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Erkölcs, jog, hatalom. 
Székelyudvarhely, decz. 23. 

Ha jön a tavasz, nem lehet visszafojtani 
a fák  rügyezését, a bokrok virágzását. Ha kö-
zeledik .a tél fagya,  nem lehet megakadályozni, 
hogy a fák  és bokrok levelei el ne sárguljanak 
és diszes lombkoronái le ne hulljanak. Ha vala-
mely eszme megérett a megvalósulásra, vagy 
bizonyos viszonyok megértek az elpusztulásra, 
a természetes fejlődést  nem tudja megakadá-
lyozni semmi földi  hatalom. 

A mikor Róma megérett arra, hogy ön-
maga intézze sorsát, Tarquinius Super'̂ us ke-
mény keze csak siettette a szabadság kivívását 
és a köztársaság megszületését. S a mikor az 
erkölcsök hanyatlása megérlelte Rómá népét a 
szolgaságra, Brutusz, Kasszius és társai Cézár 
megölésével csak okot szolgáltattak a cezariz-
mus megszületésére, nem hogy meggátolták volna. 
Krisztus megfeszítése  a kereszténység rohamos 
terjedésének élesztő csirája volt s Luther az 
ellene szórt egyházi átok által vál a reformá-
czió alapjává. 

A mit a világmozgató eszméknél látunk 
érvényesülni, az a magyar nemzet fejlődésének 
történetében is éi vényesül. Sem ármány, sem 
erőszak meg nem állithatja a természetes fejlő-
dést. Az oligarka-párt megakadályozta azt, hogy 
Verbőczy István hármaskönyve formális  tör-
vénynyé legyen, de azért a magyar nemzet a 
hármaskönyvvel mégis mint törvénynyel élt 
1526-tól 1348-ig. A bécsi hatalom az orosz 
fegyverek  segítségével legyőzte a magyar sza-
badságért harezoló seregeket és a golyó és az 
akasztófa  országunk legnemesebb férfiainak  éle-

tét oltotta ki; de császári abszolutizmus és a 
birodalmi egység még sem volt megmenthető, 
az eltiport magyar nemzet pedig számban és 
erkö'csi tulajdonságokban megerősödve került ki 
a véres küzdelemből. 

Az erőszak csak sietteti az események el-
következését, mint a hogy a kertész ollója 
gyorsabb és dúsabb virágzásra kényszeríti ta-
vaszszal a fát  és a bokrot, vagy hogy a lefoj-
tás csak növeli a robbanó anyagok erejét. 

A hatalomnak csak a jog és az erkölcs 
adja meg az erőt, hogy sok egyesből nagy egé-
szet csináljon. A jognak csak az erkölcsi alap 
adja meg az erőt, hogy hatalmat tudjon kifej-
teni. Erkölcsi rend a jogrend alapja s jog és 
erkölcs minden hatalom forrása.  A kinek ha-
talma erkölcsi erő nélkül való, az nem tarthatja 
fönn  a jogrendet, hanem csak fölforgathatja. 
Mert a jogrend az erkölcsi rendből táplálkozik, 
azon épül föl  s a hatalom csak mint jogos ha-
talom bir erkölcsi alappal. Erkölcs, jog, hatalom, 
e három tényező csak egymást támogatva biz-
tosíthatja az emberek békés, társas együttélését 
és tehet nagygyá nemzeteket és dicsőkké tró-
nokat é^irályokat. 

A jog merev formai  az igazság békóinak 
tűnnek föl  az oly társadalomban, a melyben a 
fönnálló  jogrend az uj erkölcsi fölfogással  ellen-
tétbe jutott s a hatalom elviselhetetlen teher-
ként nehezedik azokra a népekre, amelyek a 
hatalmat nem maguk használják saját czéljaik 
megvalósítására, hanem a mely őket használja 
föl  idegen czélok elérésére. S ha valamely nép, 
mely a hatalomnak nem volt részese, hauem 
csak tárgya, önerejének tudatára ébred, ott meg-
kondul a hatalom halálharangja, hogy uj jogrend 

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 

és uj hatalom keletkezésének adjon helyet. Mert 
mi más a forradalom,  mint az uj erkölcsi föl-
fogás  küzdelme uj jogrendért és uj hatalomért 
a fönnálló  jogrend és hatalom ellen. 

A forradalom  ellen tehát csak a jogrend 
fokozatos  változása és a hatalomban való része-
sedés biztosithatja a népeket; de az erőszak 
csak siettetheti a kitörését. 

A parlamentárizmus — mely nem egyéb, 
mint a merev jogi formáknak  erkölcsi tényezők-
kel mellőzhetővé tétele, a legjobb biztosító sze-
lep a forradalom  vulkánikus kitörései ellen. A 
parlamentárizmus a legnagyobb áldozatok elvi-
selésére is képesiti a nemzeteket és a legna-
gyobb, mondhatjuk korlátlan hatalmat juttatja 
azoknak az államférfiaknak  a kezébe, a kik iránt 
népünk bizalommal viseltetik ; de semmi hatal-
mat sem ad azoknak, kik nemzetük ellen akar-
nak élni a hatalommal. És ebben rejlik nagy-
szerűsége. De éppen ez az oka, annak is, hogy 
oly kevés államban eredményezte azt az üdvös 
hatást, a melyet saját, eredeti hazájában. Mert 
ahhoz, hogy a parlamentárizmus a fejedelemnek 
dicsőségére, a népnek javára, a nemzet hatal-
mának a fejlődésére  üdvöseu hasson: szükséges, 
hogy az államhatalom minden tényezőjében k* 
legyenek fejlődve  azok az erkölcsi erők, a me-
lyeken az igazi parlamentárizmus alapszik. Szük-
séges, hogy az állami élet minden tényezője át 
legyen hatva attól a tudattól és erkölcsi érzés-
tói, hogy nem önmagáért van, hanem az össze-
ségért, az egész államért, a nemzetért. 

A mely alkotmányban az államhatalom 
egyes tényezőit az egyes jogosítványok gyakor-
lásának korlátlan hatalma illeti meg, de a nem-
zetben megvan az erő, hogy a közérdek ellen 

Hogyan gondolkoznak a férfiak  az 
asszonyokról-

Megmondom mindjárt az elején, hogy at ellen 
az általános szokás allén akarok kikelni, a mely 
féifiak  között olyan általános, hogy ugyanis a leg-
könnyebben s a leghatározottabban jelentik ki az 
asszonyokról: „Minden asszony ilyen". 

Ha bármilyen tapasztalatot — kellemetlent vagy 
kellemest — tettek, készek azonnal kijeleuteni, hogy 
hiszen az asszonyok adandó alkalomkor mind 
olyanok. 

Miért van az tehát, hogy a légtöbb férfi  egész 
egyoldalú tapasztalatokat tehet csak és igazán nem 
igen ismeri meg, hogy a női egyéniségek között olyan 
nagy a különbség. 

Talán itt nyilatkozik meg leginkább az az is-
mert emberi tulajdonság, hogy mindenki a legtöbb 
dolgot a saját szemüvegén keresztül, a saját szub-
jektív gondolkozásán át itéli meg és szentül hiszi 
magáról, hogy ez a megítélése objektív. És a mikor 
minden igazság már magában véve is annyira külön-
böző miDden emberre nézve, a mikor az objektív meg-
ítélés olyan nehéz még a legelvontabb, a legtávolabb 
eső dolgokra nézve is, mennyire szubjektív a férfi 
ítélete ott, a hol egy neki annyira közelálló, őt ép-
pen szubjektive annyira érdeklő valamiről van szó: 
az asszonyról. 

Az individuális érzés olyan nagyfokú  ezen a 
téren, hogy még a tapasztalat sem igen játszik közre, 
daczára, hogy ezzel szokták magyarázni ítéletüket a 

férfiak.  Nem, a tapasztalatok is rendesen már jó- előre 
az eredeti hajlam szerint alakulnak. A megtért nő-
gyülönő valóságban igen ritka eset, daczára, hogy 
regényhősnek nagyon alkalmas és nagyon általános. 

Egy német irónő azt mondja, a mikor egy eh-
hez hasonló kérdésről beszél, hogy a férfiak  visel-
kedése a nővel szemben háromféle,  úgymint a rab-
szolgával, a magasabb lényuyel s a társsal sztmben 
való viselkedés. Ezt a viselkedést nem szabad hatá-
rozott beosztott rendben képzelni, hanem csak körül-
belül ilyenformán  lehetne osztályozni. 

S azt is mondja; hogy a közönséges, jelenték-
telen emberről képzelnők, hogy az tekinti leginkább 
a nőt felsőbb  lénynek s az olyan férfiak,  a kik az 
emberi tökéletesedés legmagasabb fokán  vannak, — 
olyan fokon,  a melyet asszony még nem ért el — 
hogy ezek nézik alattvalójuknak az asszonyt. Ped!g 
nem igy van ; a legaljasabb és a leggyávább ficsu-
rak tartják magukat feltétlen  hatalmaknak az asz-
szony fölött.  Uraskodó elbizakodottságuk megnyilvá-
nul brutális vagy rosszakaratú tetteikben, mig a 
legnemesebb és legelőkelőbb típusai a férfiasságnak 
maguk fölé  helyezik az asszonyt. 

Egyáltalában érdekes, hogy azok, a kiknek leg-
többet volt dolguk asszonyokkal, a kik a legtöbb 
asszonyt ismertek, azok vannak legrosszabb véle-
ménynyel az asszonyról, mig a kik egyesekkel, 
kevesebb nővel voltak barátságban, azok sokkal 
ideálisabban gondolkoznak felőlük.  A nőgyűlölő erre 
rövidesen megfelel  azzal, hogy íme: minél több asz-
szonyt ismer, meg valaki, annál kisebb a véleménye 
róluk. 

