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UDVARHELYI HIRADO 
UDVARHEÜYIVIEGYE FÜGGETLIEH POLITIKAI LAPJA. 

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. 

Felelős szerkeszti: B e c s e k A l a d á r . 

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 

Békegalambok. 
Székelyuüvaihely, dec. 15. 

Konstatálható tény, hogy senki sincs meg-
elégedve a mai helyzettel, sem a koaliczió, sőt 
talán még maga Fejérvárysem. Mindenki meg van 
győződve a mai ziláltság tarthatatlanságáról, 
mindenki egyre jobban érzi, hogy a mindjárt 
esztendő óta húzódó válság mérhetetlen erkölcsi 
és anyagi károkat okozott az országuak. 

Mindenki keresi a békét és nem találja 
senki sem. Mindenki szeretné s lehétőségétől 
mégis mindenki visszariad. Lukács László, Széli 
Kálmán, mint békegalambok tűntek fel  e héten, 
s az ország szeme bátorítólag fordult  feléjük, 
mert az alkotmányos kibontakozás lehetőségének 
utolsó napjaiban feltétlenül  hazafiasnak  vélte 
fölismerni  e férfiak  akczióját, mert a Fejér-
váry korszakával torkig van az ország Meg-
könnyebbülten sóhajtana fel  az ország, ha Fe-
jérváryékat elűzhetné a kormány mellől. Ennek 
az ördög' üzésnek pedig biztos módja a béke. 

A vértelen harcz szörnyűségei után a béke 
vágyai akként csalogatnak, mint sivatagban az 
oázis. Egy jó szóra, egy felkiáltásra  az anarchia 
véget ér, a beteg államgépezet működéibe lép, 
alkotmányosságunk orvvadászai [száműzetnek, 
tisztességes emberek kerülnek a kormány élére, 
a közgazdasági erők felszabadulnak  a béuitó 
bizonytalanság alól s megkezdődhetik az áldást-
hozó, a termékenyi'ő munka — három viharos 
esztendő mulasztásai után. Egyetlen szó előva-
rázsolná ezt az üdvös fordulatot.  És ezt az egy 
szót nem tudjuk megtalálni vagy nem tudjuk 
kimondani. 

Pedig a király nemes ember, a magyar 

nemzet is tele van nemps tulajdonságokkal, lova-
gias hevületekkel, pavalléros érzésekkel. Olyan 
nemzet vagyunk mi, melyben egy idejében jött 
jó szó történelmet csinál És mégis, már-már 
letéve a béke reményéről, összeszorított ajakkal, 
keblünkben keserűséget gyűjtve, napról-napra 
halmoztuk az egymás közötti harcz sérelmi anya-
gait s szenvedjük az összeütközés következmé-
nyeit kölcsönösen, mert az engedékenység zár-
jának a kulcsa elveszett. 

Hugó Viktornak egy regénye jut eszembe. 
A nagyapa a mult század tradiczióinak meg-
csontosodott emlékét képviseli Az unoka az uj 
kornak szabad eszméiért lelkesedik. Egy világ 
áll közöttük, kiengesztelhetlen harag szakítja 
szét óket, melyet a legnagyobb bölcs kiegyez-
tető magyarázata sem volna képes átváltoztatni 
összhanggá. De a viharos összeütközésnek re-
ménytelen perczében egy szó röppen el az öreg 
ur ajkairól. „Fiam . . ." És ez az egy szó meg-
találja azt az utat a felpáuczélozott  szivhez, 
mely két életet összeköt a szeretetben és a 
békében. 

A jog a jogot, a tradiczió a tradicziót nem 
értette meg, nem is fogja.  Ezen tul vagyunk. 
De miért nem szól most már a király a fiaihoz 
és miért nem keresi a nemzet az agg fejedelem-
ben az apát ? 

Hiszen a családias szeretet szavaira mi 
ezer esztendő óta mindig itthon vagyuük. Mon-
daná csak a király : „Ne bántsatok fiaim,  öreg 
ember vagyok már én. Lehet, hogy igazatok 
van, de nekem ez az igazság megrendítené a 
nyugalmamat. Nekem az élet csak araszokat 
igér, nektek ezer mérföldeket.  Hadd legyen az 
enyém ez az arasz egészen, jogaival, szokásaival, 

tradiczióival Csakis igy nyugodhatom meg ab-
ban, hogy jól töltöttem be magas rendelteté-
seimet." 

Beszélne csak igy a magyar király, egyet-
len ember nem akadua az országban, aki a fe-
jedelmi hivatásnak szivhez szóló aggodalmát ne 
méltányolná és még tovább is feszegetné  azt a 
bizonyos paragrafust.  Elévülhetetlen jogunkat 
eltennénk egy ujabb korszak számára. Itt a fe-
jem, hogy az obstrukeziós Lengyel Zoltán lapja, 
melyet egymásután foglaltak  le állítólagos fel-
ségsértés czimén: hát ez bizonyítaná be elsősor-
ban, hogy ebben a nemzetben, hol most felség-
sértőket igyekeznek találni, a lojalitásnak, a 
királyszeretetnek megbecsülhetetlenül nagy ér-
zése él. Csakhogy ez nem az erőszak számára 
virit. 

Értelmes parasztot, gondolkozó urat egy-
aránt hallottam igy beszélni: „Öreg ember a 
király ; azért, hogy uralkodó, mégis csak ember 
ő. Sokat tudnak a politikus urak, csak azt az 
egyet nem értik, hogy bizony az ember három-
négy évtized szokásaihoz és jogaihoz még akkor 
is ragaszkodik, ha nem fejedelem  a neve. Deák 
Ferenczet, Andrássy Gyulát bizonyosan meg-
értené ; azok a régi nagy időkből való emberek. 
Mi már bajosan jutunk zöld ágra, inkább csak 
kínozni fogjuk  egymást." . 

Hát az egyszerű elme személyhez köti a 
nemzet nagy problémáját és bármely naivnak 
lássak is ez az érzelmi alapon való okoskodás, 
ismerek igen sok magas képzettségű politikust, 
akik ebben a személyi motívumban látják az ez 
idő szerint való megoldás egyetlen akadályát. 
Erről a motívumról szeretne beszélni, ezt dön-
tővé tenni egy elvi küzdelemben, bajos is, ké-

U t i jegyzeteimből . 
(Látogatás a nagyszebeni országos tébolydában.) 

— Irta: Pál  Adolf.  — 

Rendezgetvén a sok viszontagságot kiállott 
irataimat: elsárgult lapjaival egy vékony füzet  akadt 
kezembe. Megmaradt rom, régi emlékekből. 

Ezelőtt jónehány évvel Erdély déli részén tett 
utazásaim alkalmával szerzett észleleteim, megfigye-
léseimről — vázlatos följegyzések. 

Ebből a kis füzetből  téptem ki ezt a pár lapot. 
Az elmosódott sorokat, az emlékezet által felújítva 
és kissé színezve hozom nyilvánosságra. 

— Agusztusi szép nyári napnak esti órájában 
érkeztem útitársammal Nagyszebenbe, a királyhágón 
tuli résznek Kolozsvár és Brassó után legnépesebb 
és legjelentékenyebb városába. C/élünk volt: Nagy-
szeben nevezetességének megtekintése. 

Különösen lekötötte érdeklődésünket kulturális 
intézményei körül, a Bruckenthalféle  muzeum, em-
berbaráti intézetei között egyik legjelentékenyebb, 
az országos tébolyda. 

Már gyermekkorom óla kíváncsiság és érdeklő-
dés vonzottak, hogy megtekintsek egy ilyen ember-
baráti intézetet. Vágytam arra, hogy egy pillantást 
vethessek azon fekete,  gyászos éjszakába, melynek 
virradatja nincs. Látni óhajtani, hogy élnek, mint 
beszélnek, nagy keresztjüket miként viselik azon 
szegény jók, kik sem hazudni, sem színlelni nem 
tudnak. 

Végre óhajtásom teljesülhetett. 
Nagyszeben északi részén, az úgynevezett Pol-

gár városrészben áll a hatalmas szép épület, az ál-
lami tébolyda. Ablakaival az előtte olterülő térségen 
messze vidékre ellát, falai  a déli széltől oltalmazzák 
az épület hosszú és szomorú folyósóit. 

Nem tudom társaim ugy voltak-e, de engem 
különös érzelmek fogtak  el, midőn az épület felé 
közeledtünk. 

Csengetésünkre EZ őr kaput nyitott s tudtára 
adva szándékunkat, hogy az intézet megtekintése 
végett jöttünk: az igazgatósághoz utasított. Éppen 
az igazgatóság irodája felé  indultuk, midőn egy 
közös, régi ismerősünk, egyik helybeli lelkész jött 
szembe társaságuokkal. Jövetelünk czéljáról tudomást 
szerezve, készséggel ajánlkozott — a mi nagy örö 
műnkre — hogy a látogatási engedélyt az igazgató-
ságnál azonnal kieszközli. 

Alig pár perez múlva jött egy felügyelő  és 
tudalá, hogy az ő vezetése mellett indulhatunk az 
intézet megtekintésére. 

— Mindenekelőtt — kezdi a felügyelő  — is-
merkedjünk meg az épület fekvésével  és beosztásával, 
s ez megfogja  könnyíteni az általános áttekintést. 

A kétemeletes homlokzati középrészt az intézet 
hivatalos helyiségei, az igazgatóság, az orvosok, hi-
vatalnokok lakásai, és a különféle  felekezetű  imater-
mek ioglalják el. 

A betegek a két, kétemeletes szárnyépületben 
vanDak elhelyezve. Jobbra a férfiak,  balra a nők 
Az épület alsó részén levő folyósokon,  különféle 
raktárak és fürdőhelyiségek  vannak. Az intézet ügyei-
nek élén az igazgató áll, megfelelő  hivatalnoki sze 
mélyzettel. A gyógykezelést három orvos végzi több 
ápolónővel. A betegek három osztályban vannak. Az 
első osztály a vagyontalanoké, kik többnyire az ál-
lamköltségén ápoltatnak. A második osztályban levők 
havonként 90 koronát fizetnek,  az első osztálynak 
pedig napjára 10 koronát. Az össszes betegek száma 
jelenleg 303 — mondá a felügyelő.  E számúak va-
lamivel kevesebb, mint fele  : nő. 

— És most induljunk kőrútunkra. Mielőtt azon-
ban a betegekhez menuénk, tekintsük meg az ima 
termeket. 

Szépen, czélszerüen berendezett helyiségek, kü-

lön beosztva férfiik  és nők számára 
A görögkeletiek imatermében a felügyelő,  egy 

arannyal gazdagon hinozett nagyértéket képviselő 
papi-öltönyt mutatott, melyet egy gazdag brassói 
bojárasszony ajándékozott, ki az intézetet gyógyulva 
hagyta el. 

Az imatermek megtekin'ése után, átmentünk a 
folyóson.  A fölügyelő  ajtót nyitott és beléptünk az 
elmebetegekhez. 

Tarka kép tárult szemünk elé, csodálatos tompa 
zúgás ütötte meg füleinket,  örültek közt voltunk, 
kik a folyóson  járkáltak. 

— Szelíd örjöngők — sugá a felügyelő  — több-
nyire ártatlan rögeszméjüek. 

Csodálatos érzés fogja  el a látogatót, midőn 
háta mögött az ajtó becsukódik s ő már magát nagy 
csoport szabadon járó-kelő őrült ember között ta-
lálja. 

Nem mondom, hogy félelem,  de bizonyos bor-
zadály és eliszonyodás fogja  el a szivet, önkénytele-
nül is összébb vonultunk és a felügyelő  közé cso-
portosultunk. A felügyelő  ajkán, akarata ellenére 
gyönge mosoly vonult végig s mintegy megnyugtatá-
sul ismételve figyelmeztetett  bennünket, hogy a szelid 
örültek között vagyunk. 

Bár nagy zaj volt, midőn beléptünk a zár nyi-
korgására csöndesség állott be. A szegény betegek 
meglepetve fordultak  filénk  s kíváncsi arczokkal 
vettek körül. 

A felügyelőt  mindenki feli  merte s oly arczczal 
kö/eledett hozzá mintha valami közlendője volna. 
— A felügyelő  példájára mi is kalapot emelve és 
hangosan üdvözöli ük őket, mit a legtöbben viszo-
noztak. Akadt azonban olyan is, ki egy kíváncsi 
tekintetet vetett ugyan felénk,  de az'áu minden szó, 
sőt egyszerű fejbxzentés  nélkül gyorsan megfordult, 
elfoglalta  helyét, vagy tovább folytatta  sétáját. A 
felügyelő  egyik misikkai megállott pár szóra s egy-
egy állapotának és rögeszméjének megfelelő  kérdést 



nyes is. Itt most nem emberek, de embereket 
messze túlélő jogok és alkotmányos erők mér-
kőznek, melyek minden személyhez kötött szem-
ponton messze felül  állanak. Mindez igaz. De 
mig jogi szempontból a teljesen kielégítő elin-
tézéséhez aligha lehet reményünk, addig a csa-
ládias megoldásnak minden érzelmi feltétele  adva 
van. Miért ne lehetne tehát ezen az alapon 
létrehozni az összhangot Ferencz József  király 
és a magyar nemzet között? 

Az ellenzék elhatározta, hogy a Házat ex-
lexben ismételten e'napoló vagy feloszlató  királyi 
kéziratot is respektálni fogja.  E* demonstrálása 
az engedékenységnek. Viszont minden bécsi hir 
arra vall, hogy ő felsége  visszautasította Fejér-
váryék gonosz, erőszakos terveit. Ez is demons-
trálása a békés kiegyenlítésre irányuló hajlam-
nak. Mindkét oldalon meg van a kétségbevon-
hatlan hajlandóság a káros pör berekesztésére. 
Ily előzmények után lelkemből hiszem és hisz-
szük megannyian, hogy a nemzet nagyságához 
mért és a király nagyságához méltó, meleghangú 
üzenet megteremtené a béke alapját. 

Hiszünk olyan kiegyenlítés lehetőségében, 
mely elenyészteti a felség  személyes aggodalmait 
és egyúttal eredményhez juttatja a nemzeti küz-
delmet is. Mely öreg királyunkat nem zavarja 
eddigi jogosítványai gyakorlásában, de elvben 
igazolja és nyitva tartja a nemzet jogait. 

BELFÖLD. 
A kormány és a jövő évi adók. Fejérváry Géza 

báró miniszterelnök mint pénzügyminiszter rendele-
tet intézett a városi és vármegyei adóhivatalokhoz 
az adókivető-bizottságok miheztartása végett az 1896 
évi adókivetések tárgyában. A pénzügyminiszter ren-
deletében --- hivatkozással arra a körülményre, hogy 
az országgyűlés ez ideig sem szavazta meg az állami 
adókat — utasítja az adóhivatalokat, hogy az eset-
ben, ha a törvénykivüli állapot ez év végéig sem 
szűnne meg, az 1906. évre szóló állami adókat az 
1883. évi XL1V. t.-cz. 39. szakasza alapján állapít-
sák meg, mely szerint addig, mig a folyó  évre tör-
tént adókivetés eredménye az adókönyvecskékbe be-
jegyezve nincsen, az évnegyedi részletek a megelőző 

intézett hozzá. 
Talán érdekelni fogja  e sorok olvasóit is, ha 

néhány alakkal megismertetni. 
Mindjárt, a mint beléptünk — az ajtónál balra, 

egy 13—14 éves fiu  rimánkodva közeledett felém  és 
esdeklöleg kért, hogy „adjam, adjam azt az irást." 
De a felügyelő  komoly szavaira távozott. Ez egy 
tanár fia  — mondá a felügyelő  — ki bizonyos ala 
pitvány-pénzről szóló iratot vár és mindenkitől 
azt kéri. 

