

Legolcsóbb bevásárlási forrás! 
púsVátasztéK a legdivatosabb női-, férfi-  és 

gyermeHharisnyáHban. 
TCnlIrt* M b i d a p b u t , 
H l U I I U S VIII, József-körut  9 fcz. 
12 pár saját kötésű fekete  rérna harisnya 10 korona. 

VNtofolyatii 
Alólirott, f.  évi deczember hó 1-től kezdődőleg 
az áll. főreáliskola  tornatermében, az olasz 
rendszerű kardvívásból vívótanfolyamot  tartok. 
Tanítási díj havonta 10 kor. Heti óraszám 2 
Társaságoknak külön óra. Jelentkezhetni naponta 

d. u. 5 órától a tornacsarnokban. 
Dabó Zoltán, áll főreálisk.  tornatanár, vívómester 

5 k o r o n á é r t 
küldök egy postacsomag 4 és fél  kiló (kb. 50 drb) 

kevéssé megsérült 

p i p e r e - s z a p p a n t 
rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin, gyöngy-
virágból szépen összeválogatva, a pénz előzetes be-

küldése esetén v. utánvéttel. 
Auíl'enberg József,  Budapest, Bezert;di-u. 3. 
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