Pedig erre nem lehet olyan egyszerűen és köny-

nyen megfelelni.  Mert az az ember keresi a sok nő 
társaságát, a kinek meglehetősen mindegy, hogy » 
milyen nő A ki nem válogat. És megismeri termé-* 
szetesen azokat a kikhez könnyen jut, a kik gyorsan 
és szívesen ismerkednek, a kiknek a lényük megis-
meréséhez nem kell sok idő és a kikről az illető uri 
ember egy-kettőre kimondja a véleményét és ki-
mondja az összesekre az abszolút véleményt: ilyenek 
az asszonyok. Pedig nem az asszonyok ilyenek, ha-
nem ilyen ő. Ő szereti, ő keresi ezt az ilyen társa-
ságot és meg is találja könnyen, mert az üres, a 
könnyelmű dolgok a felszínen  úszkálnak a fizika 
törvénye szerint is. 

Azután pedig azok, a kik jó véleménynyel van-
nak, kik csak egy-egy nőt ismertek meg, azok nem 
is ilyen hangosak. Először is mert az igazi férfinak 
megvan az a szép tulajdonsága, hogy az ő szeretett 
asszonyáról nem szeret mások előtt beszélni; másod-
szor pedig mert sokkal kevesebben vannak az olyan 
fétfiak,  akik a nőben igazán valakit s nem csak ér-
zéki vágyat keresnek. No meg jó adag szerepet ját-
szik a hiúság is, a férfi  nem meri jó véleményét 
hangoztatni a nőkről, mert akkor azt mondják róla, 
hogy jó bolond, ügyetlen szamár, nincs szerencséje 
a nők körül. Ma ugyanis csak az a virtus, ha valaki 
szidja a nőket azért, mert neki mind meghódoltak. 

Bevallom, hogy az a véleménye valakinek, hogy 
a nők nem is egy kaptafára  szabottak — az egyér-
telmű azzal, hogy kiszolgáltassa önmagát a viccze-
lődés czéltáblájának — rózsafiunak  neveztesse ma-
gát. Az ember, a férfi  hát hallgat, ha nem mondhat, 
azaz ha aem akar rosszat mondani. Mert mondani 
mondhat. A kávéházak törzsasztalai, a klubok külön 



cselekvő kormányt legyőzhesse ; ott megvan adva 
a hatalmi tényezők összeütközésének a lehető-
sége éppen ugy, mint a parlamentárizmus [min-
den jogi föltétele.  A jog merev szabályai által 
lehetővé tett összeütközéseknek minden hatalmi 
tényezőre és az egész nemzetre elkövetkezhető 
káros következményeiben rejlik az az erkölcsi 
kényszerítő erő, mely a parlamentáris kormány-
zati formát  nélkülözhetetlenné teszi. Ez az, ami 
a fejedelem  erkölcsi kötelességévé teszi, hogy 
személyes akaratát a nemzet közkívánatával 
szembe ne állítsa ; hogy a kormányt a parla-
ment többségéből nevezze ki. 

A hol mindez megvan, ott a jog az er-
kölcsi fölfogás  formába  öntése, a hatalom a jo-
gos erő és erkölcsi alapokon épül föl  s erkölcsi 
alapokon maradhat akkor is, ha olykor a jog 
szigorú formáin  tul is lép. Ott erkölcs, jog és 
hatalom benső összhangzásban vannak s a nép 
engedelmeskedik a hatalomnak, mert az a hata-
lom a nép hatalma a népet alkotó egyeseken. 

A magyar alkotmány ugy a fejedelemnek, 
mint a nemzetnek és az azt képviselő ország-
gyűlésnek megadta mindazt a jogot, amelyek a 
két tényező összeütközését lehetővé teszik s a 
jogok merev szembeállítása esetén az állami gé-
pezet működését megakasztják. A király kinevezi 
a kormányt, de a nemzet megtagadhatja a kor-
mányzás eszközeit. A király a fegyveres  erővel 
rendelkezik, de a fegyveres  erő kiegészítésére 
szükséges ujonczokat adja meg és az ujoncz-
megajánlás föltételeit  a nemzet állapítja meg. 
A kormányt az ország törvényei széles hata-
lommal ruházzák föl,  de a kormány rendeletei-
nek végrehajtása a törvényhatóságok és közsé-
gek joga. A kormány rendelkezik az államha-
talom minden erejével, de rendeleteiért az or-
szággyűlésnek ftlelős.  Mindmegannyi jog szembe-
kerülhet egymással, ha azt minden tényező csu-

| pán saját szempontjából fogja  föl  és mereven 
I akarja alkalmazni, de éppen azért minden ha-

talmi tényező erkölcsi kötelessége, hogy akként 
éljen jogával, hogy az erkölcsi igazoltságát el 
ne veszíthesse. 

És azért Magyarországon még sincsen par-
lamentárizmus. Nincsen azért, mert a fejedelem 
az "őt illető jogosítványokat személyes akarata 
szerint kivánja gyakorolni, mert a kormány ezt 
a fejedelmi  személyes akaratot nemcsak nem fe-
dezi, hanem a saját akaratát, sőt még cselfo-
gásait is a fejedelmi  akarattal kísérli-meg fe-
dezni. A kormány, jóllehet az országgyűlés és 
főrendiház  által egyhangúlag meghozott határo-
zatok alapján, bejelentette lemondását, mégis 
helyén maradt. A király igy kivánja s ezzel 
aztán vége. Azért nincs Magyarországon parla-
mentárizmus, uinc?, mert a nemzet még nem 
mutatta meg, hogy azt a kormányt, mely ha-
talmat igényel erkölcsi alap, a nemzet hozzá-
járulása nélkül s mely a fejedelem  felelőtlen 
személyének egyéni akaratával fedezi  a maga 
helyén maradását és ezzel a fejedelem  felelőt-
lenségének erkölcsi alapjait is tönkre teszi, mél-
tóan meg is büntetheti. 

Azonban az erőszak csak jobban belega-
bajitja a hatalmat a törvények tilalmának háló-
jába s minél tovább erőszakolja az alkotmány-
ellenes kormány a maga helyénmaradását, annál 
súlyosabbá válik a nemzet letörésére történt 
vállalkozásának bűne s annál súlyosabb lesz az 
a büntetés is, mely őt előbb-utóbb érni fogja. 

A magyar nemzet megérett már arra, hogy 
maga intézze sorsát, és a mi megérett arra, 
hogy elkövetkezzék, az el is következik, ha 
bárminő erővel akarják is megakasztani elkö-
vetkezését. 

így tanítja ezt az élet mestere, a törté-
nelem. i ih. 

BELFÖLD. 
A harmadéves katonák szabadságolása. A 

Magyar Távirati Iroda jelenti: A közös hadügy-
minisztérium elrendelte a magyarországi harmadéves 
katonák szabadságolását. Ennek a legénységnek a 
legnagyobb része még a karácsonyi ünnep előtt a 
tartalékba megy át. Csak ott, a hol a katonai szolgá-
lat különös viszonyai föltétlenül  szükségessé teszik, 
mint például a lovasságnál, kell várni a szabadságo-
lással, a mig a deczember végére behivott tartalék 
szolgálatba lép. Az okkupácziós területen ez a föl-
váltás természetszerűleg valamivel később lesz. 

Ellenzéki pártok egyesülése. Az udvarhely-
megyei és Székelyudvarhely városi ellenzéki pártok 
f.  hó 17-én, a Hungária-szálló éttermében, népes 
gyűlésre jöttek össze, hogy megtámadott alkotmá-
nyunk megvédésére egyesüljenek. A gyűlést Ugrón 
Zoltán nyitotta meg, mely után Dr. Válentsik  Fe-
rencz hatásos beszédben vázolta a politikai helyze-
tet, majd az egyesülés kimondását javasolta. Az 
indítványt a gyűlés elfogadta  és megválasztotta 
Ugrón  Ákost elnöktek, Orosz Lajost, Dr. Gyarmathy 
Dezsőt és Ugrón  Zoltánt alelnököknek, Vajda  Fe-
renczet ügyvezető alelnöknek és Dr. Kovácsy  Al-
bertet és Péterfy  Lörinczet jegyzőknek. Ezután Soó 
Gáspár, Solymossy  Endre, Deák Miklós, Tapp  Mó-
zes tartottak beszédeket, mig Pap egy népgyűlés 
tartását is javasolta, melyet a gyűlés elfogadott. 
Dr. Kovácsy  Albert felolvasta  a 40-es megyei bizott-
ságnak a másnapi törvhat. közgyűlés elé terjesz-
tendő indítvány indokolását. Végül Kossuth  Feren-
czet táviratilag üdvözölték, mire a gyűlés igen 
emelkedett hangulatban véget ért. 

Politikai jegyzetek. 
Székelyudvarhely, decz. 22. 

A mikor a politikai időjósok nagy vihart 
jeleznek, akkor rendesen nyugodtan folynak  le 
az események. 

A deczember 19-ike kritikusnak volt je-
lezve, olyannak is Ígérkezett, a milyen még nem 
volt a válság történetében. 

A koaliczió azzal fenyegetőzött,  hogy az 
elnapolás esetén nem megy szét, hanem tanács-
kozik tovább. A szocziálisták általános sztrájk-
kal fenyegetőztek,  ha kötelező Ígéretet nem 
nyernek az általános választói jog megvalósí-
tására. 

Elmaradt mindkettő. A koaliczió vezérbi-
zottsága lemondott az együttmaradásról, a szo-
cziálisták pedig az utolsó pillanatban arról, hogy 
egy erőteljesebb tüntetést rendezzenek elvük 
mellett. 

Szürke, hétköznapi volt az ülés lefolyása, 
csak a parlament előtt álló nagyobb csoport 
rendőr jelezte, hogy a hatóság megtett minden 
intézkedést az esetleges botrányok elkerülésére. 
Tartottak attól, hogy valami történni fog,  ezt 
iparkodtak megelőzni. Fölösleges óvatossáv volt. 