Tovább menve, egyik szobában, egy középter-
metű, barna férfit  találunk, ki az előtte levő kis 
asztalon egy darab posztót vagdalt. Kérdéseinkre a 
leghelyesebben felelt,  sőt ő is kérdéseket intézett 
hozzánk. Ez egy szabó — mondá a felügyelő  — ez 
magát a világ első szabójának tartja és mindig sza-
bással foglalkozik. 

Egy másik szobába nyitott most felügyelőnk, 
hol egy 28—30 évesnek látszó fiatalember,  mély 
gondolatokba merülve sétált fel  s alá. Köszöntésün-
ket fogadta,  pár perczig a leghelyesebben beszélt s 
tőlünk is egyes dolgokról tudakozódott . . . Hanem 
aztán, mintha valami különö3 szellem szálta volna 
meg, gyorsabban kezdett sétálni a szobában é3 mély 
érzésből, valóban megható hangon énekelte: „Mul-
tadban niccs öröm, jövődben nincs remény" stb. A 
felügyelő  intésére távoztunk. 

A folyosó  végső ajtajához érve, a felügyelő  csen-
desen kopogtatott s a legnagyobb alázatosság hangján 
következőképpen szólott; „Felség ! Három hűséges 
alattvalója hodoló tiszteletét óhajtaná tenni felséged 
nél, ha arra s legkegyelmesebb engedélyt megnyer-
hetné" ? . . . Ugy látszik, hogy alszik, vagy nincs 
kedve ő felségének  — mondá a felügyelő  — miután 
kérésére választ nem kapott . . . . Ez egy oláh pap 
— mondá ő — ki princzipátornak tartja magát. 

Innen az olvasó- és játékterembe mentünk. 
Tiz-tizenőten lehettek mindösszesen. Egyik rész kár-
tya-, másik tekejátékkal volt elfoglalva. 

— Jónapot felügyelő  ur 1 mondá — amint 
beléptünk — egy jelentéktelen, kisemberke, elállva a 
felügyelő  útját. Éppen jókor jön a felügyelő  úr, — 
csináljon egy kis íendet, e közt a sok bolond közt, 
mert nem akarnak engedelmeskedni. Hát villámmaim-
mal zúzzam őket össze 1 ? 

évi adókirovás szerint fizeteDdők.  Miután pedig az 
ez évi adófizetés  alapja az 1904. évi adófizetés  volt, 
az adókivető-bizottságoknak a pénzügyminiszter to-
vábbi intézkedéséig az 1906. évi első adónegyed ki-
vetésénél az 1904 ben kivetett összeg fog  alapul 
szolgálni. Ezzel kapcsolatban Kristóffy  József  bel-
ügyminiszter hasonlóan intézkedett a törvényható-
sági pótadók kivetése tárgyában. 

Ellenzéki polgárok értekezlete. Az udvarhely-
megyei egyesült ellenzéki pártok ma délután 3 óra-
kor a Hungária-szálló nagytermében értekezletet tar-
tanak. Az erről szóló felhívást  Soó Gáspár és dr. 
Kovácsy  Alber ta napokban küldték ki. — „Szenve-
dés és nyomor — kezdődik a; felhívás  — volt min-
dig osztályrésze e szegény nemzetnek, ha felmerte 
emelni tiltakozó szavát az elnyomatása ellen. Ránk 
köszöntött ez újból. Egész nyíltan izenték ezt meg. 
Megmutatták az ostort, mintha rabszolgák lennénk 
és nem szabad polgárai egy szabad nemzetnek. Mit 
vétkezett ujabban a nemzet ? Követelni merte törvény 
által és királyi esküvel szentesitett jogait. Nem 
akarta tovább tűrni gazdasági kizsákmányolását s a 
vér és pénzadója ellenében jogainak elismerését kí-
vánta a hadsereg kebelében is. A parlament tétlen-
ségre van kárhoztatva. Összetett kezekkel kell néznie, 
hogy mint törik-zuzzák össze a közhatalom kezelői 
elvakult dühökben alkotmányos biztosítékainkat. A 
felelős  kormány bírája a parlament. Ennek tartozik 
beszámolni minden sáfárkodásáról  s ez van hivatva 
ellenőrző és ítélkező jogot gyakorolui tettei felett. 
De ez a biró a király félrevezetésével  királyi szóval 
némittatott el. Elnapolásával nem gyakorolhatja jo-
gait 8 igy korlátlanul, büntetlenül garázdálkodhatnak 
a közhatalom kezelői. Ezeket az állapotokat tovább 
tűrni lehetetlen, végződik a lelkes hangú felhívás. 
Ma már csak egy tábor lehet — a becsületes haza-
fiak  tábora. Le kell dűljön minden párt-korlát, el kell 
némuljon minden személyi tekintet és sorakozniok 
kell azoknak, akik a nemzet és haza sorsát igazán 
a szivükön viselik. A törvényhatóságok ma azok az 
orgánumok, amelyek magatartásától függ  a kormány 
fennmaradása  és igy ezeknek az állapotoknak állan-
dósulása vagy megszűnése. Ezt a magatartást pedig 
csak ugy biztosíthatjuk; ha szervezkedünk. Elhatá-
roztuk, hogy e czé'ból folyó  hó 17 én d. u. 3 óra-
kor a Sándor István-féle  vendéglő nagytermében 
összejövünk, hogy ezt részletesen megbeszéljük. A 
távolmaradókat ugy kell tekintenünk, mint akik nem 
velünk, de ellenünk vannak." 

— Jupiter ő felsége  ! — mutatá be vezetőnk, 
a kis szalmaszin hajú és szakálu, mintegy 40 éves 
emberkét. 

— Igen Jupiter! az atya isten ! kinek köszön-
hetik önök e szép időt és hogy a nap olyan felsé-
gesen süt? . . . 

— Felségednek — mondá a felügyelő  gyorsan 
tova sietve. Valaha ügyvéd volt, már három eszten-
deje lakója e szomorú helynek. 

Megmutatta vezetőnk a könyvtárt is. 
Most a dőhöngők osztályába térünk mondá a 

felvigyázó. 
Dühöngök osztálya 1 ? Mennyi rémületet, iszony, 

megnevezhetlen szenvedélyt és önkinzást foglal  az 
elnevezés magában 1 Az emberi szív önkénytelenül 
elszorul, valami névtelen iszony és félelem  kapott 
meg. Szinte szerettem volua megragadni a felvigyázó 
kezét, hogy ne nyissa az ajtót, s engedjen visszafor-
dulni és lesietni a földi  kárhozat e rideg kapuja elől. 

Mindjárt feltűnt,  hogy a felvigyázó  sokkal hal-
kabban nyitott ajtót, mint más osztályokban. Az ajtó 
minden legkisebb zaj és csikorgás nélkül nyilt még, 
mintha valamely szellemalak tárta volna fel  árnyak 
számára. 

Látásuukra felindulással  és dult fenyegető  ar-
czokkal rohantak reánk. Önkénytelenül félelem  fogott 
el. Azt a hutást éreztük, mintha szabadon bocsátott 
fenevadak  zárt udvarába jutottunk volna. A felvi-
gyázó egy kézmozdulattal azonban megállította őket. 
Nagyon felvannak  izgatva, monda vezetőnk, de azért 
a megtámadástól nem lehet félni. 

Ismét egy ajtót nyitott fel  hol 8—10 lűhöngő 
feküdt,  ágyban lekötözve, halálsápattan és mereven 
tekintettek reánk. 

E látvány oly borzasztó volt, hogy a terem kü-
szöbén belül nem mertünk menni s alig pár másod-
pereznyi ottlét után távoztunk . . . és csak akkor 
lélekzettünk fel  szabadon, midőn künn voltunk s a 
kárhozat e tornába el volt zárva mögöttünk. 

— És most a nők osztályába térünk, — mondá 
a felügyelő.  Ez már barátságosabb hely . . . S va-
lóban a nők még a börtönöket és kórházakat is vi-
dámabbakká tudják vaiázsolni. Itt az ápolók és örök 
is mind nők. 

A 40-es bizottság indítványa. A törvényh. bi-
zottság aug. 17-én tartott közgyűléséből, egy 40-es 
alkotmányvédő bizottságot küldött ki, a mely bizott-
ság, mivel rendeltetéoe megszűnt, most beadta le-
mondását. E bizottság feladata,  — mint az indítvány 
terjedelmes és lendületes indoklása mondja — 
jórészt az esetleges üldöztetéseknek kitehető vár-
megyei tisztviselők anyagi felsegélése,  támogatása 
és ellenőrzése volt, hogy igy alkotmányvédői szent 
hivatásuknak könnyebben megfelelhessenek.  Azonban 
a tisztviselők hivatalos felsőbbségükkel  a törvény-
hatósági bizottság határozatával daczolva, letértek 
arról az útról, melyen oly nagy lelkesedéssel elin-
dultak s szakítottak az eddigi hazafias  iránynyal, fe-
lelősségre sem vonhatók, mivel a törvhat. biz. több-
sége a jelenlegi kormány politikájával magát azono-
sította. Igy tehát a 40-es bizottság ilyen szervezet-
ben való továbbmaradásának sem czélja, sem értelme 
nincs, azonban ha mint 40 es bizottság tovább nem 
is működhetik, azt a kötelességet mely reá hárul 
továbbra is teljesíteni fogja  és védeni fogja 
a magyar alkotmányos szabadságot, melyre hivatal-
ból nem esküdött fel,  de a melynek szentsége é3 
sérthetetlensége eltörülhetetlenül a bizottság tagjai-
nak szivébe van vésve. — Az indítványt a holnapi 
gyűlésen fogják  tárgyalni. 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, decz. 15. 

Ködös időket élünk . . . 
Olyan időket, amelyekről azt mondja a 

közmondás, hogy késsel lehet vágni a ködöt. . . 
Könnyen megy ilyenkor a vonatösszeütközés, 
emberek snlyos társzekerek alá kerülnek, jó is-
merősök, ha találkoznak, nem ismernek egy-
másra, aki pedig lámpát visz magával, nem nyer 
sokat, mert ilyen időben a világosság alig hatol 
néhány lépésnyire! Valami nagy reflektornak 
kellene égnie az események fö'ött,  mint ahogy 
világító tornyokat állítanak a tenger zugó hul-
lámai fölé.  Hol az a világosság, amolynek fénye 
mellett megláthatnók a jövő közelgő árboezosait ? 

Mert köd terjed mindenek fölött.  Szép ka-
rácsony ünnepének közeledtekor, amelyet csupán 
a szívnek békéje tehet valóban boldog ünneppé, 
nagypénteki hangok dúlnak a szivek mélyében. 
A Megváltó születését súlyos határnap előzi 
meg, amelyen eldől, hogy ujabb s z e n v e d é s 
és n y o m o r vár-e még a szerencsétlen nemzetre, 
vagy megszállja-e a lelkeket a szeretet Istené-
nek szelleme! 

Itt látja az ember, hogy mennyi bűbáj és va-
rázs van az arcz értelmi kifejezésében. 

Ugyanazon vonások, s ugyanazon arcz, mily 
jelentéktelenné, sőt olykor visszataszítóvá válik az 
ertelem hiányában 1 . . . 

A legtöbb betegnek arczán bizonyos szórako-
zottság ül; szemeikből — bárhogy csillogjanak is — 
hiányzik a benső fény,  a kifejezés  fénye,  s mosoly-
gásukból a kedély melege . . . . 

Tarka nőcsoport mozgott a folyósón.  — Ezek 
mindnyájan szelíd rögeszméjüek mondá a felügyelő 
— 8 ha rögeszméiket nem érintjük, órákig társa-
loghatunk, hogy csak sejtenők is betegségüket . . . 
De daczára ennek, kértük vezetőiaket, hogy ne időz-
zünk hosszasan, mert idegeink most is nagyon fel 
vannak izgatva. 

Itt kiválóan egy nő alakja vonta magára figyel-
münket. Egy alig 30 évesnek látszó sugár termetű, 
rokonszenves arczu nő, a felügyelő  elé állva, meg-
ható hangon mondá : „Szép, igazán szép, eddig nem 
szólott ön, hogy hová hoztak engemet; nézze csak 
(egy falon  függő  táblára mutatott, melyen felül  ez a 
felirat  állott: „Nagyszebeni állami tébolyda") . . . 
„Eltemették gyermekeimet, elrabolták tőlem férjemet 
s most engem is élve elakarnak temetni." . . . A 
felügyelő  nem válaszölt a vádoló- és panaszos sza-
vakra, csak némán intett, hogy távozzunk. 

— Egy hunyadmegyei előkelő úriasszony — 
mondá ő — ki férje  és gyermekeinek egymásután 
hirtelen történt halála feletti  bánatában őrült meg . . . 

Jövet az igazgató lakása előtt haladtunk el, 
honnan kellemes zongorahaegok ütötték meg fülein-
ket, mintegy tudtul adva nekünk: hogy e szomorú 
hajléknak boldogabb lakói is vannak. 

Leverten és méla fájdalommal  eltelve mondtunk 
köszönetet vezetőnknek és sietve hagytuk oda a 
szomorú helyet, hogy az indulandó vonattal tovább 
utazhassuk. 



Köd van, amelyből földi  kéz nem vezethet 
ki az egyenes útra. Keressük a haza és király 
hűségének páros csillagát. A magyar királyét, 
a ki tartozik nemzeti királynak lenni, mert ak-
kor övé a nemzet hűsége, ha maga hü a nem-
zethez. 

A nemzeti védelemre szövetkezett jelese-
inké a jövő s ha igaz, hogy az uralkodo és a 
nemzeti pártok keresik a kölcsönös megértést, 
akkor nem aggódunk a jövendő felett,  mert ha 
mindkét részt jóakarata vezérli, akkor szép ka-
rácsonyi ünnepével csakugyan boldog ünnepet ér 
meg a magyar 1 

* 

Andrássy Gyula gróf  vasárnap Szombat-
helyen nyilatkozott a politikai helyzetről. Kifej-
tette, hogy az első kötelesség az alkotmány 
sérthetetlenségének helyreállításával a kormányt, 
mert törvénytelen, megbuktatni. 

Második czél, amelyre törekszik, a szoczi-
ális békét helyreállítani. Hogy e két czél elér-
hető legyen, keresni kell a békés kibontakozás 
útjait, de ez a kibontakozás csak olyan lehet, 
hogy ne járjon se a nemzet, se a király meg-
alázásával. 

Végezetül nyilatkozott a választójog kér-
déséről. Nyíltan hangoztatta, hogy csak a fo-
kozatos haladást tartja megengedhetőnek, s a 
haladás'an a magyar nemzeti állam szempont-
jait s azt kell szem előtt tartani, hogy a ve-
zetés ne essék ki az intelligenczia kezéből. 

* 

A függetlenségi  párt kedden értekezletet 
tartott, melyen kizárólag az általános választói-
jog kérdésével foglalkozott.  A párt, különösen 
Batthyány Tivadar grófnak  és Apponyi Albert 
grófnak  felszólalására  egyhangúlag elfogadta 
Apponyi határozati javaslatát, mely szerint a 
párt minden erejével törekszik az általános vá-
lasztói jog megvalósítására, de anélkül, hogy az 
alkotmány védelmét háttérbe szorítaná, vagy az 
ellenzéki pártok szövetségét megbontani engedné. 

* 

Az általános, titkos választói jognak az 
ország viszonyaival összeegyeztetett, a nemzeti 
állameszméjébe nem ütköző reformja  tehát im-
már a megoldás stádiuma felé  közeleg. A füg-
getlenségi párt magáévá tette, az uj pártnak 
programmjában szerepel, a többi ellenzéki pár-
tok is — a disszidensek és a néppárt — hívei 
a választói jog kellő kiterjesztésének. 

Nem ismerjük a szabadelvüpárt álláspont-
ját. Gróf  Tisza István ellene nyilatkozott, ám 
amennyire például szombathelyi beszédében el-
ment gróf  Andrássy Gyula, addig a halárig el 
fog  menni Geszt hatalmas ura is. Különösen 
abból következtetünk erre a fordulatra,  hogy 
ama rendkívül radikális ujjitás mellett nyilatko-
zott egy kihallgatás alkalmával az uralkodó. 

* 

Kassa eddig is híres volt dómjáról, szép 
asszonyáról, sonkájáról, szivarjairól. Tetézték jó 
hirét a lakatosok, akik valaminthogy nem vál-
lalkoztak arra, hogy az önkénynek ajtót nyis-
sanak, ugy nem lesznek rábírhatók arra, hogy 
a szabadságra lakatot verjenek. Most pedig ott 
a bevádolt alispánt felmentő  bíró, aki ítéletével 
hatalmasan megbélyegzi a törvénytelen kormányt. 
Valóban elmoudhatjuk, hogy „Szicziliábau van-
nak még bírák." Mert imé, vannak Magyar-
országon is. 

* 

Hol az igazság ? A kormány megbukott 
•— mondja száz illetékes és illetéktelen hang. 
A kormány nem bukott meg — mondja a kor-
mány. Kinek higyjünk ? Az igazság alighanem 
az lesz, hogy a kormány még nem adta be le-
mondását, de nincs messze az az idő, hegy be-
adja. A kormány válsága ugyanis oda hegye-
gyeződött ki, hogy mi fog  deczember 19-ikén 
történni. Ezt a veszedelmes szirtet ugy gondolta 
a kormány megkerülni, hogy még decz. 19-ike 
előtt ismét elnapoltatja a Házat a jövő év ele-
jéig; januárban pedig feloszlatja  az országgyű-
lést, a nélkül, hogy a választásokat kiírná. Ez-
zel a tervvel állított be a minap Fejérváry a 
királyhoz. És erre a tervre mondotta az elke-
seredett király, hogy — nem. A miniszterelnök 
megfordult  és hazajött. Az tehát igaz lehet, 

hogy a kormány nem adta be lemondását, de 
hogy oly borzasztóan szilárd lenne az állása: 
nem valószínű. 

* 

Vannak eszközök, amelyeket a legszentebb 
czél sem szentesit és vannak cselekedetek, ame-
lyek akkor sem helyeselhetők, ha sikerültek. A 
népek háborúiban nincsen értéke az emberi élet-
nek, szabad joggá válik a tömeggyilkolás, sőt a 
tulajdon megsértése is: de a háborúban is érin-
tetlenül kell hagyni, kímélni, a minek a fehér 
zászló ad védelmet. 

Abban a háborúban, amelyet a szocziál-
demokraták a választójogért indítottak, megsér-
tettek egy népjogot, amelynek fehér  zászlója az 
újságlap volt s a védelme alatt a sajtó, a sza-
bad véleménynyilvánítás. S mihelyt ennek a fe-
hér zászlónak a tisztelete megszűnik: olyan 
züllése lehet belőle a közéletnek, a minő teljes 
fejetlenséghez  vezethet. A nyomdász-sztrájkkal 
általános választói jogot elérni nem lehet. S in-
kább apaszthatja, mint szaporíthatja annak hí-
veit; pedig ez jobban függ  a szaporodásától, 
mint a hatalmaktól, amelyek ahhoz hozzájárulnak. 

* 

Körösbánya mellett, a czebei román tem-
plom udvarán terjeszti ki hatalmas terebélyét 
egy öreg tölgyfa,  ugy nevezik: a Hóra fája. 
A románok azt tartják, hogy itt esküdött fel 
a magyarok elleni szövetségre a II. József  kora-
beli román fölkelés  három vezére: Hóra, Closca 
és Criszánu. A fa  alatt egyszerű kereszt van. A 
keieszt alatt „a havasok királya" nyugszik, a 
ki a magyarok szabadságharcza alatt vezette 
ellenünk az osztrákokkal szövetségre lépett ro-
mánokat: Jancu Avram. A czebei templom 
udvara zarándokhelye azoknak, akikben a ma-
gyarok elleni gyűlölet olthatatlan lánggal ég és 
akik boldogabbnak hinnék a románokat, ha azok 
Ausztria valamely tartományához tartoznának, 
mint igy, hogy az önálló Magyarország polgárai. 

A Hóra fájáról  lehulló, szélvitte levelekkel 
mintha most újra bejárta volna azt a vidéket a 
hangulat, amely a három fölkelő  vezér esküvé-
sét követte, véres, üszkös emlékeket hagyva 
hátra. Mintha a sirból ki-kijárna Jancu Ávram 
emléke, megzavarodott lelkének földöntúli  foly-
tatása és azt követelné, hogy az ő félbenmaradt 
munkáját folytassák.  A Hóra fájának  vidékén 
Jancu Ávram sírja körül viharmagot ültetnek 
a románok között. 

Agresszív magyar kultúr-
politika. 

(Befejező  közlemény.) 
— Irta C h a l u p k a R e i s ő . — 

A polgári és politikai nemzeti élet organikus 
szervei s igy a kultúrpolitikának is komoly és na-
gyon értékes erkölcn és fizikai  ekszponensei a napi 
és időszaki sajtó, a nemzeti irodalom, a képző és 
előadó művészetek minden faja,  az ipari, tudomá-
nyos és társadalmi erőforrások  evolúciói, az olvasó-
körök, ifjúsági  egyesületek, az állandó és vándor 
népkönyvtárak, egyesületi (pl. gyári, kaszárnya, fürdő, 
kórházi, vasúti, fegyházi  stb) könyvtárak, olvasó-
körök, dalkörök, népünnepek, népies előadások, (a 
vidéki Uránia-estéknek itt fontos  missziót tulajdoni-
tok,) sót még a testi erők nevelése — torna, játék, 
atlétika, vadászat, halászat, ipari munkák, — azaz 
az egészséges, érzékeknek és izmoknak az idegrend-
szer és az agyvelő feltétlen  szolgálatára való disz-
pozicziója is, mert utóbbiról csakugyan áll az, mit 
a létért — s igy a nemzeti létért — való küzdés 
harczára nézve Spenczer Herbert mondott, hogy tudni-
illik: „A mint az életben való boldogulás főfeltétele 
az is, hogy az ember jó állat legyen (a testi szer-
vezet nevelése; Plató, Montaigoe, Locke, Vittorino 
da Feltre, Rabelais, Descartes, Baco, Reusseau, Salz-
mann stb; gyakorlati bizonyítékai pld. az 1870 iki 
fracczia-porosz  háborúban a szedáni csata, melyben 
a p0i08Z0k halálra gyalogolták a francziákat,  — 
Blücher és Wellington egyesülése a lignyi vereség 
után, — I. Napokon hadjáratai, — 1866-ban az 
osztrák hadsereg legyaloglása a poroszok által stb. 
Ch. R.) ugy a nemzet boldogulásának egyik főfeltétele 
szintén az, hogy jó állatokból álljon." Az itt száudé-
kos demonstráczióval tömegesen felsorolt  értelmi, 
erkölcsi és anyagi erőforrások  nemcsak a közmivelt-
ség és a közélet fokmérői;  — nemcsak a nemzeti 
lélek szinszóró prizmái; — nemcsak a nemzeti eré-
nyek 8 törekvések és a fegyelmezett  közérzület 
rezervoárjai; — nemcsak mértföldkövei  ama porond-
nak, melyet Littré és William Hamilton az állam 
élet és az ezzel szolidáris társadalmi polgárosodás 

csataterének neveznek; — do ha igaz az, hogy a 
nemzetek fennmaradása,  virágzása és küzdelmeiben 
győzedelme nem egyedül az értelmi haladottságtól 
vagy természettudományi ismeretektől függ,  hanem 
sokkal mélyebb okoktól, tudn illik erkölcsi, politikai 
és társa«életi okoktól, a nemzettestet átjáró érzel-
mektől, társadalmi vezéreszméktől, az eszmék való-
sítására való törekvésektől, a nemzeti aspirácziók 
fegyelmezte  közérzülettől, (Felméri) akkor igaz az is, 
hogy ezek az itt felsorolt  értelmi, erkölcsi, társas-
életi és anyagi erőforrások  egyúttal hatalmas védő, 
de hatalmas támadó fegyverei  is a nemzeti ideálok-
nak, a politikai államéletnek s igy tehát a kultúr-
politikának is. 

G rövid czikksorozatom befejezéséül  csak még 
ezen erőforrások  némelyikéről akarok egyet-mást per 
apices mondani. 

A napi és időszaki sajtónak minden irányban 
való areopagitásáról felesleges  volna itt disszertálni. 
Cowper angol költőnek, a sajtóról irt következő 
sorai világosan körvonalozzák e mínősitést: 

„Hajtó, hogy dicsérjem biivös hatalmadat ? 
Bálványuuk, istenünk mint magasztaljalak? 
Vallás és szabadság, alkotmány, törvények, 
Te általad halnak, te általad élnek; 
Pharaot nem érte oly csapás, minőt te 
A pokolt nyitva meg, árasztasz a földre  ; 
Forrás vagy, melyet a bölcsek és jók áldnak, 
S fakadó  vize vagy örök hazugságnak. 
Mint az Éden-kertben a Tudásnak fája: 
Tőled ered a jó s a rossznak tudásai" 

De e minősítésnek kellemesebb részére csak a 
befelé  és kifelé  jól szervezett napi és időszaki sajtó 
szolgál reá. Az a sajtó, mely az értelmi és erkölcsi 
erők produktív kamatozója, mely az emberi fegyel-
mezett vágyaknak s a nemzeti család közös eszméi-
nek, érzelmeinek, erényeinek és törekvéseinek sarka-
lója és szellentyüje, mely a polgári jogok és politikai 
kötelességek, a nemzeti öntudatnak é3 a hazaszere-
tetnek pozitív köztényezője s valamennyinek állami-
lag k'felé  defenzív,  de ha kell agresszív nemzettesti 
szerve. Tagadhatatlan, hogy nálunk különösen ily 
kifelé  való szervezettsége a sajtónak még sok és 
jelentékeny kívánni valót hagy fenn. 

Manap is ugy vagyunk, hogy pld. a franczia 
és német hírlapok és közvélemény szerint Budapest 
még mindig Ausztriában van s a bécsi, brüni zsur-
nalisztika, sőt még az amerikai és az angol sajtónak 
is egy tnkintélyes része, Magyarországról még min-
dig csak ugy beszélnek, mint Ausztria provincziájá-
ról. És bizony csak nagy elvétve akad egy-egy sze-
rény czikkecske, mely a külföldi  sajtóban ezen czélza-
tos vagy obszkurus botlásokat dementalja és leg-
korrigálja. Az ausztriai sajtónak ellenünk való meg-
durvább hangú tömeges kirohanásait nem is említve, 
ízelítőül ide csak annak a nyilvános beszédnek egy 
részét igtatom, mellyel az alsó-ausztriai keresztyén-
szcczialista munkásszövetségnek 1905. évi szept. hó 
27-ikén tartott ülésében, általános helyeslések köz-
ben, Bieolblavek tartományi választmányi tag brillí-
rozott, többek között mondván : „A legkonzervativebb 
osztrák, a dualizmus legnagyobb tisztelője is meg-
érti, hogy véget kell vetni a betyár magyarok ar-
czátlan mohóságának. Az osztrákok megunták, hogy 
az ő rovásukra váljék nagygyá a marhatenyésztők 
nemzete, Ausztria pedig jelentéktelenné váljék. Nem 
hozott-e a császár elég áldozatot a magyar soviniz-
musnak ? Nem alázta-e meg a legérdemesebb osztrá-
kokat, hogy szívességet tegyen a betyároknak ? 
Váljon nem e határtalan hazugság a magyar arisz-
tokraták részéről, hogy a népnek osztrák elnyomás-
ról hazudoznak ? Magyarország és fővárosa,  Buda-
pest, Ausztria rovására lett nagygyá, ők pedig üldöz-
nek mindent, a mi osztrák. Többé nem szabad 
érintkeznünk e nagyzási hóbortba esett népcsalókkal, 
mig térden csúszva nem jönnek hozzánk. Megrugjuk 
a disznótenyésztők nemzetét. Ausztria fenn  fog  állani 
a betyárokkal, vagy nélkülök I" És ideát nem aka-
dott senki, a ki ezt a nyilvános, szemtelen provoká-
lást méltó feleletre  vagy retorzióra érdemesítette 
volnál A „Review of  Reviews" ismételve is elduru 
zsolta nemzetünk minden tekintetben való lekicsiny 
lését; — 1905. év szeptember hava végén a sorn 
aranyokkal'fizető  londoni világlap, a „Times" pángy. 
mán nyalánkságokat kínált fel  a német ajkú m j ^ g 
honpolgároknak; — ugyanakkor a párizsi „F\,<*iu 
filoszláv  attakot rendezett alkotmányunk ellen; — 
később a cseh sajtó ugy beszélt .rólunk, mint még 
mindig barbár, tudatlan, politikailag és kulturailag 
fejletlen,  egyedül Gkörtenyésztésre képes ázsiai mon-
gol csordáról; — e czikkek ismét elhangzottak, — 
a nagy Nyugat hirlapéhes közöngége ismét mohón 
elolvasta azokat a komolyan, plauzibilisen, sőt még 
bizonyos óthikai súllyal is megirt Katilináriákat és 
ideát ismét csak nem akadt senki, a ki e ferdesé-
gekre viszonyaink és helyzetünk valódi feltárásával 
megfelelő  helyen reflektált  volna! Pedig ha csak ki-
felé  is nemzeti és állami létünk minden momen-
tumára nézve annyira nem vagyunk igénytelenek, 
mint Diogenesz a testi szükségletekre nézve, hát 
akkor e reflektálásoknak  nem lett volna szabad el-
maradniok, annál is inkább, mert az ily passzivitás 
nagyon is könnyen homlokunkra billogozbatja Mar-
montel ama mondását, hogy : On ne se guérit pas 
d' un défaut  qui piait. Pedig hát nem ugy van, mert 
nemzeti önérzetünknek milyen jól esik, a politikai 
férfibecsületnek  és a hazafias  közérzületnek milyen 
erősítője az, midőn olvassuk pld. Apponyi Albert 



gróf  kitűnően felvilágosító  és nagy terjedelmű esszé-
jét a ntwyorki „N. Y. Staats-Zeitung"-ban, melyben 
Dr. Baumfeldnek  ugyanezen lapban megjelent s nem 
zeti létünket lekicsinylő czikkét (Ungarische Volks-
Probleme) a nagy világ előtt leczáfolja,  állításait 
összetöri, inszinuáczió:t erélyesen visszautasítja és 
mindenkit meggyőzően megsemmisíti. (1905. nov. 27.) 