Benn a képviselőházban is szürke, hétköz-
napiasság, csak a képviselők nagyszáma és kar-
zatok zsúfoltsága  jelzi a rendkívüli napot. 

Egyebekben a múltkori sablon szerint folyt 
le az ülés. A miniszterelnöki segédhivatali igaz-
gató átadta az elnöknek az elnapoló kéziratot, 
Justh Gyula azt felolvasta,  Apponyi Albert 
gróf  tiltakozott az elnapolás ellen. 

A különbség csak az volt, hogy mig a 
mult ülésen a szabadelvüpárt kivonult, addig 
most Tisza István gróf  kijelentette, hogy a 
szabadelvüpárt is hozzájáaul a koaliczió vezér-
bizottságának határozati javaslatához, mely a 
törvénytelen elnapolás ellen tiltakozik. 

Márczius 1-éig tehát ismét nem ülésezik a 
magyar képviselőház. 

* 

Deczember 19-ike volt az utolsó nevezetes 
dátuma ez esztendő politikájának, amely nem 
állott egyébből, mint dátumokból. Ez a dátum 
olyan, mint a többi és nem emelkedik ki sem-
mivel az esztendő tétlenségéből, kietlenségéből. 
Kedvelt híveink, a magyar országgyűlés főren-
dei, zászlósai és képviselői összehivattak, hogy 
ismét hazaküldessenek. Az időszámítás eszten-
dőjének van még néhány napja, a politikai év 
ezzel befejeződik.  És elmúlásának fejfája  a szo-
morú Ítélet: az esztendő elveszett! 

szobái s a garcon lakások tivornyái a megmondhatói 
azoknak az ártatlanul önámitott vagy rosszakaratú 
hazugságoknak, a melylyekkel asszonyokról szokás 
henczegni. A legtöbb férfi  megalkot magának valami-
féle  véleményt és azután görcsösen ragaszkodik ah-
hoz. Van, a ki a női ideált csakis egyedül tudja 
képzelni, hallgatagon magára utalva, barátnők nélkül 
várva a férfire,  a kinek társa lehessen. Olvastam 
valahol erre nézve egy hasonlatot, a mely azt mondja, 
hogy igaz ugyan, hogy a grácziák hárman voltak, de 
az ember soh' sem képzeli el őket egymással beszél-
getve. Hallgatag háromságban egy szép asszonyi 
egységet képeznek. 

Azután például Krikegaard, ez az eredeti dán 
filozófus  azt mondja, hogy ki nem állhatja az úgy-
nevezett érdekes nőket. Mert éidekes az által lesz 
a nő, hogy sokat gondolkozik önmaga felett  éppen 
ugy mint a művészetben az, a mi érdekes,  mindig a 
művészt, annak a lelkületét s nem a művészetét mu-
tatja. Olyan fiatal  nő, a ki érdekesség által akar 
tetszeni, az elsősorban önmagának tét-szik. Igaz 
ugyan, hogy az érdekes nő tetszeni szokott, de ép-
pen ugy, mint a hogy ez nőiesség nélkül való, ugy 
azok a férfiak,  a kiknek ilyen leány tetszik, fér-
fiatlanok. 

Ovidius meg azt tartja a nőkről, hogy dos est 
uxoria lites. Asszonynak hozománya a veszekedés. 

Jellemző az a kis anekdota is a férfiaknak  a 
nőkről való véleményében, a mit egy ezredesről be 
szélnek, a ki hadnagy korában került egy fiatal  asz-
szonyhoz lakás albérlőnek. Mikor 25 év múlva át-
helyezték, azt mondta: Sacrament, ha még egy na-
pig maradhatók, akkor enyém az az asszony. 

Ez a kis apróság is jellemző, mert a férfiak 
mindent, amit a nők tesznek vagy nem tesznek, vé-
letlennek, a körülmények alakulásának, önmaguknak, 
de legutoljára a nő jellemének tudnak be. Ritkaság 
a nőkről való számtalan mondás között az olyan 
igazság, a mit Nietzsche mond, hogy a férfi  megal-
kotja magának a nő képét és a nő azután a kép 
után alkotja meg magát. Ez igaz. A nő változó, 
impresszionista és ma még határozatlan. De okvet-
lenül kell a nőknek küzdeniök a saját határozatlan-
ságuk ellen és kell hogy megvédelmezzék magukat 
az ellen a folytonos  kaptafára  való húzás ellen. 

A nők egyáltalában nem egyformák,  éppén 
olyan különböző jellemüek, mint a férfiak,  de még 
nincs meg ma a bátorságuk, hogy igazán olyanoknak 
mutassák magukat, mint a milyenek. Alkalmazkod-
nak a férfi  ízléséhez és bámulatos a tehetségük erre. 
Valósággal önmagán csodálkozhatik egy-egy asszony, 
hogy ő milyen különféle  tud lenni, hogy ma léha, a 
mikor azt érzi, hogy ezzel ér el hatást, azután szenti-
mentális vagy erélyes és maga is elhiszi magáról, 
hogy ilyen, annyira élethűen játszsza a szerepét. 

De hát ha a mint kezdjük azt akarjuk elérni, 
hogy komolyan vegyenek bennünket, ha az örökös 
gyerekességünkből ki akarunk végre nőni, akkor mu-
tassuk bátran igazi mivoltunkat, még a rossz tulaj-
donságainkat is és főképpen  ne megszólva, ne ajk-
biggyesztve, hanem örömmel fogadjuk  az olyan asz-
szonytársainkat, a kik Írásban vagy szóban őszintén 
nyilatkoznak magukról, a maguk lelkivilágáról. Mert 
eddig nem küzdöttünk még eléggé az ellen, hogy 
félre  ne ismerjenek bennüuket. Nem gondolkozni, 
nem akarni, nem tudni, nem merni — ez az asszony. 
Megkötözött kezekkel, megkötözött lélekkel, megölt 
gondolatokkal, testtel, mely nem az övé, lélekkel, 
melyet nem ismer, erővel, a melyről nem tud — igy 
él az asszony 1 

És sajnos, a nők saját maguknak legnagyobb 
ellenségei, legkegyetlenebb, legkérlelhetetlenebb birái 
egymásnak. Pedig akkor lesznek egész emberekké ők 
is, ha vagy meg tudják mondani az igazat, vagy 
legalább meg tudják hallgatni, ha közülök valaki 
megmondja azt. 

Ismerjük meg önmagunkat, hogy aztán mások 
is megismerjék a bennünk lévő erkölcsi erőt. Ne 
legyünk csak gyűjtő fogalom  és mutassuk meg a 
féifiaknak,  hogy nem minden asszony olyan, a milyen 
az, a kit valószínűleg szinté félreismertek. 

Ha a sziv a lélek tükre, ne legyen a mi szi-
vünk az a tükör, a melyben a férfi  a saját lelkét 
látja meg. 

Érvényesítsük a bennünk szunnyadó erőket és 
gondolkozzunk önmagunk felett.  Mutassuk meg, hogy 
mi is csak Isten előtt vagyunk egyformák. 

— Gondolkozom; tehát vagyok — mondá a 
bölcs. — Gondolkozzunk s akkor leszünk. Mouche. 



Boldog ünnepeket t. Ház! Ne zavarja a 
karácsonyfa  alatt kínálkozó szelíd örömeiket a 
lelkifurdalás,  hogy mivel maradtak adósok a 
január 26-án leadott vaksokért. Meleg, szere-
tettel megtelt szobában elnyugodván: ne lássák 
rossz álomban mezítlábas hóban bódorgó gyer-
mekeknek Magyarországot, a mint sóváran nézi 
az ablakon keresztül más nemzetek boldog kará-
csonyát, roskadó karácsonyfáját.  Dehát a ment-
ség megvan. Nem az országon mult, hogy a 
karácsony a nemzetnek nem hozta meg azt a 
kriszkindlét, mi után oly hosszú idö óta epeked 
a magyar: a becsületes békét. A jó szándék 
erre megvolt itt, hanem odaát — még mindig 
nem értik meg a magyart. 

Deczember 19-ével a sorsa eldőlt a poli-
tikai évnek. Az esztendő elveszett. Sebaj ! Nem 
smuczig a magyar. Telik a másik évezerböl. 

* 

Fejérváry Géza báró miniszterelnök szer-
dán Bécsbe utazott és megérkezése után azon-
nal kihallgatásra ment a királyhoz és beter-
j e s z t e t t e a kormány lemondását. 

A kabinet lemondása a képviselőház és 
főrendiház  egyhangú határozatainak fojamánya. 
A válság tehát uj stádiumba jutott. A korona 
azonbau még nincs azon helyzetben, hogy uj és 
a parlamentáris követelményeknek megfelelő  kor-
mányt nevezhessen ki, miért is a király a Fe-
jérváry-kormányt az ügyek további vezetésével 
bizta meg. 

Olyan időket élünk, amikor az idegeinket 
nem zaklatja föl  valami nagyon a kormonybukás 
hire. Valaha a tizenöt esztendős, vagy legalább 
is ötesztendős kormánynak lemondása valóságos 
korszakot jelentő esemény volt. Megváltozott 
világot jelentett az ilyen kormáuybukás, nem-
csak emberek, de tervek és irányok bukását s 
az uj miniszterekkel új irányok és új tervek 
születését jelentette. Ma már máskép van. A 
sürü kormány változások, obstrukezióban, vagy 
bizalmatlansági szavazatokban ledőlt kabinetek 
fásulttá  tették az embereket az ilyen szenzácziók 
irányában. Az egyik kormány bukása után egy 
másik rövidéletű kormányt vártak : ennyi volt a 
kormány lemondását jelentő hirek minden ha-
tása. Csak egy dolog adhat e lemondásnak na-
gyobb jelentőséget: ha az a béke, a megoldás 
közeledtét jelenti. És ha ez igy van, a lemon-
dásnak kétszeresen örvendene a nemzet. Senki-
nek se áll érdekében, hogy a mai zűrzavar, a 
mely káoszában nehéz veszedelmeket sejt, to-
vább is fentartassék.  A kormány helyzete nap-
ról-napra nehezebbé vált. A vármegyékkel szem-
ben való harcz során még az elvi győzelmet se 
tudta magának megnyerni, attól pedig igen tá-
vol állott, hogy a vármegyék közigazgatásával 
rendelkezni is tudjon. Közeledett az az idő, hogy 
e megcsappant adojövedelmek folytán  a legsür-
gősebb állami feladatok  sem lettek volna eliu-
tézhetők. S mindezeket tetőzte a képviselőház 
és főrendiház  egyhangú bizalmatlansági határo-
zata. Ennek kouzekvencziáját le kellett vonnia 
még annak a kormánynál is, mely egyébként 
nem a parlament bizalma alapján nyerte meg-
bízatását. 

A király alig lehet szerelmes ebben a sze-
rencsétlen kabinetbe, mely nyolez havi fenuállása 
óta minden vállalkozásával nevetséges kudarezo-
kat vallott, a közbajókat súlyosbította, a viszo-
nyok megromlását teljessé tette s ha majdan 
elpusztul, a közélet minden ágazatában csupa 
romokat hagy hátra maga után. Szubjectiv ér-
zelmek tehát a koronát nem vezethetik most. 
De ba vezetnék is, az objektív sikertelenség 
láttára fel  kellene áldoznia személyes bizodal-
mát az állaraélet érdekeinek. S a világ ugy 
emlékszik, hogy ezt az áldozatot az öreg király 
mindig meghozta. 

* 

A kormány közzétette a riasztói jogról 
szóló törvényjavaslatot indoklással és 224 ol-
dalnyi statisztikai adattal egyetemben. A javas-
lat szerint választó minden férfi,  aki 24-ik 
életévét betöltötte és irni-olvasui tud. 

A választókerületek szavazás czéljára kisebb 
szavazókörökre oszlanak. Minden város, nagy-
község és körjegyzőség külön szavazókört alkot. 

Népesebb városokban és nagyközségekben a szük-
séghez képest szintén több szavazókör alkotható, 
ugy hogy a körbe tartozó kisközségek egyenkint 
vagy más községgel, esetleg várossal külön sza-
vazóköröket alkossanak. 

A választás közvetlen, titkosan, szavazó-
lapokbal történik. Szavazhat, a ki a névjegy-
zékbe fel  van véve ; szavazni csak személyesen 
lehet. A képviselők száma a jelenlegi marad és 
a mandátum tartama szintén a jelenlegi öt év 
marad. 

A kerületek új beosztásáról, a névjegyzé-
kek összeállításáról, a választások érvénye fe-
letti bíráskodásról külön törvény intézkedik. A 
belügyminiszter köteles a javaslatokat a jelen 
törvényjavaslat kihirdetésétől számított egy év 
alatt befejeztetni.  A kik az eddigi választói tör-
vények szerint választók voltak, habár irni-
olvasni nem is tudnak jogukat a tőrvény élet-
beléptét követő ülésszakra még megtartják. Jelen 
törvény a kerületek uj beosztásával egyidejűleg 
lép életbe. Azaz, hogy lépne életbe, azonban a 
magyarok istene, mely annyi csapással tette pró-
bára e nemzetet, bizonyára nem fogja  megen-
gedni, hogy Kristófi  űr, javaslatát törvénynyé 
emelje. A választójog reformját  kétségtelen, hogy 
megoldja a nemzet képviselőháza, hanem Kris-
tófi  úr a politikai életben akkor már rég por 
és hamu lesz. 

A választói jog kiterjesztése. 
— Egy indítvány. — 

Székelyudvarhely, decz. 22. 

Udvarhelymegye törvényhatósági bizottságának 
f.  évi deczember 18 án megtartott közgyűlésében 
Ugrón Zoltán bizottsági tagnak egy önálló indítvá-
nya olvastatott fel,  mely nem csák általános derült-
séget keltett, de a szó szoros értelmében többek által 
ki is nevettetett. 

Ily körülmények között, hogy indítványozó a 
megokolás helyett indítványát visszavonta nem csak 
érthető, de szerintem okos cselekedet is volt. 

Az indítvány a választói jog kiterjesztéséről 
szólott és a régi jog, értelmi, valamint vagyoni czen-
zus érintetlen hagyásával egy korlátot állított fel, 
mely abban nyert kifejezést,  hogy az emiitett czen-
zushoz tartozók kivételével csak az legyen választó, 
kinek legalább egy 70 D-öl területen 3 lakrészből 
álló háza van. 

Gondolkozzunk csak egy kissé e kérdés fölött, 
mérlegeljük nem csak vármegyénk lakosságának, de 
a nagy magyar alföld  földmivelő  népének viszonyait, 
vegyük kézbe a statisztikát s hasonlítsuk össze a 
mai választók számával s ha mindezt megtettük, 
reájövünk nem csak arra, hogy az indítvány nem 
nevetni való, hanem el kell ismernünk azt is, hogy 
indítványozót izzó fajszeretete  mellett, nagy igazsá-
gok vezették. 

Nem czélom e fontos  kérdés tárgyalásába bo-
csátkozni, annál kevéshbé, mert ma még nem tudjuk, 
hogy az a kormány, mely ezt az eszmét fölvetette, 
minő alapon kivánja megvalósítani, valamint nem 
ismerjük a parlament legnagyobb pártjának, a füg-
getlenségi pártnak sem a véleményét ebben a kér-
désben, mely pártnak ez a pont szintén programmját 
képezi; hanem e hdlyett csak is a szóban levő indít-
ványra szorítkozom s igyekszem bebizonyítani azt, 
hogy annál fontosabb  nem sok hangzott el a vár-
megye közgyűlési termében. 

A vármegye alispánjának 1904 évi jelentésé-
ből, tehát hivatalos adatból megtudjuk, hogy 19C4 
év végével vármegyénkben és pedig 

1. az udvarhelyi választó kerületben 2586 
2. a székelykereszturiban . . 2084 
3. a homoródiban 1945 
4. az oláhfalviban  243 
5. Székelyudvarhely városában . 610 

és igy összesen . 7468 
választó volt, mely számból régi jogon választó 5195, 
föld  és házbirtok után 769, jövedelem után 556, 
értelmiség czimén 690 és végül füstök  után 258. 

Sajnálom, hogy az 1891 évi statisztikát kellett 
használnom, de hamarosan más nem állott rendel-
kezésemre, azonban már ebből is kellő eredményt 
érünk el, megjegyezvén, hogy az 1901 évi adatok 
még kedvezőbbek volnának. 

Az 1891 évi statisztika szerint vármegyénknek 

110.132 lélekszáma volt, melyből értelmiség 775, 
őstermelő 31173, bányászat és kohászattal foglalkozó 
208, iparos 3841, kereskedő 445, hitel és közlekedés 
terén működő 137, járadékból élt 330, napszámos 
11452, házi cseléd 1665, háztartásban élő 20918, 
egyéb foglalkozású  241, foglalkozás  nélkül 14 éven 
alól: 35504 és 14 éven felül:  3286. 

Hazánkban átlag minden 100 lélekre 6 választó 
esik, mig ezzel szemben Angliában 16, Francziaor-
szágban pedig 28 és ha az előbbi adatokat össze-
hasonlítjuk, megyénkben az átlagos szám valamivel 
emelkedik, a mennyiben minden 100 lakosra majd-
nem 7 választó esik. 

Vegyük föl  most az Ugrón indítványát. E sze-
rint szükséges a jogosultsághoz legalább 70 D-öl te-
rületen egy 3 lakrészből álló ház, mely tulajdont 
képez. Ugyancsak az 1891 évi statisztika szerint, 
vármegyénkben a jelzett időben volt 24459 ház, 
természetesen ma ennél sokkal több van. 

A ki népünk építkezési rendszerét ismeri, igen 
jól tudja, hozy annak háza majdnem mindenütt 
három részből áll és pedig: egy szoba, konyha és 
pitvarból, mely három helyiség közül a szobát csak 
kivételes alkalommal használja, megvonul a konyhán 
és nyári időben főz  a pitvarban. Ez a rendszer di-
vatos a nagy magyar alföldön,  tehát ott, hol a la-
kosság igen nagy kontingense mezőgazdasági nap-
számos. 

Ha tehát vármegyékben csak 24459 háztulaj-
donost veszünk, melyből levonunk bizonyos hányadot 
azon tulajdonosok terhére, kiket az érvényben levő 
törvény sem ruházott fel  a szavazati joggal, akkor 
reámutathatunk azon eregményre, hogy a kinevetett 
Ugrón féle  javaslat a meglevő választók számát 
majdnem 17°/0-kal emeli, tehát meghaladja még az 
angolog 16%-kát is. Ha azonban hozzávesszük ehez 
a régi jogositváuyokat, hozzá az értelmi czenzust, 
akkor megközelítjük a Franczia legmagasabb arány 
számot. 

Most már tegyünk egy kis kirándulást a nem-
zetiségi nyelvterületre. Vizsgáljuk meg ott a nem-
zetiségek zömének, vagyis az oláh nyelvűek otthonát. 
A legtöbb községben az indítványozó által megjelölt 
három lakrészes háznak nyoma sincs. Túlnyomó ott 
az egy szobás és pitvaros ház, mivel a harmadik 
helységben, mely lakóházával egy födél  alatt~Van, 
már marha állományát találjuk. 