Az itt csak érintőleg is elmondottakból két-
ségtelen tehát, hogy a magyar napi és időszaki saj-
tónak kifelé  való megfelelő  képviseleti szervezésére 
elkerülhetetlen szükség van. Legideálisabb volna 
persze az, hogy ha mint idehaza a királyi eskütől 
és a koronázási hitlevéltől kezdve (1867. évi II. 
t.-cz.) a Büntetőtörvénykönyvig védve, de egyúttal 
megtorolva is találjuk a szabad sajtó intézményét, 
(Lásd az 1848. évi XVIII-ik, 1878. évi V-ik, 1879. 
évi XL-ik, 1880. évi XXXVII-ik törvényczikkeket, 
továbbá a vonatkozó igazságügyminiszteri és belügy-
miniszteri kormányrendeleteket, az idevágó kúriai 
döntvényeket és az ország erdélyi részeiben s a 
polgárosított határőrvidékeken az 1880. évi XXXVII. 
törvényczikkel érvényben hagyott sajtórendtartásokat.) 
Magyarország és Társországainak jogai, szabadalmai, 
törvényei, törvényes függetlensége,  szabadsága, terü-
leti és alkotmányi épsége a külföldi  sajtóban is a 
velünk szemben való viszonosság jogelve elapján 
legiszlative és nemzetközileg garantáltatnék vagy pe-
dig — s ez volna közvetlenebb és könnyebben 
realizálható — a közös külügyi diplomácziára hírit-
tatnék e feladat  olyképen, hogy az 1867. évi XII. 
t.-czikk 8. §-a alapján, a közös külügyminisztérium 
és részben a delegácziók körébe utalt osztrák ma-
gyar követségek, mint a birodalomnak a külföld 
irányában való diplomácziai képviselőinek munka-
körébe hivatalosan beállittatnék a megfelelő  műkö-
dési terület politikai sajtójának nemzeti és állami 
szempontunkból való szemmel tartása és szükség 
esetén a külömbségek kiegyenlítésének, esetleg a 
közjogi, kormányzati, politikai és közéleti rekriminá-
czióknak a megfelelő  külügyi sajtóban való foganato-
sítása. Mert bizonyos, hogy ha pld, a tenger alatti 
kábeleknek az 1888. évi XlX-ik törvényczikkel való 
véde'me vagy az ipari védjegyeknek az 1890 évi Il-ik 
törvényczikkel való oltalma a nemzetközi jogsegély-
nek tárgyát képezhette, ugy a sajtóügyre is koncedá-
landók a nemzetközi bűnvádi egyezmények. Ha 
azonban e képviseletnek a diplomácziai követségek 
utján való hivatalos megoldása sem mutatkozuék 
eléggé opportunusnak, ugy elkerülhetetlen és mielőbb 
szükséges, hogy a magyar államnak a külföld  fő-
városaiban és hivatalosan alkalmazott, államilag do-
tált legalább egy-egy nirlapi tudósítója legyen, ki, 
aztán minden nemzeti és állami éidekeinket a meg-
telelő sajtóban informative,  de — ha kell — védÓ-
leg, osztentative is képviselje. E szervezés czélirá-
nyos, sikeres rendezése, egyik nagyhatalmi tényezője 
minden ország és minden nemzet összes érdekeinek 
s igy a kultúrpolitikai presztízsének is. 

A magyar nemzeti szellem ápolására és fejlesz-
tésére nagyon alkalmasak s igy a magyar nemzeti 
állam kiépítésében offenzive  is különösen értékesít-
hető helyi erkölcsi erők a különböző társadalmi és 
közmivelődési körök, a népkönyvtárak és az ifjúsági 
egyesületek. 

At egyesületi, törvényhatósági, községi, vala-
mint a társadalmi (az iskolák körén kivül álló) nép-
é8 vándorkönyvtárak szervezését ő felségének  1897. 
évi decz. hó 10-ikén kelt legfelső  elhatározása alap-
ján, a Muzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa 
és sajátlag a Tanács népkönyvtári albizottsága — a 
földművelési  és közoktatásügyi kormányok anyagi 
támogatása mellett és a vall. és közokt. ügyi mi-
niszternek e tárgyban megállapított szervezési alap-
elvei szerint — propagálja annyi készséggel és már 
eddig is annyi sikerrel, hogy ugy eksztenzive, mint 
intenzive ezen kullurszocziális intézménynek izmo-
sodása s a közéletre és közszellemre való legalább 
részleges hatása már is elvitázhatatlan. Sajnos, hugy 
egyrészt az állami háztartás e czimre beállított 
^dezetének korlátoltsága miatt, másrészt azon kö-

ménynél fogva,  hogy hazánk közel 14 ezer községe 
; , ) ezer pusztája az ez érdemben való anyagi 

^ *'ásra óriási munkatér, ezen intézmény nem-
űt ti almi és kultúrpolitikai intenczióit csak lassú 
k^^sságga l és igy is ezidőszerint területileg 
, /Mindig csak parczialiter érvényesítheti! A 

wJiö&'fj  Gju'a által 1902-ben rendelt hivata'os 
összeírás síerint hazánkban csak 773 népkönyvtár 
volt. Ezek száma iei már meghaladja a 2000 et. És 
igy az 1902-iki létszám má>6, három esztendő alatt 
és daczára a jelzett korlátoknak is: meghárom-
szorozódott 1 

Ennél kedvezőbb arányokat mutat fel  az ifjú-
sági egyesületek intézménye, melyeknek szervezését 
Wlassics indította meg 1902-ben, a melyeknek az 
állami iskolákkal kapcsolatosan vagy azoktól füg-
getlenül, önállóan való alakítását a Gond. Utasítás 
103. § a, az állami tauitókra nézve kötelezőleg ren-
deli el. A népoktatásügy kiépítéséül ezen egyesüle-
tek czélja a tanköteles kort (1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 1. §.) túlhaladott ifjúságnál  a közmiveltségi 
színvonal emelése, a nép jólétének előmozdítása, a 
hazafias  és valláserkölcsi érzület ápolása, fejlesztése 
s igy a magyar nemzeti társadalom kialakulására és 
a magyar nemzeti állam megszilárdítására, tehát a 
magyar kultura fajsulyának  emelésére ezen egyesüle-
tek pozitív hatása evidens. Da ha egy pillantást 
vetünk Magyarország nemzetiségi térképére és a 
hazai népfajok  etnikai történetébe, egyúttal evidens 

lesz az is, hogy ezen hatás és pedig agresszív 
jellegűvé kialakulandó hatás feltétlenül  szükséges is. 
Hazánkban az utolsó ötven esztendőnek fajfejlődési 
viszonyai Balogh Pál („A népfajok  Magyarországon") 
szerint, a következőképpen alakultak: A magyarság 
nyert 261, vesztett 456 helységet, tiszta vesztesége 
195 helység; — legtöbbet nyert a felvidéki  tótság-
tól, — legtöbbet vesztett a baranyai svábsággal s 
főleg  az erdélyrészi románsággal szemben. A román-
ság nyert 362, vesztett 64 helységet, tiszta nyere-
sége 298 helység. A tótság nyert 253, vesztett 106 
helységet, tiszta nyeresége 147 helység. A németség 
nyert 168, vesztett 116 helységet, tiszta nyeresége 
52 helység. Az orosz elem nyert 4, vesztett 217 
helysége*, tiszta vesztessége 213 helység. A szerb 
nyert 8, vesztett 87 helységet, tiszta vesztesége 79 
helység, melyen a n'met, magyar, horvát és román 
elem egyeolőtleiiül osztozott. A horvát nyert 46, 
vesztett ugyanannyi helységet; a mit a némettel, 
magyarral és csehhel szemben veszített, azt vissza-
nyerte a szerben és a tóton. A vend nyert 3, vesz-
tett 5 helységet, tiszta vesztesége 2 helység. A bol-
gár nyert Í3, vesztett is 1—1, 8 a cseh nem vesz-
tett, csak nyert 3 helységet. E szerint vesztességgel 
zárul a fajnépek  közül első sorban az orosz, utánna 
a mayyur, majd a szerb, vend s a bolgár elem mér-
lege ; — nyereséggel zárul első helyen a román fajé, 
utána a tótságé, majd a német s a cseh elemé. „S 
e népek némelyike még arról panaszkodik, hogy 
Magyarországon el van nyomva ! Ez ellen a magyar 
elem térvesztése a legkiáltóbb czáfolat!  " És ma 
még azon tftprenkedhetik-e  akár a pedagógus, akár 
a státusféi  fiu,  akár a publiczista, akár a szocziolo-
gus, hogy a nemzetiségek politikai érzékenysége 
iránt való udvariasságból és kiméletességböl helyén 
való lehetne-e, a különben is jogos és természetes 
„agresszív" magyar nemzeti kultúrpolitikának 
inaugurálása ? Hát hiszen ennél sokkalta kedvezőbb 
államfejlődési  viszonyok között azt kérdezte-e Anglia 
az Írektől? Azt-e Berlin a pózeni lengyelektől? Azt-e 
Románia a szláv népfajoktól  ? . . . Magyarországon 
ma mintegy 2C00 állami elemi népiskola működik s 
ha az ifjúsági  egyesület intézménye e vonalon végig 
kialakul, hogy 2000 ifjúsági  egyesületnek intenzive 
és eksztenzive való állandó működése ugy nemzeti, 
mint társadalmi szempontból is mit jelent s hogy 
tehát ezen egyesületek — különösen az etnikailag 
tagolt nyelvter leteken — milyen nagyszabású 
agresszív kultúrpolitikai tőkét és erőt képviselende-
nek, azt fentiek  után itt ismételni felesleges.  Hát a 
mintegy 16.000-et tevő községi, felekezeti,  társulati 
és magániskolák legalább egy része miért nem ve-
hetne szintén részt ezen nemzeti egységesítő kultur-
munkában ? I 

Ám elég. E néhány czikk és néhány tételnek 
részletesebb tagolása nem programm akar lenni, 
csak általános irányítás é3 főleg  ébresztő a kultúr-
politikai aktivitás azon nemére nézve, melyet ki-
fejezetten  megnevez és tárgyal. Dr. Berzeviczy Al-
bert, volt vall. és közokt. ügyi m. kir. miniszterünk 
mondotta 1904 ben egyik pohárfelköszöntőjébea  Ko-
lozsvárott, hogy: „a m igyarság erősítése egyértelmű 
a kultura erősitésével, a magyar szellem terjesztése 
egyenlő a kultura terjesztésével " Nos, ebből önként 
következik, hogy a migyarországi kultura és igy a 
magyarországi kultúrpolitika is csak magyar lehet 
és hogy agresszív legyen, ez ma már történetileg 
indokolt jogos és természetes attribútum s az idők 
jele ! 

IRODALOM. 
Magyar Remekírók. A Frankin-Társulat remek-

iró gyűjteményéből, mely a Magyar R jmekirók czim-
mel ötvenöt kötetben a magyar irodalom összes nagy 
Íróinak minden számottévő munkáját tartalmazza, 
most jelent meg a nyolczadik ötkötetes sorozat. 
Immár egész tekintélyes könyvtár az eddig megje-
lent negyven kötet, a mely igazi dísze minden mü-
veit magyar család könyvszekrényének. Az uj soro-
zat egyik kötete (40 kötet) befejező  kötete Tompa 
munkáinak, a melyeknek négy teljes kötet j utott a 
gyűjteményben. Ezt a kötetet Lévay József  rendezte 
sajtó alá. A gyűjtemény most megjelent 11. kötete 
Kisfaludy  Sándor munkáinak második, befejező  része, 
s irodalmunk e nagy alakjának csaknem összes re-
géit tartalmazza, Heinrich Guszáv bevezető tanul-
mányával. Értékes kötete az uj sorozatnak a gyűj-
temény első kötete, a mely Balassa Bálint váloga-
tott költeményeit és Zrínyi Miklós Szigeti Veszedal-
mét foglalja  egybe Széchy Károly két tartalmas 
tanulmányával. A gyűjtemény . 32. kötete Kemény 
Zsigmond tanulmányait illeszti be irodalmunk reme-
kei közé. Az uj sorozat ötödik kötete (30. kötet) 
báró Eötvös József  munkáinak első kötete. A köte-
tek élén az irók arczképe van R. Hirsch Nelli mü 
vészi rajzónjából. \ diszes kiállítású teljes gyűjte-
mény (55 kötet) ára 220 korona. Megrendelhető 
havi részletfizetésre  minden hazai könyvkereskedés 
utján. A még hátralévő tizenöt kötat félévenként 
ötkötetes sorozatokban jelenik meg. 

Magyar Regényírók. A Franklin-Társulat e 

nagyszabású, népszerű gyűjteményének, a mely]Mik-
száth Kálmán szerkesztésében és bevezetéseivel a 
magyar regényirodalom termékeinek színét javát fog-
lalja magában, elsőrangú magyar festőművészek 
eredeti rajzaival, most jelent meg a harmadik sorozata, 
a mely az eddig megjelent tiz kötetet: Jósika, Tol-
nai, Justh, Csiky, Kemény, Pálffy,  Vadnai és Her-
czeg Farencz egy egy regényét ujabb öt kötettel 
böviti ki. Az uj sorozat legérdekesebb két kötete 
Iványi Ödönnek, a korán elhunyt kiváló irónak fő-
müve : A püspök atyafiisága.  A sorozat többi kötetei 
Jókai Mórnak: Az uj földesúr,  Rákosy Viktornak: 
az Elnémult harangok és Gaal Józsefnek:  Szirmay 
Ilona czimü regénye. Az uj földesurat  Márk Lajos, 
az Elnémult harangokat Grünwald Béla illusztrálta 
nagy művészettel. Az előbbi a gyűjtemény 21., az 
utóbbi pedig 58. kötete. A kötetek élén R. Hirsch 
Nelli finom  rajzónjából minden egyes iró arczképe 
van. Mikszáth Kálmán gyönyörű bevezetései, a melyek 
a regényeket mesteri rövidséggel beleállitják az iró 
korába, teljessé teszi a munkák esztétikai élvezetét. 
A hatvan kötetes teljes gyűjtemény ára diszes 
vászonkötésben 300 korona. Megrendelhető részlet-
fizetésre  bármely könyvkereskedés utján. A gyűjte-
mény félévenként  öt kötetes sorozatokban jelenik mrg. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelj udvarhely, decz. 17. 

Egyről-másról. 
Most sok ember fejében  motoszkál az a gondo-

lat, hogy fólmondjon  Ördög ő fenségének,  a ki őt a 
nyilvános élet porondjára kicsábitotta. Hogy tehát 
legjobb volna szépen visszavonulni a magánéletbe, 
ahol nincsen kénszagu gorombaság. De a hol 
van rendes mindennapi munka, szerető család, me-
leg tűzhely és emberhez illendő vidám élet. 

Különösen nagy és szent óhajtása ez most az 
asszonyoknak. 

A nő máskor sem szereti a férfiak  túlságos 
közszereplését. És igazsága van. A modern férfi  már 
nem is társadalmi lény, hanem társada'mi bestia. Az 
élete tele van gyűlésekkel, konferencziákkal,  párt-
gyülekezetekkel, lótás-futással.  Oak az ebédet be-
hányni megy haza, de még akkor is betörnek azok, 
a kikkel együtt csinál politikát vagy azt a mit. 

Az asszonyoknak azonfelül  van valami finom 
érzékük, a mi a férfiaknak  hiányzik, ök előérzetnek 
nevezik. Hogy ez valami földöntúli  adomány lenne, 
arról persze szó sincs. Azonban a nő, a ki a termé-
szet erejénél fogva  mindig övéi védelmezésével van 
elfoglalva,  sokkal hamarább megsejti a távolabbi 
veszedelmet. 

Valóság, hogy a távol Keletről megindult 
„valami" nyugat felé,  amit csak ugy nevezek, hogy 
emberhalál. Keletről sok ilyen indult már meg. A 
népvándorlás. A töiük. A kolera. A pestis. Általá-
ban a Kelet küldözi nekünk am^ bizonyos nagy és 
gyászos emócziókat, a melyeket „korrektivumoknak" 
szokás nevezni, mivel a nyugat rohamos népszapa-
rodását korrigálják. 

A kolera és pestis ellen már tudunk védekezni. 
De tudunk-e védekezni éppen ugy a lelki ragadós 
betegség ellen, a melyek betűkben, képekben, elmé-
letekben, szónoklatokban, beszélgetésekben terjednek 
tovább ? Hol áll meg a Daimon, mely most a fé-
nyes képzelőtehetségü Lermontov országában öldö-
köl és Tolsztoj evaugeliumi tanát gázolja sárba és 
vérbe. 