Ha tehát Ugrón e javaslatának, a választójog 
kiterjesztése czimet adta, az előadottak fényesen  iga-
zolják, hogy e czimmel teljes joggal élt, de igazol-
ják azt is, hogy akkor, midőn a jogokat ki akarja 
terjeszteni, első sorban azokra gondolt, kik e hazát 
vérrel szerezték meg, kik a hazának minden rögé-
hez, melyek fajunk  ezer éves küzdelmét hirdetik, 
még akkor is görcsösen ragaszkodnak, midőn az csak 
sovány kenyeret tud nyújtani; azokra gondolt, kik-
nek a hegemónia egy ezredév viszontagsága között 
mindig a kezükben volt; kik küzdeni, vérezni s ha 
kellett meghalni Í3 tudtak érette 1 

Hogy ezen alapon a nemzetiségek nagy töme-
gei fel  lennének a választói joggal ruházva, ez a 
jogosság és méltányosság mellett nem veszedelem, 
mivel általa az államfenntartó  fajmagyarság  legna-
gyobb kontingenssé jogokat nyer, mely jogok gya-
korlata czélszerü keretek baosztásával a nemzeti 
állam megvalósításához vezet. 

Miután ezen sorokkal megkívántam világosítani 
az indítványozó azon kijelentésének kétségbe nem 
vonható irányát, hogy az indítvány tényleg a mos-
tani alap többszörös kibővítését czélozza és mivel a 
vén Európa felett  ma már nem a régi római „panem 
et circenses" jelige száll, hanem a népek milliói aj-
kán a „munkát és jogot" jelszó menydörög: akkor 
egy ily indítvány nem megmosolyogni való, hanem 
komoly tanácskozás tárgyát képezné, annál is inkább, 
mivel egy vármegye joggal hivatott arra, hogy nem-
zeti államának megépítésében tettben és tanácsbaD' 
hathatós munkása legyen 

Azt azonban készséggel elismerem, hogy a vár-
megyeház tanács termének mostani levegője — saj-
nos, a pártszenvedélyek által igen magas fokra  van 
hevítve; abban egy ily nagy fontosságú  indítvány 
nyugodtan nem tárgyalható; de határozottan 
kétségbe vonom, hogy az indítvány több tag által 
történt megmosolygása a vármegye törvényhatóságá-
nak tekintélyét emelte volna. 

M á t é f f y  D o m o k o s . 



Megyei közgyűlés. 
— Udvarhelyvármegye harmad;k rendes közgyűlése. — 

Udvarhelyvármegye törvényhatósági bizott-
sága f.  hó 18-ikán tartotta folyó  évi harmadik 
rendes közgyűlését. A gyűlés iránt a bizottsági 
tagok rendkívüli nagy érdeklődést tanúsítottak, 
minek természetes oka a tárgysorozatra felvett 
fontos  politikai jellegű tárgyakban rejlett. Az 
érdeklődés átragadt mondhatni az egész várme-
gyére is, mely a karzatokat tömöttsürü sorokba 
foglalta  le. A politika láza uralta a kedélyeket, 
mely sokszor igen magasan lobogott a gyűlés 
folyamán. 

Kristófi  belügyminiszternek az öukéntes 
adók és ujönczok tárgyában megküldött törvény-
telen megsemmisítő végzése volt az ütköző pont 
a koaliczió és a főispán  pártja között. Szándé-
kosan irtuk főispán  pártja, mivel, ha a rende-
letet tudomásul vette is egy néhány szótöbb-
séggel a közgyűlés, az korántsem a belügyér 
úr végzésének akczeptálását jelenti, hanem ige-
nis — a többség szavaival élve — a főispánét. 
Sajnos, hogy e kettőt szétválasztani nem lehet. 

A Fejérvéry kormány egymásután végig az 
egész vonalon, aratta a legnagyobb kudarczokat, 
és sorsát végképpen megpecsételte a nemzet 
képviselőinek egyöntetű állásfoglalása  a 19-iki 
Házülésen, ugyanyira, hogy midőn e sorokat 
irjuk Fejérváry már be is adta az egész kor-
mány lemondását. Az ország hangulatát e kor-
mánynyal szemben, mely annyi törvénysértést 
zúdított ez ország nyakába, egyébiránt érdeke-
sen jellemzi az az első pillanatban csekélynek 
látszó körülmény is, hogy ugyanazon közgyűlés 
— már mint az, amelyikről itt szó esik — bár 
tudomásul vette Kristófi  végzését az önkéntes 
adók és ujonczok elfogadását  illetőleg, — egy-
hangúlag felir  az országgyűlésnek ismételt el-
napolásért és határozott tiltakozását fejezi  ki 
a törvénytelen eljárással szemben, mely most a 
törvény betűjén is erőszakot tett, és ugyancsak 
egyhangúlag üdvözli Abauj- és Pest vármegyé-
ket a nemzeti küzdelemben kifejtett  hazafias 
maguktartásukért, amit ha csakugyan nem is 
lehet konzekvencziának nevezni, de mindenesetre 
arról tesz bizonyságot, hogy Udvarhelymegye ez 
idő szerinti többsége is átérzi a nemzeti küzde-
lem jogosultságát, amit, mint lojális ellenfelek, 
honorálni tartoznak. 

Fejérváry kétségtelen, hogy nem várt si-
kerrel oldotta meg feladatát:  sikerült a nem-
zetben az összes pártok közt helyreállítania az 
egyetértést önmaga és boldogtalan eszközei el-
len. A kik eddig türelemmel hajlandók voltak 
elviselni az ő uralmát, 19-ikén ott bent a par-
lamentben, sőt a méltóságos főrendeknél  is, mind 
föltámadtak,  s egytáborrá olvadtak össze. A 
veszélyben levő alkotmány megmentésére a ti-
zenkettedik órában a pártok egyesültek, aminek 
eredménye aztán meghozta Fejérjék bukását, 
meg akadályul szolgált a béke helyreállításában. 

A Fejérváry kormány bukása 21-ikén kö-
vetkezett be. Ami azt jelenti, hogy a király 
megelégelte az anarchiát, mely az országban 
felburjánzott,  s a békés kibontakozás felé  hajlik, 

"^lelátta, hogy a nemzetet olykép kormányozni, 
melyet a nemzet törvénytelennek tart, nem le-
het. Tehát biába volt a kormány minden meg-
gondolatlan kísérlete a tőrvényhozás erkölcsi 
illetékességének meggyauusitására, szövetkezése 
a forradalmi  elemeikel, felfüggesztése  a polgári 
vagyon- és személybiztonságnak ; politikai sztrájk 
rendezése a sajtó ellen ; a vármegyék törvényes 
ellenálló jogáuak megtörése — hiába volt min-
den. Maga nem lett erősebb, csak inkább gya-
núsabb ; a szocziálista táborba visszavonást 
vitt; a megyék harczi kedvét fölgyújtotta  és 

nemzetben mind nagyobbra nőtt az egyetértés 
— mi végre megtermette gyümölcsét, — a Fe-
jérváry kormány megbukkott. Oh, ha ez esemé-
nyek megelőzni találják Udvarhelymegye 18-iki 
közgyűlését, de mennyire más lefolyása  lesz an-
nak. Kristófi  űr rendelete bizonyára süket fü-
lekre talál. 

A gyűlés lefolyásáról  a következő tudósítás 
számol be: 

(Az e lnöki megnyitó.) 
Udvarhelyvármegye Ill-ik rendes közgyűlését 

18-ikán tartotta meg. A közgyűlést kevéssel 9 óra 
után nyitotta meg Ugrón  János főispán. 

— A midőn, mint a vármegye főispánja,  első 
alkalommal van szerencsém elnökölni a tekintetes 
törvényhatóság közgyűlésén, — kezdte elnöki meg-
nyitóját — kötelességemnek tartom, ha talán az 
részemről felesleges  lenne is, ünnepélyesen biztosí-
tani a vármegye közönségét, hogy bennem nem egy 
idegen és nem egy más emberre talál, mint a mi-
lyen egész életemen át, mind e mai napig voltam. 
Hisz én csak haza jöttem a bolyongásból, de bennem 
az évek során át változás nem történt; talán tapasz-
talatom van, több, de a szivem, a lelkem  a régi ma-
radt. Főispáni állásomban a leghatározottabban az 
az igaz ember maradok, aki voltam az alispáni szék-
ben. Ugyanazon elvek és irányeszmék fogják  vezetni 
cselekedeteimet, ugyanazon részrehajlatlanság, tör-
vénytisztelet, igazságszeretet fog  nyilvánulni minden 
eljárásomban. Épp ugy, mint akkor, nem hangzatos 
jelszavakban, hanem komoly munkában, tettekben, 
áldozatkészségekben s ha kell önfeláldozásban  fogom 
keresni a hazafiságot.  Tiszta hazafias  szándék, a 
legmelegebb szeretet és érdeklődés székely testvé-
reim ügyei, bajai, érdekei iránt, a legbátrabb, vé-
delme népem igaz jogainak, kitartó munkásság, e 
vármegye és város közjava előmozdításában, ez fog 
vezetni és soha sem más. Majd igy folytatja  : Az 
ország súlyos válságos helyzetében keresni kell a 
kibontakozást, mielőbb, ha kell egyéni és hazafias 
áldozatok árán, nehogy majd csak akkor legyünk 
egyek, mikor közös fájdalommal  eltelve kell állanunk 
alkotmányunknak s talán államiságunknak romjai 
felett.  És engem részemről semmi egyéb nem vezet, 
mint elősegíteni a kibontakozást; — egész lényem-
mel e nagy czél-é vagyok s kész bármely perczben 
a legmesszebb menő egyéni önfeláldozásra.  Csak 
egyre nem vagyok képes: törvénytelen eljárásokra. 
Be fogom  tartani a törvényeket és be is tartom. Én 
kell hogy legyek az a szilárd fal,  melyen a bárhon-
nem kiindulható törvénytelen akarat vagy mozgalom 
hulláma megtörik. De törvénytelenségre, sem felül-
ről, sem alulról nem voltam és nem is leszek kap-
ható soha. Közel van Bögöz és még mindig ott vár 
rám az ekeszarva, hogy munkám után becsületes 
kenyerem ott is meglegyen. Beszédét igy végzi be: 
Mindenki álljon szilárdan elvei mellett és küzdjön 
ezekért teljes erélylyel. De a küzdelem folyjon  nemes 
fegyverekkel,  s tiszteljük egymás meggyőződését, és 
ne vegyük át a társadalmi életbe a pártpolitikát, 
hogy ne csökkentsük az annyira gyenge és széttagolt 
magyar társadalom erejét, mert egy egységes, egygyé 
olvadt nemzeti társadalom kell hogy fokozza,  telje-
sen kifejleszsze  a nemzeti erőt, s az egységes társa-
dalom nagy erkölcsi erejének tekintélye és culturája 
kell hogy elvezessen a nagy nemzeti czél felé.  Fő-
hivatásomat fogja  képezni a vármegyei közigazgatás 
tovább fejlesztése  s részemre ez kellemes hivatás 
leend, mert tisztviselő társaimban oly munkatársaim 
lesznek, kik kiváló buzgalommal teljesítették eddig 
is, súlyos felelősséggel  s önfeláldozással  járó nehéz 
feladatukat.  Jelszavam : részlehajlatlan, igazságos 
tiszta közigazgatás; eszközöm : a jó példaadás. Vé-
gül üdvözölte a megjelenteket és a gyűlést megnyi-
totta. 