Ez a nagy keleti vérszag az, a mit az asszo-
nyok finomabb  lénye megérez, már akkor, a mikor 
mi csak záptojásokét és tintatartókat vagy éppen 
csak durva sértéseket vagdaluuk egymáshoz. És azért 
hallani olyan sokszor, hogy vissza a magánéletbe, az 
elhagyott vagy elveszített édenkertbe ! 

Hogy ebben nagy és mély igazság van, ki ta-
gadhatja. De ki tagadhatja azt is, hogy visszatérni 
a küzdő férfinak  nehéz. Könnyű volt Cincinnatusnak, 
a mikor már a dolgát jól befejezte. 

Igen, de a hittel jobbért küzdő férfit  az az 
erős tudat sodorja, hogy reá, meggyőződéseire és cse-
lekvésére a „mindenkinek" szüksége van. S ha er-
ről le is tesz, ha magát elriasztani engedi, akkor is 
azzal a fájó  tudattal hagyja abba a harezot, hogy 
leszoru lt, elesett és győzött fölötte  az ijesztés, a rá-
galom, a megfélemlítés.  Következnek tehát utána 
azok, a kik legyűrték. 

A közéletbeli küzdelem és a szerelem szen-
vedélye között roppant nagy a hasonlatosság. Mind 
a kettő az alkotás szenvedélye, mely az ember egész 
lényéhez szól. 



És mégis az asszonyoké az igazság. 
Átvonul-e és milyen módon vonul át az öldöklő 

Daimon a Kelet és Nyugat mesgyéjen (a galicziai 
határ vagy Kárpátokat tartják snnak), azt megmon-
dani ugyan nem lehet. De azt meg lehet mondani, 
hogy általában melyik népnél áll meg. 

Ott, a hol, minden dögvész meg szokott állani. 
A hol legnagyobb a tisztaság és legrendesebb az 
élet. A hol tehát puha, fertőzhető  pontokat és köny-
nyü elterjedést nem igen talál. 

A hol az emberek szenvedélyekbe vannak me-
rülve; a hol a gyülö'ködésnek kultusza van; a hol 
az ellenségeskedés a hitvallás ; a hol mértéktelenség 
és szertelenség dühöng; ott ez a Daimon szívesen 
letelepszik. 

Ellenben a hol az emberek caládjukat szere-
tik, hasznos munkájukat gonddal, hittel és rendsze-
resen végzik 8 a szeretet alkotó elve áll tiszteletben : 
ott a Daimon megáll és leereszti ördögi szárnyait. 

Folytassák az asszonyok, mert a többit már 
ők tudják jobban. 

Egy hó közigazgatása. 
Udvarhelyvármegye közigazgatási bizottsága 

13-ikán tartotta folyó  havi ülését. A gyűlést, melyen 
a bizottság tagjai csaknem teljes számai jelenvoltak, 
Ugrón  János főispán  egy nagyobb beszéddel nyi-

totta mpg, és körülbelül a következőket mondotta: 

Tekintetes közigazgatási bizottság ! Pár hó 
megszakitással, 20 éve vagyok a közigazgatási 
bizottságnak felváltva  hivatalbóli és választott 
tagja, s mint kormányzó alispán szerencsés voltam 
másfél  évig elnöke is lehetni. 

igyekeztem lehetőleg mindig szorgalmas tagja 
lenni a bizottságnak, s cs.elekvőleg is részt venni 
tanácskozásaiban. Elveim, nézeteim, intentiom 
tehát ösmeretesek igen tisztelt tagtársaim előtt 
és ez a körülmény ad nekem jogosultságot, azon 
remény táplalására, hogy a tekintetes bizottság, 
mostani igen nehéz feladatom  teljesítésénél, becses 
támogatásat tőlem megvonni nem fogja. 

Mint emlitém, kormányzó alispáni minősé-
gemben máslél évig lehettem a bizottság elnöke, 
és többen vannak most is a bizottság tagjai so-
rában, kikkel akkor együtt munkálkodtunk. Hogy 
akkor csak átmenetileg, — kisegitő minőségben 
— ülhettem e széken, oka — mint az talán köz-
tudomású — az volt, hogy bár mint a 67-es alap 
feltétlen  hive, közjogi téren, csekély eltéréssel 
osztottam is az akkori kormány álláspontját, belü-
gyi kéidésekben, demokratikus felfogásomnál  fogva 
— igen sok tekintetben eltérő nézeteim voltak; 
— ugy hogy most a mikor változatlan demokra-
tikus elveim, a kormányprogramban helyet ta-
láltak, csaknem logikiü kényszerhelyzet folytán 
nekem kellett visszajönnöm, s elvhüség és követ-
kezetességből vállalkoznom is. 

De nemcsak demokratikus elveim azon dia-
dala, hogy azok Ő Császári és Apostoli kir. Fel-
sége áltai elfogadott  koimányprogramban teljes 
terjedelműkben befoglaltattak,  volt oka, hogy a 
vármegye főispáni  állásra vállalkoztam ; söt az 
talán mostan mellékesebb körülmény is volt — 
szemben azonban hazafias  aggodalommal, és élénkké 
vált hazafias  kötelességérzettel, mely engem békés 
és nyugalmas otthonom elhagyására kényszeritett. 

Azoknak, kik mint éu, az év elején kezdődő 
váratlan politikai fejleményeknek,  csak távoli 
szemlélői voltak, kiket tehát a politikai küzdel-
mek közben mindinkább fokozódo  pártszenvedely 
elfogultakká  nem tett, és éleslátását el nem ho-
mályosította, legjobban meg kellett látniok a mind 
bonyolultabbá váló válság mögött mutatKozó ve-
szélyt, mely közviszonyaikat, és egy hosszú, bé-
kés munkálkodás által elért jelentékeny eredmé-
nyeket fenyegeti;  leginkább eszre kellett venniok, 
hogy lejtőre kerültünk, melyen ..ovább haladva 
hazank magasabb éidekei kipotólhatatian csorbát 
szenvednek, épen azokban kellett tehát ltgelen-
kebben felébredni  a hazafias  kötelesség-érzetnek, 
hogy mostan már a politikai közélet teren újra 
meg kell jelenniük, s önzetlen hazafias  elhatáro-
zással és elszántsággal közreműködniük azou kí-
sérletben, hogy hazánkban békésebb és nyugalma 
sabb állapot álljon be, a Nemzet és Koioua kö-
zötti összhang és egyetértes — mindkét fél  sérelme 
nélkül — helyreállíttassák, s a nemzet a helyes 
közjogi, kulturális es gazdasági fejlődé*,  annyira 
kívánatos útjára ratereitüssék. 

Ez a kötelességérzet és hazafias  elszántság 
hozott engem is ide, mivel közremuukálásomat az 
énnéztteim mellett nem szabadott megtagadnom, 
mert nézetem az: akkor állani a haza szolgála-
tába — legalább is akarni szolgálatot tenni — 
mikor az uagy bajban van, mikor súlyos egyéni 
áldozatot követel: az a valódi hazafiság. 

És tisztelt közigazgatási bizottság! Tévedés 
minden egyeb goüdolat éa feltevés  ; — a Fejér-
váiy kormány nem azért jött, hogy a törvényeket 
megszegje, alkotmányunkat sértse; czéljaaz: hogy 

keresse a jelen válságos helyzetből — a nemzetet 
megszégyenülése nélkül való békés kibontakozás 
útját. 

Ha nem igy lenne ; nem jöttem volna, s ha 
nem igy lesz, tudni fogom  levonni magam részére 
a konsequentiát. 

Törvénytelenségre nem voltam kapható, és 
nem is leszek kapható soha 1 S hogy tiszta békés 
szándék, a legteljesebb önzetlenség hozott, már is 
meg kell hogy legyen győződve e vármegyében 
minden józan fő.  Az ellenkező czélnak még hal-
vány látszatát sem fedezhette  fel  eddigi működé-
sében senki, és nem fogja  ezután sem. 

Kétségtelen, terhes és nehéz feladat  vár 
rám. Hogy czélt érhessek, meg kell értetnem a 
vármegye közönséggel és a közvéleménnyel magam, 
s hogy czélt érhessek higgadtnak, nyugadtnak, 
türelmesnek kell maradnom, minden körülmények 
között; s bizony nehéz megértetni az önzetlen és 
tiszta hazafias  szándékot, mikor a politikai szen-
vedély és gyűlölködés oly mérvben gyúlt lángra, 
mint talán 3oha mult történelmünkben, és a gya-
núsítás — ez a régi magyar betegség — mint egy 
pusztító járvány dühöng ; és nehéz türelmesnek 
maradni, mikor oly sok támadás érhet, melyről 
jól tudjuk magunkban, hogy méltatlanul ért, a 
mikor annyi csapásnak kell elébe állanunk és sa-
ját testünkkel feltartóztatnunk,  hogy az csak min-
ket érjen s a helyzet további elmérgesedésének 
oka ne lehessen. 

Mindezt tudom, s szembe is állok velők, 
bizva a vármegye józan és higgadt belátásában, 
s bizva multamban. 

Talán tudom is vállalkozhattam volna, ha a 
mult nem állana mögöttem, s talán szerénytelen-
ség nélkül mondhatom — múltban szerzett erköl-
csi tőkém. 

Elvagyok határozva, ha kell, ezen helyemen, 
fizetni  gyűjtött erkölcsi tőkémből, mindaddig mig 
abban tart, de azon biztos reményben kell lennem, 
hogy az el nem fogyhat  teljesen odáig, mig a 
béke az országban végre helyre áll, s akkor lega-
lább utólag megértetve polgártársaim által, er-
kölcsi tőkém is helyre áll, talán meg is szaporo-
dik. De ha nem is, a kötelesség becsületes telje-
sítésének tudata mindenesetre ott fog  kisérni 
éltem további folyamán. 

Jöttem azért is tekintetes közigazgatási bi 
zottság, hogy az ország jelen zűrzavaros viszonyai 
között, a váimegyében a nyugalmasabb állapotot 
fenntartani  törekedjem, hogy megvédjem e vár 
megyét, annak érdekeit s a vármegye derék tiszt-
viselőkarát, azon nézetem szerint a nemzeti küz-
delem eredményére ellenértékű befolyást  épen nem 
gyakorló szenvedésektől, milyet egyes vármegyék-
ben láthatunk; és hogy a bonyolult politikai 
helyzetben is hivatalos kötelességem részre hajt-
hatatlanul, igazságosan és pontosan végezve, tiszt-
viselő társaimmal teljes egyetértésben, a közigaz-
gatás eddigi jóságát és tisztaságát megóvjuk, a 
közviszonyokat, bár „a statusquo" fenntartsuk,  e 
város polgárainak, e vármegye székelynépének 
érdekeit megvédjük, s a jelen viszonyok között 
megadott módok felhasználásával  javukra produk-
tive munkálkodjunk. 

Mint a közigazgatási bizottságnak elnöke, 
igazságosan részrehajlatlanul, szorgalommal, pon-
tossággal fogom  kötelességeimet teljesíteni. 

Tisztelettel kérve ujabban is az igen tisztelt 
bizottság támogatását, s üdvözölve a megjelent 
tagokat, az ülést megnyitom. 

Ezután elsőnek Dr. Damokos Andor alispán 
tette meg jelentését. Alrpáni iktatóra november 
hó folyamán  644 ügydarab érkezett, melyből 516 
nyert elintézést. Egy évre érvényes útlevelet 142 
drbot adtak ki. Az utóállitások megtartattak ; ész-
revétel nem merült fel.  A hó folyamán  a közutakat 
beutazta, amikor azon tapasztalatot merítette, hogy 
az utkaparók száma kevés, amely hiányon csak ak-
kor lesz segítve, ha a jelenlegi törvényhatósági utak 
egy részét az állam átalveszi. A jelentést a bizott-
ság tudomásul vette. — Barabás András árvaszéki 
elnök jelentéséből kitűnt, hogy az árvaszék az ikta-
tóra érkezett 1174 ügydarab közül 1138-at elinté-
zett. A gyámoltak száma a hó végével 11778 volt. 
A hó folyamán  21 községben végzett vizsgálatot és 
intézkedett a uyilvántarások pontos vezetése felöl.  — 
Dr. Lengyel  József  m. főorvos  jelentése szerint a 
nagyszámban fellépett  heveny fertőző  bántalmak foly-
tán a közegészségügyi állapot az előző hóhoz viszo 
nyitva kedvezőtlen volt. A közkórházban 196 beteg 
részesült ápolásban. Bejelentette, hogy Solymossy 
János gyógyszertára haszonélvezeti jogát a miniszter 
az özvegynek adta, ki a gyógytár vezetését okleveles 
gyógyszerésszel gyakorolja. — Ember János tanfe-
lügyelő jelentéséből kitünk, hogy a f.  tanávben 179 
iskolát látogatott m«?g. — Stratzinger  Emil pü. igaz-
gató, ki ez alkalommal először jelent meg a bizott-
ság ülésén, a bizottság támogatásai kérte ki mun-
kájához, oiajd jelentést tetto meg, melyet másik 

helyen közlünk. — Diemár  Károly kir. ügyész je-
lenti, hogy a központi és a két járásbíróság foghá-
záhan 6 vizsg. és 104 elitélt fogoly  volt. A bizott-
ság intézkedett a fogházak  megvizsgálása felöl.  — 
Kovács  Ákos főmérnök,  az áll. építészeti hivatal fő-
nöke jelentése szerint az előirányzott építkezések 
átvétettek. A bizottság felkérte  az alispánt, hogy a 
nagytorgalomtól gyakran elzáruló Kossuth-utcza ügyé-
ben a városnál intézkedjék. — Zonda  József  áll. 
állatorvos jelenti, hogy az állategészségügy a nagy 
állatoknál kedvező volt. — Dániel  Lajos közgazd. 
előadó jelentéséből kitűnt, hogy a kedvező időjárás 
lehetővé tette a távasziak a'á való szántást. A mult 
évi szárazság folytán  megcsappant marhaállomány 
helyreállításához még 1—2 évre van szükség. — 
Tárgysorozat rendén titkos választással kiegészítették 
az erdészeti bizottságot. Elnök lett Ugrón János, s 
az ő megválasztása folytán  megüresedő tagsági helyre 
Sándor Móze3t választották. — Tudomásul vette a 
bizottság Dr. Damokos Andor alispán azon felszóla-
lását, mely szerint a megyeszerte elterjedt azon hír, 
mintha Bene község oláhsága 2 láda fegyverszállit-
mányt kapott volna, beható vizsgálat alapján jelent-
heti, valótlanság; oláh nyugtalanságról egyáltalán 
nincs szó. A tárgysorozat 82 pontból állott, melynek 
nagyrészét adóügyi fellebbezések  képezték, s igy a 
gyűlés kora délelőtt véget ért. 

Személyi hir. Dr. Genersich  Gusztáv kolozsvári 
egyetemi tanár, a gyermek-mennely igazgatója ma 
délután a gyermek-menhely bizottság megtekintése 
végett Székelyudvarhelyre érkezik. Ez alkalomból a 
gyermek-menhely bizottság a tanácsház termében 
ma délután 4 órakor gyűlést tart. 

A Korcsolyázó-egyesület f.  hó 10-én tartotta 
közgyűlését Dr. Damokos Andor vezetése mellett. 
Elnök megnyitója után titkár tette meg jelentését. 
Majd a választást ejtették meg a következő ered-
méunyel: elnök : Dr. Damokos Andor, titkár: Becsek 
Aladár, pénztárnok : Vajna  Zoltán, gazda: ifj.  Soly-
mossy Lajos ; választmányi tagok : Fejes  Aron, Gott-
hárd  János, Dr. Horváth  Kálmán, Homolay  Lajos, 
Dr. Kovácsy  Albert, Kovácsy  Jenő, Leichtner  Gyula, 
Ptrszián  János, Dr. Pálffy  Jenő, Szabó Árpád, Simó 
Mátyás, Dr. Sebesi  János. 

Hollaki Arthur köszönete. Hollaki Arthur volt 
főispánt,  tudvalevőleg a vajdahunyadi kerület az el-
múlt héten képviselőjévé választotta. Ez alkalomból 
az Udvarhelymegyei Jegyzői-egylet táviratilag üdvö-
zölte, melyet Hollaki a következő táviratban köszönt 
meg: „ Gálffy  István urnák Fenyéd. Szivem egész 
melegével köszönöm a kiváló örömet okozó szíves 
megemlékezésüket és üdvözlésüket. Kérem tolmácsolja 
egyletük tagjainak szeretetteljes üdvözletemet. Hollaki 
Arthur." 

Színészek dolga. Jól mondtuk volt a múltkor 
e helyen, hogy a mi szinházügyünk egész circulus 
vitiosus lett. Addig jöttek, majd újra nem jöttek, a 
a végén mégis csak jöttek színészek, hogy most a 
végén maga az országos szinészeti felügyelő  Festetics 
gróf  is beleszólt a dologba, s nincs kizárva, hogy a 
miniszter is foglalkozni  fog  szinészeti ügyünkkel. A 
dolog ott kezdődik, hogy Heves Béla, az erdélyrészi 
I. szinkerület igazgatója a nyári szünet alatt jobb 
hiányában felkereste  Székelyudvarhelyt, s mivel a 
szezon gyengén sikerült, a szinügyi bizottság arra 
biztatta Hevest, hogy á rendes szinidényben, vagyis 
októberben újra jöjjön vissza, amidőn bizonyára kár-
pótolva lesz. Heves azonban e kérésnek nem tett 
eleget, s mivel a közönség egy jó nagy része színház 
nélkül maradni nem akart, a szinügyi bizottság egy-
két tagja értesítette az Erzsébetvároson működő 
erdélyrészi B. kerület színigazgatóját, Miklósi Gábort, 
hogy most alkalmas idő volna egy jó szezon létesí-
tésére. Miklósy nyomban be is adta a kérését a 
szinügyi bizottsághoz, mely neki az engedélyt, tekin-
tettel arra, hogy most az I. szinkerület szerződésen 
kívüli állapotban van, meg is adta, s a társulat 
14-én meg is kezdte előadásait. Midőn Heves Béla, 
az I. ker. igazgatója, értesült az engedély kiadásá-
ról, nyombau tiltakozását jelentette be a bizottság-
nál és ügye védelmére az orsz. színi felügyelőt,  sőt a 
minisztert is táviratilag megkereste. Festetics gróf 
tényleg azonnal levelet irt is a szinügyi bizottság-
hoz, melyben értésére adja a bizottságnak, hogy a 
kerületi szövetkezés értelmében előadások rendezé-
sére a kerületi városokban a szerződtetett igazgató-
nak, vagyis Hevesnek, van kizárólagos joga, s ameny-
nyiben az engedélyt MiklŐBytól a bizottság vissza 
nem vonja, kénytelen lesz a szabályoknak érvényt 
szerzendő, az előadások megszüntetése iránt előter-



jeszté8t tenni a balügyminiszternek. A szinügyi bi-
zottság e meglehetősen jodiozusá vált ügyet 13-ikán 
Gotthárd  polgármester elnöklete mellett tartott ülé-
sében tárgyalta, amidőn kimondta, hogy Festetics 
kérésének eleget nem tehet, azon egyszerű indokból, 
hogy a marosvásárhelyi központi választmány f.  év 
márcz. 29-én tartott ülésében kimondta, hogy az 1902. 
november hó 22-én 3 évre alakult I. erdélyrészi 
sziDikerületet f.  évi november 22-ével megszűntnek 
tekinti 8 nem tartja nngát illetékesnek arra, hogy 
az 1905—1906. évre kerületi színigazgatót válasszon 
s ujabb 3 éves cyklusra a szerződést csak 1906. 
virágvasárnapjától kezdve köti meg. De hogy most 
a kerület szerződésen kívüli állapotban van, bizo-
nyítja az is, hogy Heves e várost aüg. hóban kereste 
fel,  holott október hóban kellett volna bejönnie, 
azonban ennek nem tett eleget, s igy ha a szerző-
dés mindjárt érvényben lett volna is, azt megszegte. 
— Ez indokok alapján tehát, Festetics gróf,  igen 
valószínű, hogy a levélben tett fenyegetéstől  eláll, 
annyival is inkább, mivel a Miklósy színtársulat 
mindössze két hétig szándékozik Székelyudvarhelyen 
időzni. 

Házasság. Kónya  Kálmán bágyi ref.  lelkész 
11-én tartotta esküvőjét Bartha  Rózsikával, özv. 
Bartha  Károlyné kedves leányával. 

Törvényhalósági közgyűlés. Udvarhelymegye 
törvényhatósági bizottsága, mint jeleztük, holnap, 
17-ikén tartja folyó  évi III. rendes közgyűlését. Az 
erről szóló tárgysorozatot Damokos Andor alispán 
még e hét első napjain szétküldte. A tárgysorozat 
kormányrendeleteket, hivatalos előterjesztéseket, vá-
lasztásokat, szabályrendeletet, községi ügyeket, át-
iratokat és kérvényeket ölel fel  274 pont alatt. 

Nem fizetik  az adót. Udvarhelyvármegye kö-
zönsége nov. hóban is kivette részét a passzív re-
zisztencziából az adófizetések,  illetve nem fizetések 
terén. Mint Stratzinger  Emil pü. igazgató a folyó 
havi közig, bizottsági ülésen jelentette, egyenesadó-
ban 7909 kor. folyt  be, szemben a mult év hason-
időszakának 116954 koronájával. Hadmentességi díj-
ban 96 kor. (mult év hasonidőszakában 2009 kor.), 
bélyegdij és jogilletékben 6479 kor. (15820 kor.), 
fogyasztási  és italadóban 45571 kor. (46083 kor.), 
dobányjövedékben 30113 kor. (31851 kor ) folyt  be. 
Vagyis csak a nov. hónapi külömbség 122 ezer 549 
koronát tesz ki. 

Műkedvelői előadás. Az állami főreáliskola  f 
hó 9 ikén sikeiült műkedvelői előadást tartott, mikor a 
Budapest-szálló nagytermét zsúfolásig  megtöltötte a 
közönség. Három egy felvonásos  vígjáték került be-
mutatóra. „Megjött a papa" czimü darabban Nosz 
Ilonka volt az egyetlen női szereplő, ki szerepét kifo-
gástalan kedvességgel megjátszotta; a sikerben 
segítségére voltak Baranyay József,  Katinszky  László, 
és Solymossy  Lajos föreálisk.  tanulók. Ezután „Jön 
a kérő" vígjáték került színre. A mama szerepében 
Molnár  Margit műkedvelőknél ritkán tapajztalható 
természetességgel játszott; megjelenésejátéka csupa 
egyszerű, közvetlen tónus volt. Szubtilis és előkelő 
előadási modorával és egyéb kiváló qualitásával hó-
dította meg a közönséget. Igen szeretetreméltók vol-
tak a lányok szerepében : Ferenczi  Irén és Margit 
és Fülöp  Erzsike, mig Gálffy  Erzsike mint szoba-
leány érdemel dicséretet. A fiu  szereplők l'ritz  László 
és Prégler  Tibor, szintén méltán osztozkodnak a si-
kerben. A harmadik darabot: „Othello sikeréit 
Nosz Gusztáv tanár fordította  és a benne szereplő 
fiuk  valóban kivétel nélkül igen sikerült előadást 
nyújtottak és mindvégig derültségben tartották a 
közönséget. Igy: Polüzer  Albert, Bundschuh  Ottó, 
Kner  Károly, Haberstumpf  Károly, Benedek  József, 
Fogarasy  Gábor, Friedler  Frigyes, Borbély  Antal, 
Král  Ferencz, Szakács  Imre, Szakács  Miklós és 
Földváry  Lajos jó összevágó előadása folytán  a mu-
latságos darab minden részében pompásan sikerült. 
Az előadások végeztével tánczmulatság következett, 
mely a legjobb hangulatban eltartott jóformán  haj-
nalig. Teljes elismeréssel adózunk Nosz  Gusztáv, 
Wirker  Ernő és Sima  Dezső rendező tanároknak, de 
különösen kitmeljük Nosz  tanár érdemét, kijankadatlas 
buzgósággal fáradott  a darabok kiválasztása és azok 
betanítása kőiül és azon szép erkölcsi siker elérésé-
ben, melyben ez este az intézetnek része volt. Az 
erkölcsi sikerrel párhuzamban van az anyagi is, ame-
nyiben a 778 kor. 50 fii.  bevétellel szemben felme-
rült 456 kor. 10 fii.  kiadás mellett, 322 kor. 40 
fillért  jövedelmezett az intézet segélyző, illetve 
kirándulási alapja javára. Az estélyen felülfizettek  : 
N. N. 20 kor., Barabás Jenő tanár 4 kor., Habers-
tumpf  Károly 3 kor., Preyer Lajos Bpest 5 kor., 

Weiuszeizz Lajos Bpest 10 kor, A VII. osztály ta-
nulói 2 hor. 20 fill.,  A VIII. osztály tanulói 2 kor. 
60 fill.,  Friedler Lipót Vágujhely 10 kor., Vajda 
Lajosné 2 kor., Tratner József  1 kor., Weisz Ar-
m;n 2 kor., Folbert György 2 kor., Gábor Márton 
2 kor,, özv. Solymossy Jánosné 2 kor., Fábián Jó-
zsef  10 kor., Ferecczy János 1 kor., N. N. 5 kor., 
N N. 10 kor., N. N. 3 kor., N. N. 3 kor., Barcsay 
Károly 3 kor., Németh Gyula plébános 2 kor. Ösz-
szesen 102 kor. 80 fill. 

A középiskola reformja.  Lukács György kul-
tuszminiszter törvénytervezetet készített az egységes 
jogositásu középiskola tárgyában. A törvénytervezet 
szerint az egységes középiskolában, a melyek a gim 
náziumok és reáliskolák helyébe lépnek, lesznek min-
den tanulóra egyaránt kötelező rendes tárgyak és 
szabadon választható rendes tárgyak. A kötelező 
tárgyak a következők: a) hit- é3 erkölcstan, b) ma-
gyar nyelv és irodalom, d)  német nyelv és irodalom, 
e) Magyarország történelme, f)  egyetemes történelem, 
g) földrajz,  h) természetrajz, i) mennyiségtan, k) 
termé zettan, l) szabadkézi rajzolás, m) bölcsészeti 
előtan, n) a testi neveiéi tárgyai (torna, játék). E 
tárgyakhoz járul a nem magyar nyelvű középiskolák-
ban az intézet tannyelve és irodalma. A rendes tár-
gyakon kivül az ország minden középiskolája a felső 
négy osztályban a nem kötelező rendes tárgyak kö-
zül legalább kettőt tartozik tanítani, de a helyi vi-
szonyok szerint taníthat többet is. E rendes tár-
gyak : a) görög nyelv és irodalom, b) franczia  nyelv 
és irodalom, c) angol nyelv és irodalom, d)  olasz 
nyelv és irodalom, e) ábrázoló geometria, f)  kémia. 
A középiskola érettségi vizsgálat, tekintet nélkül 
arra, hogy az illető tanuló a nem kötelező rendes 
tárgyak melyikét tanulta, általában minden főisko-
lára jogosít. 

A jégpályáról. A Korcsolya-egylet jégpályája, 
ha az idő meg nem változik, már holnap holnapután 
megnyitható lesz, amelyet a Korcsolyázó-sport hívei 
türelmetlenül lesnek. Az egyesület már minden elő-
készületet megtett, hogy a pálya a tagok rendelke-
zésére állhasson és hogy mentőlelőbb megindulhas-
son a legkedveltebb, legegészségesebb téli sport. Az 
egyesület, miután a tagsági kötelezettség csak egy 
évre terjed, a mult évi tagokat szolgája által fogja 
felkerestetni  az egyesületi törzskönyvvel, melybe 
mindenkim k sujátkezüleg kell beirni nevét. Azok 
az egyének, kik eddig nem voltak tagjai az egyesü-
letnek, az egyesület pavillonjában kitett könyvbe 
iratkoznak be. A tagsági dijak a következők : sze-
mélyjegy 6 kor., családjegy 2 személyig 9 kor., 
azonfelül  12 kor., tanulójegy 3 kor. Az egyesület ez 
uton kéri fel  az intézetek igen tisztelt igazgató 
urait, hogy a vezetésük alatt álló intézetek azon 
növendékeit, kik korcsolyázni óhajtanak, összeírni és 
az egyesület pénztárnokával közölni szíveskedjenek, 
hogy részükre a 3 koronás jegyek kiállíthatok 
legyenek. — A pálya megnyitását az elnökség pla-
kátok utján hozza a közönség tudomására. 

Törvényhatósági biz. tag választás. A kobát-
falvi  kerületen törvéiiyhatósági bizottsági taggá 
Elekes  Dénes és Szentannui  Sámuel, az oklándi ke-
rületben dr. Pál Ernővel szemben Béla  József  meg-
választattak. 

Kosaras tánczvigalom. A homoródszentpáli 
kötőke-társaság folyó  hó 27-én, (karácsony harmad-
napján) az állami iskola termében jótékonyczélu ko-
saras tánczvigalmat rendez. 

A posta karácsonya. A kolozsvári posta- és 
táviróigazgatóság nevében Vuchetich  igazgató a kö-
vetkező figyelmeztetést  teszi közzé a postai csoma-
gok czélszerü csomagolása és helyes czimzés dolgá-
ban : A karácsonyi és újévi rendkívüli csomagforga-
lom ideje alatt a kü'deményeknak késedelem nélkül 
való kezelése csak ugy biz'ositható, ha a' közönség 
a csomagolásra és czimzésre vonatkozó postai sza-
bályokat betartja. Különösen szem előtt tartandók : 
1. Pénzt, ékszert más tárgyakkal egybecsomagolni 
nem szabad 2. Csomagolásra faláda,  ves-zőből font 
kosár, viaszos, vagy tiszta közönséges vászon, kisebb 
értékű és csekélyebb sulyu tárgyakuál pedig erős 
csomagoló papir használandó. Vászon- vagy papír-
burkolattal biró csomagokat gömb nélküli zsineggel 
többszörösen és jó szorosan átkötni, a zsineg ke-
resztezési pontjain pedig pecsétviasszal lezárni kell. 
A pecsételésnél vésett pecsétnyomó haszuálandó. 3. 
A czimzésnél kiváló gond fordítandó  a czimzett ve-
zeték- és keresztnevének vagy más megkülönböztető 
jelzésnek (például ifjabb,  idősb, özvegy stb ), továbbá 
a czimzett polgári állásának, vagy a foglalkozásának 
és lakóhelyének pontos kitételére; a Budapestre és 
Becsbe ŝzóló küldemények czimirataiban ezenkívül 
a kerület, utcza, házszám, emelet és ajtó jelzése stb. 
kiteendő. Fölötte kívánatos, hogy a fjladó  nevét és 
lakását, továbbá a czimirat ÖS.-Z-ÍS adatait feltüntető 
papírlap legyen magában a csomagban is elhelyezve 
arra az esetre, hogy ha a burkolaton )é\ő czimirat 
leesnék. Kívánatos továbbá, hogy a föladó  saját ne-
vét és lakását a csomagon levő czimirat felső  részén 
is kitüntesse. 5. A csomagok tartalmát ugy a czim-
iraton, mint a szállítólevélen szabatosan és részle-
tesen kell jelezni. 