(Napirendi vita.) 
Ugrón  Zoltán  szólásra emelkedik. 
Elnök:  Mi czimen kiván a bizottsági tag úr 

szólani? Az elnöki megnyitó vita tárgyát nem ké-
pezheti s igy szólásra az eDgedélyt nem adja meg. 
(Nagy zaj) 

Ádám  Albert  főjegyző  javasolja, hogy a köz-
gyűlés jegyzőkönyve küldöltség által hitelesíttessék, 
s e bizottságba indítványozza, hogy Dr. Nagy  Samu, 
Soó Gáspár, Sándor  Mózes, Ugrón  Ákos, Dr. Soly-
mossy Lajos, Gotthárd  János, Ferenczy  János, Koncz 
Ármin és Beák Miklós küldessenek ki. Ezzel sztm 
ben Ugrón  Zoltán  indítványozza, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesítése közgyűlésben történjék. Elnök  elrendeli 
a két indítvány fölött  a szavazást. Ádám főjegyző 
indítványa mellett 49, ellene 27-en szavaznak. 

Következik a napirend megállapítása, k tárgy-
sorozat módosításához icditványt tesznek Ádám  Al-
bert, Dr. Válentsik  Ferencz és Dr. Gyarmathy  D zső. 
A közgyü'és a javasolt módosításokat elfogadja. 

A tárgysorozat első pontját 10 uj községi jegy-
zőség rendszeresítése tárgyában előterjesztett javaslat 
képazte : Uj jegyzőséggé szervezték: i. Felső-Rákos 
kisközség (a vargyasihoz csatoltatik Székelyszáldobos); 
2. Kányád, Petek, Jásfalva  községek ; 3. Miklósfalva, 
Homoródszentlásztó, Ábránfalva  és Sándortelke; 4. 
Körispatak; 5. Siménfalva,  Székelyszentmiklós. Me-
desér és Kadács; 6. Siklód és Szolokma; 7. Ujszé-

kely és Alsóboldogfalva;  8. Atyha; 9. Bikafalva, 
Hodgya és Oczfalva;  10. Varságtisztás. 

Ezután a belügyi ügyvivőnek az önkéntes adók 
és ujonczok tárgyában küldött rendelete, melylyel 
azok megtiltását czélzó közgyűlési határozatot, meg-
semmisíti, következett. Az állandó választmány ja-
vasolja, hogy az tudomásul vétessék. 

Dr. Válentsik  Ferencz  ugyanabban a vélemény-
ben van e rendelet felöl,  mint a mult hó 17-iki 
közgyűlésen volt, t i., hogy a törvényhatóságnak 
nincs joga beszolgáltatni az önkéntes adókat és 
ujonczoke.t. A mult gyülé3 óta történtek csak mege-
rősítették ezen álláspontjában. A Fejérváry kormány 
felett  a független  bíróság ítélkezett, s ez Ítélet vita 
tárgyá\á nem tehető. Ha fel  nem szólalna e törvény-
telen rendelet ellen, esküszegőnek tartaná magát. 
Szóló tiszteli a meggyőződéseket, s csak azokról szól, 
kik akár itt, akár azon az oldalon meggyőződésük 
ellen cselekszenek. A kormánynak, mig a jövő évi 
költségvetés meg nem szavaztatott, adót kivetni és 
szendni joga nincs, s ez ellen csak rabulisztikával 
lehet tenni. Ha november 3-ikán a törvényesség 
álláspontjára helyezkedett e törvényhatóság, ugy 
most legyen következetes és mondja ki, hogy az 
akkor hozott határozatát fenntartja,  vagyis a reu-
deletet nem veszi tudomásul. (Éljenzés.)-

Elnök  : Nem akkor vitába bocsátkozni: neki az 
a kötelessége, hogy a tanácskozási szabályok meg-
tartassanak. A miniszter megsemmisítő rendelete 
törvényben gyökerezik, és ahol megvan a törvény-
tisztelet, ott virágzik az ország. Meg van a törvény-
hatóságnak az a joga, hogy a rendelet ellen felírjon 
az országgyűléshez. (Felkiáltások: Hol van az or-
szággyűlés ?) 

Dr. Damokos Andor:  Különös érzések közt 
emelkedik szólásra. Lelkiismerete teljesen tiszta és 
nyugodt, mert azon hét éven keresztül, mely idő 
alatt alispáni széket betölti, a törvényhatósági bizott-
ság bizalmát teljes mértékben birta. Sajnálja, hogy 
nincsen talán minden bizottsági taggal egy vélemény 
e kérdésben, ami annál szomorúbb rája nézve, mivel 
most is teljesen törvényes alapon áll. A miniszteri 
rendelet ellen két izben már felirt  e törvényhatóság, 
és a harmadik miniszteri rendelet csak annyiban szol 
gáltat vita tárgyává, amenyiben a képviselőházhoz 
az ellen felírhat  a közgyűlés. Álláspontja a 40 es 
bizottság múltkori álláspontjának teljesen megfelel. 
Szóló külömbséget tesz az önkéntes adók és a vég-
rehajtás utján szedett adók közt, ami áll sz ujuu-
ezokra nézve is. Indítványozza, hogy a bizottság 
szerezzen magának törvényes uton elégtételt és irjon 
fel  a képviselőházhoz. 

Dr. Kovácsy  Albert:  Hivatkozik arra az esetre, 
midőn a megsemmisítő végzés ellen az alispán felirt 
a miniszterhez. Különösnek találja, hogy amit akkor 
törvénytelennek talált, most abban nem lát törvény-
sértést. A tiszti főügyész  indítványát elfogadja. 

Ezután újra Dr. Válentsik  lerencz  szólalt fel, 
ki az alispánnal polemizál, majd Ugrón  Zoltán,  Pap 
Mózes,  Deák Miklós  és Péterfi  Lórincz  szólaltak fel, 
kik valamennyien a tisztifóügyész  indítványát fo-
gadják el. 

Dániel  Károly  salnálattal látja, hogy a közál-
lapotok teljesen elfajultak.  Tiltakozik, mintha a ha-
ladópártnak tagja lenne. Végül elfogadja  az alispán 
indítványát. Ezután újra Damokos Andor  szólal fel, 
ki reflektál  a tisztifőügyész  beszédére, és teljesen 
egyetért vele, hogy a mostani kormány nem parla-
mentáris ; azonban az ütköző pontot nem a megye-
házában tartja helyénvalónak. A kereseti adó az összes 
állami adóknak 18%-át teszi ki, s igy az ebből ön-
kéntesen befizetett  adóval a háztartást megakasztani 
amúgy sem lehet. (Felkiáltások : Adjuk oda ezt is !) 
Csak ugy tarthatjuk fenn  az ország alkotmányát, 
ha a törvények útján megmaradunk. Meg van győ-
ződve, hogy a tisztviselőkar aug. hóban hozott hatá-
rozatát fenntartja. 

Dr. Gyarmathy  Dezső  őrömmel konstatálja, 
hogy mindeddig a hallgató-pártnak csak egy tagja 
szólalt fel,  s az is a koalicziót támogatja; mi pedig 
az alispánt illeti, ugy vau mint a Mohamed kopor-
sója, nem tudja maga sem hogy hova tartozik. A 
többség véleménye e teremben most sem változott, 
haladópárti alig akad. E kora ány, mely betelepíti 
arczképeit a vármegyébe, olyan mint a macska-kö-
lyök, mely mentől jobban vénül annál vadabb lesz. 
Bízik a bizottság következetességében és elfogadja 
a Válentsik indítványát. 

Dr. Török  Pál  (Nagy zaj.) Nem volt jelen a 
bizottság eddigi ülésein s igy véleményét el nem 
mondhatta. Szóló a dolgokat jogi szempontból akarja 
megbírálni. (Óriási zaj.) Ugrón  Zoltán közbekiált: 
Damokos Andor meghunyászkodik a hatalom előtt. 
Damokos Andor: Sem a hatalom, sem Ugrón Zoltán 
úr előtt meg nem hunyászkodik. Ezt a leghatáro-
zottabban visszautasítja. 