Az ipari munkások szabad lyceuma. Solymossy 
Endre, az ipari muokások lyceumának ügybuzgó és 
lankadatlan szorgalmú elnöke tartotta a megkezdett 
uj czikluson, f.  hó 10-én, a második előadást Gróf 
Széchenyi Istvánról. Élvezetes és sok tanulságot 
nyújtó előadásában ismertette a „legnagyobb ma-
gyar" nemzeti munkálkodását, fáradhatatlan  tevé-
kenységét, a ki dolgozott hazája és nemzetéért, mint 
a nemzet első napszámosa, igen sok eredményt el-
érve. Sok szép tervét azonban nem tudta, a mint 
lánglel-kében kigondolta, ugy meg is valósítani s a 
bekövetkezett események végkép megtörték testben 
és lélekben egyaránt. Emlékét a magyar nemzet 
méltóképen megörökítette hazánk szivében. Előadás 
elején a Hymnust, végén pedig a Szózatot énekelte 
az egybegyűlt hallgatóság. A jövő előadás 1906. 
január 7 én lesz. 

Diákbál. Sajnálattal értesülünk, hogy a ref. 
kollégium ifjúságának  február  3-ra tervezett diák-
bálja, ha a vármegyeház nagy termét e czélra meg-
nyerni nem sikerül, elmarad, mert a rendezőség a 
szinházhelység bérlőjével, ki a teremért-160 koronát 
kér, megeggyezni nem tudott. 

A toronyóra. Az óra csak ugy ér valamit, ha 
jár. Falhoz kell ütni az olyan órát, amelyet az em-
ber csak megszokásból tesz zsebre, holott tulajdon-
képpen semmi hasznát nem veszi, mert hol siet, hol 
késik, hol pediglen áll. Ami áll a zsebórára, az áll 
a toronyórára is, mert kivételt óra és óra közt nem 
lehet tenni. Minden óra jó, legyen az arany, ezüst, 
aczélóra, avagy toronyóra, ha pontosan mutat és egy 
hajítófát  sem ér az az óra, mely rosszul jár avagy 
pláne éppen sehogysem jár. Az óra értékét nem a 
burok szabja meg, hanem a szerkezet és mindenki 
megszabadulni kiván az olyan órától, amely rossz, 
ha arany is a fcglalója.  Éppen ezért érthetetlen, 
hogy a református  egyház mért türi meg a tornyá-
ban levő órát amelybe baglyok raktak fészket,  mi-
vel hát már számtalan évek őta sem előre, sem hátra 
nem megy. A toronyóráknak az a specziális saját-
ságuk is meg van minden egyéb tulajdonságuk mel-
lett, hogy közvagyont képeznek, hiába teszi ez, vagy 
az a felekezet  a toronyába. Ha egyszer ott van, 
azért van ott, hogy — mutasson. Ha az ember órája 
elromlik ám lássa az illető, hogy mit csinál vele; 
megcsináltatja — vagy elhajitja-e ? Ez tisztára az 
illető privát dolga. De nem igy van ez ám a torony-
órával. Az ember manapság még e szegény megye 
számos községében is feltalálja  a toronyórát, s igy 
meglehetősen hozzászokott az ember, hogy annak a 
nagy falrakásnak  a harangszón kivül is vegye valami 
hasznát. Ezt már a jó falusiak  is rendén valónak 
találják, akik nem tudnak eleget csodálkozni ugy 
heti vásárokon az urak passzióján, akik egy torony-
ban órát tartanak, de nem járatják ? Hát bizony az 
érthetetlen is. De százszónak is egy a vége: Kérjük 
szépen a református  egyházat:  tétessen  a tornyába 
egy toronyórát.  Ha nincs pénze, rendezzen gyűjtést, 
a járó óra nem felekezoti  dolog, arra mindenki szí-
vesen hoz áldozatot. Mi a magunk részéről a gyűj-
tést megindítjuk, s e czélra 10 koronát felajánluuk. 
Alig hihető, hogy akadjon valaki, aki e czélra egy 
pár fillért  ne áldozna. A szíves adományokat kész-
séggel elfogadjuk  és közvetítjük. 

Halálozások. Egy fiatal,  kedves leány, szüleinek 
szeme fénye,  hunyta le örökre szemeit. Jakabházy 
Zelma, Jakabházy  Gábor keresztúri főjegyző  és neje 
llyés  Júlia leánya, f  hó 12-én, életének 19-ik évé-
ben, megszűnt élni. A kedves halott temetése 14-én 
volt Székelykereszturon általános részvét mellett. 

Szakács  Áron ny. fogházőrmester,  a ref.  egy-
ház buzgó tagja, f.  hó 10-én, életének 71, boldog 
házasságának 44-ik évében jobblétre szenderült. Ha-
lálát neje szül. Keresztes  Rozália és gyermekei gyá-
szolják. 

Protestáns estély. A székelvudvarhelyi refor-
mátus egyházközség egyházi értekezlete ma délután 
tartja második egyházi estélyét a ref.  kollégium 
tornacsarnokában. Az estély műsora a következő: 
1. A gyülekezet éneke: Mint a szép híves patakra, 
1. vers. 2. Elnöki megnyitó. 3. Szaval : Csiszér  Mar' 
git. 4. A vallás jövője. Felolvasás. Tartja: Biró 
Sándor ref.  kollégiumi vallástanár. 5 Énekel: Mün-
chen Margit. Harmoniumon kiséri: Baku Kata. 6. 
Júdás. Irta Váradi Antal. Szavalja : Gönczi  Gábor 
VIII. g o. tan. 7. Eluöki zárszó. 8. Éiek : Á'd meg 
Ur Isten . . . Belépés ingyenes, kegyes adományok 
az értekezlet czéljaira szívesen fogadtatnak.  E'eo 
estélyt Szabó Andrásné és Vajda  Ferecczné rendezik. 

Fodrászok bálja. A székelyudvarhelyi fodrászok 
és fodrászsegédek  jövő évi január hó 7 én a Buda-
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tizzíelettel tudatja a nagyérd. Közönsíg-
g«' t Hogy a Flőrich-fíU  újonnan épült 
üzleteli baloldali részén a legnagyobb 

igényeHneH megfelelő 

Karácsonyi Újévi 
nyitott, Valamint tisztelettel tudatja, 
hogy a Kossuth-utczai fóuztetében  is 
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FIGYELEM! 
Httry K l á r a , K o i u l 6 s s y E i i i i u u s t b . 
neves művésznek áltat állandóan használt, Francziaország-

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

crém színben) doboz i 1 kor. 
a Janovitz-féle Gyöngy-arcviz üvegje 2 50 fi  1. 
a Janovitz-féle 6yöngy-kézfinomitó üvegje 70 f. 
a Janovitz-féle Gyöngy szájvíz (a szájpad á«, 

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

„Angyal" gyógyszertárban, Hatvan. 
Discrét postai szétküldés naponta. 

Az arc- és 
kézbőr ápo-

lására 
Kitűnő ered-

mények. 
Számtalan 

hála és kö-
szönő levél. tügbU3 és 

| j i j . , A székelyudvarhelyi keres-

hiraetmeny. ^ kör (a pötér 
J és Kossuth-utcza saroképü-

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

Kiadó utcai lakás 
Bethlen-utcza 35 sz. alatt 3 szoba, konyha 
és hozzátartozó kert 1906. ápril 24-töl kiadó 

G a z d á k n a k í i i&jen! ! 
Hasznos tanácsadó a házi állatain^hizlalására 
és táplálásához, valamint ezek betegségeiről és 
ettől való megóvhatásukról c/.imü minden gazdá-
nak nélkülözhetetlen könyvet mindenkinek, a ki 
e lapra hivatkozik, ingyen és bérmentve roegVül 
dóm. Olvasóköröknek és gazdasági egyesületeknek 

kivánatra több példányt küldök. 

AUFFENBEBti JÓZSEF, Budapest, VIII Bezerédi-u3 
IggSg s s wa s s s s s s s S S S S s s M M s s M Se M,M gá aá m m m M m M M M 

S«i€IIT-SZAPPAN! ( „ S z a r v a s " v a g y „kulcs" s z a p p a n ) 

Legjobb, legkiadósabb s ezért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment minden káros alkatrészektől. 
Mindenütt Kapható. 

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

Sz. 595 1905. vh 

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

t. ce. 102 § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy 
a h.-oklándi kir. járásbíróságnak 1905 évi Sp. 373/2. 
számú \é„'zéi»e következtében, Gyarmathy Ferencz 
ügyvéd által képviselt Udvarhelyi Zálogkölcsön inté-
zet javára, Cíerják Lajos lökődi lakos ellen 830 k. 
s jár. erejéig 1905. évi október hó hó 25 én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfog-
lalt és 710 koronára becsült következő ingóságok, 
u. m.: 2 tehéo, 1 borjú, 2 ló, 1 ezekér és széna 
nyilvácos árverésen eladatuak. 

Mely árverésnek a h. oklándi kir. járásbíróság 
1905 évi V. 339/1. számú vfgzése  folytán  830 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1905. évi junim hó 6-ik napjá-
tól járó 8% kamatai, Vs°/o váltódíj és eddig össze-
sen 144 k. 97 fillérben  bíróilag már megállapított 
feö'tséjíek  erejéig, Lokodban alperesnél leendő meg-
tartására 1905. évi deczember hó 29-ik napjának dé-
lelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108 §-ai érte mében késypénzfiietés  mel-
lett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron 
alól is, el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezet-dő ingóságokat má-
sok is le és felülfoglaltatták  és azokra kielégítési jo 
got nyertek volra, ezen árverés az 1881. évi LX. t. c. 
120. §. éite'mében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Oklánd, 1905. évi deczember hó 10-ikén. 
T o l I á k l g l i f t ez ,  kir. bír. végrehajtó 

A hires 

ANGYAL-készimények: 
Angyal köszvénystesz (egy üveg elhasználása után 

biztis hatás) üvegje 2 ko ona. 
Angyal kenőcs (bőrviszketegség, bőrkiütések ellen) 

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

ország részére az egyedüli készitö 

„AjNG Y A£"-gyógyszertára, JíatVanban. 
Postai szétküldés naponta. 

Egy hónapig teljesen ingyen! 
MONTIGNOSO GRÓFNŐ, volt szász trónörökösnö emlékiratait most közli AZ ÚJSÁG. 
Újonnan belépő előfizetők  külön levonatban megkapják ennek a szenzácziós emlékiratnak 
eddig megjelent részét. A ki már most beküldi — ha csak egy hónapra is — az előfize-
tési összeget AZ ÚJSÁG politikai napilapra, annak egész deczember havában teljesen 
ingyen küldi meg a kiadóhivatal a legjobb magyar lapot: AZ ÚJSÁG ot. Előfizetési  árak: 
egy hónapra 2 korona 40 fillér,  három hónapra 7 korona. AZ ÚJSÁG gyönyörű kiállí-
tású naptárát minden előfizető  díjtalanul kapja meg — Gyönyörű húsvéti album! — 
Megrendelési czim: „ AZ ÚJSÁG" kiadóhivatala, Budapest, Kerepesi-ut 54. szám. 

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

kevéssé megsérült 

pipere-szappant 
ró<sa. liliomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin, gyöngy-
virágból szépen összeválogatva, a pénz előzetes be-

küldése esetén v. utánvéttel. 
Auffenberg  József,  Budapest, Beien:di-u. 3. 

N i n c s e n b e t e g s é g h á z á n á l 
^ í 0 h» m ejjliozatji 

JVIRALY BALZSAMOT 
a balzsamok kirá'yát, mely minden betegség ellen egyedüli 
biztos szer; ezen hires balzsam által megakadályozza a fő-
fájást,  köBzvényt, csúít, rheumát, fog-  és hátfájást,  lab-
szaggatást, kólikát, gyomorfájást,  szóval minden betegségnek 
egyedüli biztos orvossága a hires Király balzsam tehát szük-
séges, hogy minden háznál készenlétben legjen. Egy nagy 
üveg 2 koiona 55 f.  3 üveg 6 korona 55 fillér  béimen've 
utánvéttel. T«MMfT  gyógyszerésznél Deb-
Kapható: ítfOSZ-jtagy  J-erettCZ r e c z e n , Kossuth utcza. 
Budapesten Török József  gyógyszertárában Királv-utcza U 
Ugyancsak ezen szerrel megrendel- h i r e n l i a l d u s O g i 
hatő az egész országban elisn ert b a i u s z p e d i ő 
melytől a legrövidebb idő alatt a legszebb bajusz nyerhető. 

3 doboz 2 kor. 15 fillér  bérmentve, ntánvéttel. 

Sn, Csillag j^lnna 
lb5 cm. óriás hosszú Loreley hajamat 
az álta'am feltalált  kenőcs 14 havi hasz-
nálata után értem el. Ezen kenőcs az 
egyedüli szer a haj ápolására, a növés 
elomo. ditására, a fejbőr  erősítésére; 
uraknál erős és teljes szekállt növeszt 
és már rövid idei használ&t ugy a haj-
nak, mint a szakállnak természetes fényt 
és teltséget kölcsönöz és megóvja fzeket 
a korai megőszüléstől egész késő aggkorig 
Egy tégely ára 1, 2, 3 és 5 frt. 
Postai szétküldés Daponként az összeg 
előzetes beküldése vagy utánvéttel az 
egész világba gyárból, hova miLden ren-

delés intéztxdö. 
Csillag Anna Wien, I . Graben 100 

Elektio-VitalizSr, 
Dupla Villanydelejes Kereszt Vagy csillag 

R. 13. 86967. sz. Gjógyit és felüdít  jótálUs 
mellett köszvény, íheuma, asthm* (nehéz lé-
legzés), álmatlanság, fülzúgás,  nehez hallás, 
epilepsia, idegesség, étvágj talanság, sápkor, 
fogfájás,  migrén, tehetetlenség, valamint minden 
idegbetegségnél. Azon beteg, aki 86167. számú 
késuilékim állal legfeljebb  45 nap alatt meg 
nem gyógyul, azonnal visszakapja a pénzét. 

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

hatásáról. 
A kiskészülék 4 kerona, könnyebb betegségeknél használandó 

A nagy készülék 6 kor. idültbetegségeknél alkalmazaudó. 
A központ elárusítóhely szétküld utánvéttal v.igy előleges 

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

/ Kitűnő minőségű ís legmagasabb szilárdságú portlandora czementet olcsón ajánl , 

BRASSÓI PORTIAM) CEMENTGYÁR 
Brassóban 5 Z Í l | e l y t t l W a r h e l y t t Kapható j { j j S l c r fe  G á b O t nraHnal. 



pest-szálló dísztermében Bartha Miklós síremléke és 
a helybeli sétatér-alap javára zártkörű táoczestélyt 
rendeznek. Bilanyák : Dr. Válentsik Ferenczné, Dr. 
Kovácsy Albertné; védnökök : Dr. Kovácsy Albert, 
Dr. Pál ErnÖ, Szakáts Zoltán, ügron Zoltán, Dr. 
Válentsik Ferencz lesznek. A rendezőség elnöke 
Mészáros  Lajos. Belépő dij személyenkint 2 k., csa-
ládjegy 3 személyig 5 k., páholy 7 korona. 