Pap Mózes felszólalása  után Dr. Solymossy  La-
jos : Itt a többség van megtámadva, de szóló azt 
nem akarja megvédeni, mert azt lelkiismerete védi. 
A tisztviselőkar augusztusi határozatában azt mondta 
ki, hogy meg uem szavazott adókat be nem hajt, 
de hogy az önkéntes adók elfogadásától  tiltaná el ma-
gát, az nincs benne. Az ország ügyei intézést igé-
nyelnek, kormányra szükség van. Az ellenzéki lapok 
vezérczikkeikbeo ütik a kormányt, a belső oldalokon 
pedig segélyt kérnek erre, meg amarra a közczélra. 
Népszerűséget nem hajhász, mert a nép Ugrón Zol-
tán háta mögött van. Nem tartja hazafias  dolognak 



az önkéntes adók el nem fogadását,  mert ezzel a 
népet vesztébe taszitják, mig a katonai állítások 
megtagadásával egy egész nemzedék jövőjét teszik 
önkre. (Ugy van. Nagy zaj. Elá'l!) Az áll. vál. 
javaslatát elfogadja. 

Dr. Gyarmathy  Dezső:  Solymossy Lajos szavai 
teljesen meggyőzték, hogy a nemzetnek a legerősebb 
fegyvereket  kell elővennie. E törvéuyhatóság három 
izben kimondta, hogy e kormánynak bukását szük-
ségesnek tartja; a következetességre szükség van. 
Ajánlja Solymossynak, hogy cselekedjék hazafias 
szolgálatot és vonuljon vissza, vagy ^csatlakozzék az 
ellenzékhez. 

Dr. Solymossy  Lajos személyes kérdésben szó-
lal fel,  mivel azt következteti Gyarmathy beszé-
déből, hogy kételkedik az ők hazafiságukban.  Legyen 
meggyőződve, hogy sem Gyarmathy, sem Kovácsy 
Albert nagyobb lelkesedéssel és tudással nem siet a 
haza megmentésére, mint szóló. 

Dániel  Károly  egy közbeszólásra kijelenti, hogy 
Oláhfaluban  adót nem szednek, a mit a jelenlevő k. 
elöljáró biz. tag is megerősít. 

Koncz  Ármin  kéri, hogy a személyeskedést ke-
rüljék. A tárgyhoz szólva különösnek találja a tiszt-
viselők ellen indított harezmódort. Elfogadja  az áll. 
vál. javaslatát. 

Soó Gáspár:  Solymossy Lajos tagtárs azt monta, 
hogy ha valaki bebizonyítja, a törvényből, hogy adót 
fizetni  nem szabad, elfogadja  a tisztiügyész indítvá-
nyát. Hát az 1504. törvény klauzulája „becstelen-
nek11 bélyegzi azt, aki meg nem szavazott adót fizet. 

Solymossy,  majd Soó felszólalásai  után újra 
Dr. Válentsik  Ferencz  emelkedett szólásra és 
lendületes hatásos beszédben reasszuinálja az elhang-
zott beszédeket és végül javaslatát ajánlja elfoga-
dásra. 

Dr. Török  Pál és Dr. Solymossy  Lajos személy-
kérdésben történt felszólalásai  után Elnök  részletezi 
indítványokat. Négy indítvány van. 1. Az áll. választ, 
javaslata: a miniszteri rendeletet tudomásul venni, 
2. Dr. Válentsik  Ferencz javaslata : nem venni tudo-
másul, 3. Dr. Damokos Andor javaslata: tudomásul 
venni, de felírni  a képviselőházhoz és 4. Pap Mózes 
indítványa : nem venni tudomásul és felírni  a kép 
viselőházhoz. — Pap Mózes indítványát visszavonta, 
úgyszintén Damokos Andor is, azonban ez indítványt 
Dániel  Károly fentartja. 

Elnök  felteszi  a kérdést: A kik az áll. vál. 
javaslatát fogadják  el igennél,  akik pedig ezt nem, 
hanem Dániel-félét  fogadják  el nemmel  szavaznak. 
— A névszerinti szavazás megtörténik. Igennel : 62, 
nemmel 46-on szavaztak, s Elnök igy az áll. vál. 
javaslata 16 szótöbbséggel elfogadottnak  kijelenti. 

(A délutáni gjii lés) 
A délutáni tárgyalást a honvédelmi miniszter-

nek a póttartalékosok behívása tárgyában megküldött 
leirata vezette be. A tárgyhoz elsőnek 

Dr. Válentsik  Ferencz  szólt. Elismeri a király 
jogát, amelyet respektálni kell, azonban kifogásolja, 
bogy a törvényhatóságok segédkezet nyújtsanak a 
jelenlegi imparlamentáns kormánynak. Elismeri, hogy 
az alispán helyesen járt el, a mikor a megküldött 
felhívásokat  nem függesztette  ki. Indítványozza, hogy 
a 86. XXI. iy. §. alapján szenvedett jogsérelemért 
a gyűlés írjon fel  a képviselőházhoz. 

Dr. Damokos Andor  elfogadja  a Válentsik in-
dítványát, mire a gyűlés azt egyhangúlag elfogadja. 

Most a 40-es bizottság inűitváuya következett, 
mely szerint a gyűlés mondja ki, hogy a kiküldött 40-es 
alkotmányvédő bizottságlol a megbízást visszavonja. 
Ezzel kapcsolatban lett előterjesztve a miniszternek 
a 40 -es bizottság feloszlatását  elrendelő végzése. Az 
áll. vál. javaslata az volt, hogy a gyűlés a bizott-
ság indítványát az indokolási rész figyelmen  kívül 
hagyásával fogadja  el. 

Felszólaltak e tárgynál Soó Gáspár, mint az 
indítvány benyújtója, Pap Mózes és Dr. Válentsik 
Ferencz. Elnök szavazásra bocsátván a kérdést az 
áll. vál. javaslata mellett 43-an, ellene 30-an sza-
vaztak. 

Ezután a választások következtek. Az igazoló-
választmányba  beválasztattak Bíró  Árou, Menyhárdt 
András, Koncz  Ármin, Gotthárd  János és Molnár 
Károly ; a főispán  által kineveztettek : Dr. Nagy 
Samu elnöknek, Dr. Solymossy  Lajos, Sándor  Mózes 
és Dr. Török  Pál. 

A közigazgatási bizottságból f.  év végével ki-
lépettek (Soó Gáspár, Jung-Cseke Lajos, Dr. Nagy 
Samu, Ugrón János és Ugton Zoltán) helyébe titkos 
szavazás utján beválasztattak: Soó Gáspár (72), Dr. 
Nagy  Samu (58), Kisgyörgy  Sándor (54), Jung-Cseke 
Lajos (52), Dr. Mezei  Ödön (43). Szavazatot kaptak 
még: Ugrón  Ákos (42), Dr. Kovácsg  Albert (39), 
Dr. Gyarmathy  Dezső (34), Ugrón  Zuhan (33), Péter 
Károly, (ltí). Dr. Török  Pál (12), Koncz  Ármin és 
Biró Áron (1 — 1). 

A lóavatási-bizottságba  megválasztottak : Dániel 
Lajos, Balásy  Sándor és Orosz Lajos. Tisztiföüggészi 
helyettesnek  Dr. Nagy  Samu. Állandó  választmányba  : 
Kovács  Ákos, Máthe  Pal, Koncz  Ármin. 

A választások megejóése után Dr. Válentsik 
Ferencz indítványa következett, mely szerint a köz-
gyűlés irjon fel  a képviselőházhoz és tiltakozzék az 
országgyűlés ismételt elnapolása ellen. 

Dr. Solymossy  Lajos főiirat  intézését fölösleges-
nek tartja, mert az országgyűlésnek, ha a rend hely-

reáll, nem lesz ideje ilyen feliratokkal  foglalkozni. 
Azonban elfogadja,  hogy a közgyűlés azért irjon fel 
az országgyülésnez, miszerint találja módját a Ház 
annak, hogy munkához kezdjen és a mulasztásokat 
pótolja és olyan törvényeket hozzon, melyeket ne 
lehessen se pro, se kontra magyarázni. 

Dr. Kovácsy  Albert:  Dr. Solymossy Lajos a 
dé'előtt nem akart felírni;  most meg felakar,  de 
egészen eltér a szőnyegen levő tárgytól. A kormány 
a Ház ismételt elnapolással vád alá helyezését akarja 
kijátszodni. Az indítványt elfogadja. 

Dr. Damokos Andor  elfogadja  az indítványt 
és ajánlja, hogy a felirat  szerkesztésével az alispán 
és tisztiügyész bizassék meg. Kovácsy  Albert indít-
ványozza, hogy égy szerkesztő bizottság küldessék 
ki. Damokos Andor ezt fölöslegesnek  találja, mert 
az indítvány eredeti szövegében lesz felküldve.  A 
közgyűlés ilyen értelemben határoz. 

Dr. Török  Pál  óriási zíjban áll fel  szólásra, 
hogy azon beadott indítványát, mely szerint mondja 
ki a közgyűlés, hogy az országgyűléshez kérvényt 
intéz, miszerint a nemzeti követelések lehető figye-
lembe vételével hatvanhetes alapon szocziális és gaz-
dasági programmal alakítson többséget. Indítványozó 
szavai elvesztek a nagy zajban, s csak az elnöki 
kijelentésből tudta meg a gyűlés, hogy Török indít-
ványát az idő előrehaladottságára való tekintettel 
visszavonta. 

Dr. Válentsik  Ferencz  indítványozza, hogy a 
közgyűlés Abauj- és Pestvármegyéket hazafias  maguk-
tartásukért üdvözölje. 

Sándor  Mózes  inkonzekvencziát látna ez üd-
vözlésben, mivel e vármegye alig öt hete mondta ki, 
hogy a király kinevezési jogát respektálja, mint e 
két vármegye nem tett meg. (Dr. Kovácsy  Albert 
közbekiált: Köpenyegforgatás  ! miért elnök rendre-
utasítja.) Az indítványt nem fogadta  el. 