Színház. Kétségtelen, hogy Miklóssy  Gábor szín-
társulatával szerencsés konstelláczió alatt jött be Szé-
kelyudvarhelyre. A kései őszi szezon az, melyben 
esti szorakozás után vágyakozik a közönség, és ez 
volt az indítéka is, hogy a szinügyi bizottság meg-
hívta Mikit ssyt, ki az erdélyrészi második sziuike-
rület igazgatója. Est tudva, le is száraolt a 
bizottság és a közönség is azza', hogy olyan társu-
latot nyert volna, mely minden izébeu megá'lja a 
kritikát. Miklóssyékot nem szabad szigorú szemüve-
gen vizsgálni és felettük  szuverén felsőbbséggel  íté-
letet nyilvánítani csak azért, mert e város közön-
sége erŐsebb társulathoz van szokva, mert ez nem 
volna igazságos eljárás. E színtársulat miga is bi-
zonyára tudja, hogy a felszerelés  ugy tagok, mint 
díszlet dolgában kívánnivalót hagy feun,  hinem e 
fennmaradt  kívánnivalót a társulat jól betanult ösz-
szevágó, s igy egészében élvezhető előadásokkal igyeke-
zik pótolni. A társulat csütörtökön a Kukoricza  Jónás 
parodisztikus operettben mutatkozott be. Miklóssy  Gá-
bor, mint Jónás sok derültséget keltett és igen jó komi-
kusnak bizonyult. Aranyossy Bellának, mint Iluská-
nak, játéka temperamentumos volt, mig Erdélyi 
Kornélia az Izidora szerepében erős hangú énekes-
nőnek mutatta be magát, jóllehet nem volt kellőleg 
diszponálva. A többi szereplő is, igy: Székely  Sándor, 
Erdélyi  Margit, Kertész  Sándor jók voltak, valamint 
az összjáték is jó volt. Az előadást telt ház nézte 
végig. — Pénteken Sardounak Boszorkány  czimü 
hatásos drámája került színre. A darab előadása si-
került. A siker főrésze  Uti  Gizellához fűződik,  a ki 
a Zoraya szerepét játszotta. Alakítása mély tanul-
mányra vall. Hangja kellemes és erős ; játéka diskrét 
és jellemzetes. Az iLquisitori jelenete után zajos 
tapsot aratott nyílt színen. Partnere: Inke  Rezső 
(Don Enrique) általában véve kellő hévvel játszott 
de itt-ott kissé színtelen volt. Györfy  Mariska hatá-
sosan adta az Afrida  rövid szerepH. Említést érde-
melnek még Székely  Sándor (főicqusitor),  Fehérváry 
Etus (Juanna) és Erdélyi Margit (Zoraja cselédje). 
— Tegnap szomba'on Svihákok  volt műsoron. 

Nyilvános nyugtázás. A következő elszámolásra 
kértek fel:  Bevételek : I. Gyűjtésből bejött: a) Szöllősi 
Irén, Kassai Paula és Félegyházi Mariska ivein: 
404 kor. b) Roediger Gyuláné és Hlatki Miklósné 
ivén: 149 k. 60 fillér,  c) Demény Ferenczné és 
Szabó István né ivén: 25 k. összesen: 578 k. 60 
fillér.  II. Belépő dijakból (a felülfizetésekkel  78 k. 
40 fillérrel  együtt) 310 k. 60 fill.  III. Ételek, italok 
és különböző tárgyak elárusitásából: 1235 k. 82 fill. 
Részletezés: 1. Virágárulásból  befizettek:  Demény 
Mariska 31 k. 80 fill.,  Voit Mariska 44 k. 20 fill., 
Br. Orbán Aranka 37 k. 80 fill.,  együtt 113 k. 80 
fillért.  2. Jux  tárgyak  eladásából:  Szöllősi Irén, 
Kassay Paula és Félegyházi Mariska 133 k. 86 
fillért.  3. Világ  postából:  Nosz Ilonka 25 k. 89 fill., 
Ferenczi Margit 33 k. 21 fill.,  együtt 59 k. 10 fill. 
4. Czukorka  és  déli  gyümölcs  árulásból:  Demény 
Irénke és Br. Orbáu Ella 66 k. 5. Szivar  árulásból: 
Szabó Istvánné és dr. Solymossy Lajosné 29 k. 30 
fill.  6. Czukrász  tésztaárulásból:  dr. Bodolla Gáborné, 
László Domokosné és dr. Saó Rezsőné 95 k. 02 fill. 
7. Pezsgő  árulásból:  László Mariska és Madarász 
Bea 223 k. 84 fill.  8. Teából  utólagosan: Roediger 
Gyuláné, Nosz Gusztávné, Dr. Egyed Balázsné és 
Simó Mátyásné 13 k. 9. Feketekávéból  utólagosan : 
Bagossy Béláné, Dollny Róbertné, Szabó Andrásné 
és Vári Albertné 13 k. 40 fill.  10. Ételek  és  italok 
eladásából:  Kassai Irén 28 k. 10 fill.,  Molnár Margit 
33 k. 36 fill.,  Lányi Rózaika 14 k. 90 fill.,  együtt 
76 k. 36 fill.  Farczádi Erzsiw55 k. 40 fill.,  Ferenczi 
Irén 32 k. 10 fill.,  Gotthárd Juliska 46 k., Baranyai 
Margit 39 k. 94 fill.,  együtt 164 k. 44 fill.  Fülöp 
Erzsi 50 k., Gálffy  Erzsi 36 k. 98 fill.,  együtt 86 k. 
98 fill.  Manchon Margit 24 k. 43 fill.,  Szabó Ilus 
40 k. 84 fill.,  együtt 65 k. 46 fill.  11. Sültből  utó-
lagosan : Özv. Kassay Endréné, özv. Gyarmathy Sán-
dorné, Röszler Károlyné és Heitz Vilmosné 39 k. 
20 fill.  12. Borárulásból:  Félegyházi Antalné, Kas-
say Józsefné  és Vajda Ferenczné 36 k. 94 fill.  IV. 
A megmaradt ételek és italok eladásából bejött 39 
k. 42 fill.  összesen 1235 k. 82 fill.  Öászesi'és : gyűj-
tésből 578 k. 60 fill,  belépti dijakból és felülfizeté-
sekből 310 k. 60 fill.,  ételek, italok és különböző 
tárgyak elárusitásából: 1235 k. 82 fill.  Bevételek 
főösszege  2125 k, 02 fill  összes kiadás 932 k. 27 
fill.  Tiszta jövedelem 1192 k. 75 fillér. 

Szüret Bethlenfalván.  A következő sorok köz-
lésére kérettünk fel:  Tek. Szerkesztő ur I Becses 
lapja f.  évi 45. számában „Szüret Bethlenfalván"  cz. 

alatt megjolent közleményének egy bizonyos kitéte-
lélre nézve — miután az rám nézve compromittálo 
színezetű vala — saját reputáczióm érdekében kö-
telesség szerüleg, ugyancsak b. lapja 47. számában 
— szívességéből — egy néhány szelíd és senki ér-
dekeit nem kisebbítő, sem személyét nem sértő ki-
fejezést  valék bátor nyilvánítani. Erre b. lapja kö-
vetkező 48. számában B. I. aláírással egy viszkete-
teges kirohanásoktól, gyanúsítások és alaptalan vá-
daktól duzzadozó czikk jelent meg, amely indokolat-
lanul támad személyem ellen, s melynek értelmi 
szerzője — amint illetékes helyről értesültem — 
azért bujt B. 1. köppenyege alá, hogy a régóta keb-
lén táplált „kenyér irigység" gyötrelmeit - illeték-
telenül beleavatkozva olyan ügybe, a mihez nincs 
semmi köze — ily qualificálatlan  módon követhesse. 
E lap 47. számában tett kijelentésem fenntartása 
mellett, a következő rövid megjegyzéseim vannak: 
Legyen meggyőződve czikk író ur, hogy én faiskolát 
már sokat láttam. Nem is ez évben, sem nem a mult 
évben először. Törekedtem is arra mindenkor, hogy 
a faiskolánkat  izléíesen berendezzem. Sajnos, az elölj, 
nemtörődömségeért minden lelkiismeretes törekvésem 
és fáradságom  eredményét, óhajtott nagyobb sikerét 
gyakori károk hiúsították meg. Nyári időben 
öntözést eszközölni nem tudhattam, mert a szük-
séges munkaerő egyáltalán nem, a másnemű mun-
káknak elvégzésére pedig csak hiányosan lett kiszol-
gáltatva. Ha volna — tehát ezekben legyen kegyes 
keresni az alaki hibát czikkező ur 1 Faiskolafelügye-
lővé történt kineveztetésemet megtámadó vád alap-
talanságát beigazolja a vonatkozó vm. szab. 21. §-a. 
Hanem egyébiránt vagyok bátor tudomására hozni, 
a tisztelt czikkező urnák, hogy a nyár folyamán  is 
számtalan — akár a gyümölcsfatenyésztés,  akár a 
méhészet iránt érdeklődő gazdákat — ugy a czikk 
aláíróját (a mit elhallgatott) mint a czikkben emlí-
tettet és még sok másokat — saját otthonukban fel-
kerestem oly czélból, hogy ezen hasznos foglalko-
záshoz szükséges útbaigazítás és felvilágosítással 
szolgáljak. Ezzel az ügyet — minden további polé-
mia kizárásával — magam részéről e téren befeje-
zettnek nyilvánítom, s az ilynemű rágálmakra, mint 
valótlanokra, egyáltalán nem reflektálok.  Szabó Bá-
lint, faisk.  kezelő és ker. faisk.  felügyelő. 

x Három lap. Beköszöntöttek a hosszú téli esték 
é3 ilyenkor életszükségletünk az olvasás. Három lapja 
van a magyar közönségnek, amelyek egy magyar 
házból sem hiányozhatnak : HerciegFerencz  lapja, az 
Uj  Idők  a felnőtteket  szórakoztatja gazdag szépiro-
dalmi tartalmával, a melyet a legkiválóbb magyar 
írók írnak, számos művészi és aktuális képeivel pe-
dig hü tükre a hét közérdekű eseményeinek. Tutsek 
Anna képes hetilapja, a Magyar  Lányok fiatal  lánya-
inknak vált kedves pótolhatatlan barátjává. A harma-
dik Pósa Lajos lapja, Az Én Újságom  a gyermek-
világé. Tele dallal, tele képpel, telis tele szép me-
sékkel köszönt be hétről-hétre olvasóihoz. Az Én 
Újságom  előfizetési  ára negyedévre 2 kor.; Magyar 
Lányok-é  3 kor. ; Uj  Idők  é 4 kor. Mutatványszá-
mot ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., And-
rássy-nt. 10. szám. 

Törvényszék. 
A Székelyegyieti takarék bünpöre. A maros-

vásárhelyi ítélőtábla büntetőtanácsa Ugrón  Gábor és 
társai ellen csalárd és vétkes bukás büntette miatt 
a székelyudvarhelyi kir. törvényszék előtt folyamatba 
tett ügyben 11-én kezdette meg a felebbezési  főtár-
gyalást. Az itélőtanács elnöke Dobay Albert táblai 
tanácselnök volt, előadő Illés  Lőrincz dr., szavazó 
birák Nagy  Elek, Bocskor Antal és Suszter  Frigyes. 
A közvádat Csiky  László főügyész-helyettes  képvi-
selte. Jelen voltak: Ugrón  Gábor, Embery Árpád, 
Jánossy  Pétér, Gönczy Lajos, Both Károly, Olasz 
Gyula, Zakor  Endre, Nagy  Ferencz, Vargi  Sándor, 
Gál  Sándor, Kovács  Dániel és Gáspár  Balázs vád-
lottak. A főtárgyalás  első és második napját az elő-
adó az ügynek terjedelmes ismertetésével töltötte be. 
A vádlottakat Edvi  Illés  Károly, Dr. Kovácsy  Albert 
és Dr. Issekutz  Győző védte. Az anyag ismertetése 
űtán szerdán a közvádló terjesztette elő vádinditvá-
nyát, mire a védőbeszédek következtek, melyek után 
Ugrón  Gábor tartott frenetikus  hatású beszédet. Az 
ítéletet e hó 20-ikán hirdetik ki. 

KÖZGAZDASAG. 
A marosvásárhelyi keresk. és iparkamara f.  hó 

6-án rendes teljes ülést tartott. Tárgysorozat íendén 
helyeslő tudomásul vette a teljes ülés, hogy az el-
nökség a közös hadsereg 1906. évi lábbeli szállítá-
sára pályázott székely kisiparosok ajánlatát kellő 
időben felterjesztette  és hogy a szétosztást eszközlő 
miniszteri értekezletre megbízottját kiküldötte, vala-
mint, hogy a m. kir. honvédség ugyanezen évi láb-
beli szükségletéből a székely kis i párosok összesen 
2750 pár bakancs készítésre nyertek megbízást. 
Azután megállapították a kamara 1906. évi költség-

vetést. László  Gyula m. titkár jelentést tett a szé-
kely fiuknak  a f.  év őszén ipari pályákra történt 
elhelyezéséről, mely szerint Marostordamegyéből 27, 
Csíkból 26, Háromszékről 15, Udvárhelymegyéből 15, 
Kisküküllőből 4 és Romániából 3 székely fiu  helyez-
tetett az ország jobb iparüzö városaiba ipari pá-
lyára. Végül több kisebb jelentőségű tárgy elintézése 
után elfogadta  a teljes ülés Fekete  Jakab levelező 
tagnak a székely iparalap gyarapítása ügyében tett 
indítványát. Ezzel a gyűlés véget ért. 

Homoród-fürdönek.  A földmivelésügyi  miniszter 
Ilomoród-fürdőnek  a pisztrangtenyésztés emelése czél-
jából ujabban 15 ezer szivárványos pisztrang-ikrát 
ajándékozott. 

A gazdasági egyesület, mint jeleztük, f.  hó 
19-én d. e. 10 órakor tartja a vármegyeház kister-
mében rendes közgyűlését. 

TAVIrtATOK. 
Budapest , decz. 16. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

Újra elnapolás. 
Bécsből jelentik : Fejérváry miniszterelnököt 

tegnap délután a király ismételten kihallgatáson 
fogadta. 

Fejérváry javaslatára király elhatározta, 
hogy az országgyűlést deczember 19-éu újból 
elnapolja. 

Bécsből telefonálják:  Fejérváry miniszter-
einők délelőtt Pittreich hadügyminiszter látoga-
tását fogadta,  azután tanácskozásra visszavonult 
Lukács György kultuszminiszterrel. 

Samossa felavatása. 
Fejérváry és Lukács György miniszterek 

ma délelőtt 11 órakor a Hofburgba  mentek, 
hol az udvari plébánia templomban király és 
előkelőségek részvételével hagyományos módon 
megtörtént Samossa József  egri érseknek bíbo-
rossá való avatása. 

Lukács László homo regiusz. 
Lukács László volt pénzügyminiszter, ki 

a király meghívására Bécsbe érkezett, ma dél-
előtt megjelent a király előtt kihallgatáson. 

Politikai körökben bizonyosra veszik, hogy 
a király Lukácsot „homo regiuszi" szereppel 
megbízza. 

Beniczky alispán hivatalban. 
Beniczky Lajos Pestvármegyének betegsége 

miatt hosszabb ideig távol levő alispánja, Bu-
dapestre érkezett és délelőtt megjelent a megye-
házán, hol a tisztviselői kar nagy lelkesedéssel 
fogadta. 

Beniczky még ma átveszi hivatalát, mire 
össze fogja  hivni a közigazgatási bizottságot, 
egyúttal kérni fogja  a rendőrségnek a megye-
házáról való bevonását. 

Az éjjeli ügyész dolgozik. 
A budapesti rendőrség a vizsgálóbíró ren-

deletére lázítás és királysértés miatt elkobozta 
Lukács Gyula képviselő által szerkesztett Nép-
zászlójá-nak ma megjelent számait. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája 
T«-lef«nH».Ain  t 14. 

Eladó telek 
Néhai Budik László örökösei tulajdonát képező 
Bethlen-utczai házas telek örök áron eladó. Érte-
kezni lehet Lörinczi Béla közs isk. tanító, gyommal. 

Npvipfivpkteiben készjttetnek 
1 1 U V j U y J U l \ e lap nyomdájában. 