Dr. Válentsik  Ferencz:  Nem arról van szó, 
hogy a törvényhatóság azokkal a vármegyékkel ma-
gát azonositsa, mivel e megyék messze magosan 
szárnyalnak a nemzeti ellenállás terén, s ezért őket 
honorálni tartozunk. Visszavonja indítványát, ha 
Sándor Mózes beigazolja, hogy e megyék nem haza 
fiasan  jártak el. A hazafias  érzés terjed és itt is 
kifog  törni teljes erővel, amidőn eljárásunkat szá-
monkérik tőlünk. Ajánlja a javaslatot elfogadásra. 

Dr. Kovácsy  Albert  és Dr. Damokos Andor  az 
indítványt pártolják. A gyűlés elfogadja  az indítványt. 

Ugrón  Zoltán a választó jog kiterjesztésére 
tett indítványát visszavonja. 

(A többi tárgy.) 
Dr. Damokos alispán tette meg ezután jelen-

tését, melyet a gyűlés tudomásul vett. Ugrón  Zoltáu 
interpellácziót ad be, melyet kiadnak az alispánnak. 
Ezután a hátralevő tárgyakkal gyorsan végeztek. 
Tudomásul vették az árvaszéki elnöki jelentést. A 
három szolgabírósághoz egy-egy dijnoki állás rend-
szeresítése végett felírnak  a miniszterhez. A hiva-
talos órákat d. e. 8 órától d. u. 2 óráig osztották 
be. A vármegye tulajdonát képező alapok pénzkész-
leteit 1906. évre igen méltánytalanul elhelyezték. A 
szarvasmarha, sertés és jutenyésztésről alkotott sza-
bályrendeletet elfogadták. 

Mintegy 260 pont alatt felvett  községi ügyet 
elintéztek. 

Egyes vármegyék politikai jellegű átiratait 
egyszerűen tudomásul vették, mire a gyűlés este 7 
óra után véget ért. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, decz. 24. 

Egyről-másról. 
Ma este felragyog  a szeretet fájának  milliónyi 

lángja, ma este gyermekké lesz az agg, tisztává a 
bűnös és hivővé a hitetlen. Az emberiség legszebb 
ünnepe ez a mai, amely életre hivja a szivek mélyén 
álmatlan álmokat alvó érzelmeket, réges-régen elhalt 
emlékeket. A szeretet fájának  apró lángjai fölolvaszt-
ják a szivekre fagyott  zárakat, amiket odalehelt az 
élet, a küzdelmes, fárasztó  élet fagyos  lehelete. 

A családi tűzhelyek köré rebben ma a kifáradt 
lélek s a födél  alatt, ahol annyi gond és bánat vi 
harzott el az élet szürke hétköznapjaiban, megifjodik 
má, megtisztul és megpihen . . . 

Ha megpihenheti Mert ime a szivemen hideg 
fuvallatként  szánt át egy gondolat, amire megbor-
zong a lelkem és fázva  nézek a szeretet mécsvilágos 
éjszakájába. Az öröktől fogva  való ünnep előtti gon-
dolat ez. Oh, hányan vannak, akik nem siethetnek 
a családi tűzhely fénykörébe,  akik magukra hagyatva, 
árván, egyedül kószálnak kint a szeretet ünnepének 
az előestéjén a hideg, fénytelen  éjszakában és szi-
vükben a szeretet szelid lángja helyet az elkesere-
dés, a társtalan gyötrelem izzó tüze lobog. Ezek 
jutnak az eszembe és köny szökik a szemembe. 

Lelkemnek egy darabját kiragadom onnan, ahol 
ma a szeretet boldog, ünnepi hangulata remegteti 
m?g a sziveket és odaviszem a karácsonyi éjszaka 
bolyongó vándoraihoz. És velük száll a lelkem az 
árvaság, az elhagyatottság utlan utjain és velük 

zokogok a szeretet kaczagó éjszakáján. 
Ez az éjszaka ! Mennyi boldogságnak, szelid 

nyugalomnak és mennyi vad gyötrelemnek az éjsza-
kája. Az élet hétköznapjain e gyötrelmek nem lehet-
nek oly mélyek, oly lélekrázók. Belevesznek a hét-
köznapi egyetemleges gyötrelmekbe, szenvedésekbe, 
közös fájdalmakba.  De most, mikor milliónyi lángok 
deritik az éjszakát és szerteáradó melegük a szi-
vekbe a nyugalom, a szeretet, a hit boldogságát 
hintik el, hogy szenvedhetnek azok, akik a maguk 
hétköznápi gyötrelmeikkel kint bolyonganak a csa-
ládi küszöbök előtti 

öh, szép ez az ünnepest, tán legszebb ünnepe 
az emberiségnek, csak ne kisérné egy hétköznapi 
gondolat, csak ne látná az elmerülő lélek e karácso-
nyi éjszaka bolyongó vándorait elvonulni az elha-
gyatottság utlan-utjain . . . Mert akkor . . . nincs 
szép ünnep a világon! 

Karácsony. 
Ismét egy év pergett le az idő homokóráján, 

ismét egy, eseményekben gazdag és változatos esz-
tendővel bővül a történelem lapja. 

Újra itt van a szent karácsony, a szeretetnek, 
a békének magasztos ünnepe. Két ezer évnek sürü 
ködfátyolán  fénylő  meteorként csillamlik át az a 
fönséges  esemény, amidőn a bethlehemi szerény is-
tálóban kiáradt az isteni szeretet melege s fényével 
bevilágította, betöltötte az egész világot. 

Négyezer éven át sötétségben botorkált az em-
beriség s a szeretet ismeretlen fogalom  volt előtte ; 
vad tusák, pártviszályok, véres harezok emésztették 
el a legjobb erőket. 

A második isteni személy megtestesülésének 
ama magasztos ténye a bizonytalanságban, sötétség-
ben botorkáló emberiség lelkébe bizalmat, örömet, 
lelkesedést öntött. 

Az angyalok karának fönséges  melódiáiba bele-
vegyült a bűnös ember hálaéneke : „Dicsőség magas-
ságban az Istennek, békesség földön  a jóakaratú em-
bereknek". 

Az isteni szeretet melege szétáradt az egész 
világon ; a pogányság sötétsége szétoszlott s a hit 
szövétneke bevilágította az emberi sziveket. 

Az emberi szív, mely eddig hideg és kemény 
vala és könyörületet nem ismert a szegények, az el-
nyomottak iránt, most egyszerre megtelt a szeretet 
melegével. 

A szülői szeretet, a gyermek szeretet, a házas-
társak egymáshoz való gyöngédsége, a humanismus 
mind egytől egyig Jézus Krisztus születésével bon-
takoznak ki az emberi sziv mélyéből a maga fönsé-
ges valóságukban. 

S azóta valahányszor visszatér az Ur Jézus 
Krisztus születésének magasztos ünnepe, mindannyi-
szor felcsendül  a pásztorok dala, hangzanak a min-
den idők legnagyobb költőjének örökfenségü  zsoltá-
rai, melyek a szivet, a lelket Istenhez, a mindenek 
Urához emelik. 

A szeretet ünnepe, az ünnepek legszebbike so-
kat veszített abból a poetikusságból, amely régebben 
fényével  bearanyozta, mert a mindent átalakító mo-
dern áramlatok e szép ünnep patriarchalis szokásai-
ból sokat megsemmisítettek; de azért karácsony 
mindig a legszebb üunep fog  maradni. 

A szeretet ünnepe fog  maradni az idők vége-
zetéig, mely ezernyi mécset gyújt a dúsan megrakott 
karácsonyfákon  a gügyögő, ártatlan gyermekseregnek. 

De vájjon a családi szaretet melege, amely e 
szép ünnepen megnyilvánul, összeforasztja  a család-
tagokat egy érzésbe, kiárad e a nagy családra, a 
társadalomra ? Vájjon a társadalom karácsonya olyan-e, 
mint az egyteské ? 

Alig hisszük. "• 
Eltelik a szent karácsony, a szivekben megint 

a régi hidegség költözik, megkezdődik az önzés 
harcza, újból dúl a pártviszály. 

Elmegyünk a templomokba, szivünk betelik 
áhítattal, lelkünk szeretettel, de vájjon az a krisz-
tusi szeretet-e, mely alázatos, szerény és nem fen-
héjázó ? 

Vajha az volna! 
Vajha az igazi szeretet lopóznék be szivünkbe 

a szent ünnepeken, az a szeretet, mely nélkül az 
apostol szavai szerint olyanok vagyunk, mint a zengő 
érez, avagy a pengő czimbalom. 

Ha igy lenne, akkor a társadalomba is vissza-
térne a rég, epedve várt béke, boldogság és szeretet 
és a társadalom is énekelhetné a nagy zsoltárossal: 
„Venite exultemus Domino". Jertek örvendezzünk az 
Urnák I B i r á L a j e s . 



Kinevezések. A vallás és közoktatásügyi mi-
niszter Végler  Gyula székelykereszturi tanitóképző-
intézeti segédtanárt rendes tanárá, Burgerné Krizsó 
Erzsébet székelyudvarhelyi állami polgári iskolai 
helyettes tanítónőt a XI. fizetési  osztályba segéd-
tanitónővé; a belügyminiszter Udvarhelyvármegyébon 
a magyarhidegkuti kerületbe Major  Zakariás községi 
pénztárnokot anyakönyvi helyettessé nevezte ki. 

Unitárius istentisztelet. A helybeli unitáriusok 
f.  hó 25-én d. e. 10 órakor kezdődőleg a vármegye-
ház dísztermében úrvacsora osztással egybekötött 
ünnepi istentiszteletet tartanak. 

Nöegyleti fillórestély. A Jótékony nőegyesület 
f.  hó 27-én, szerdán, karácsony harmadik uapján 
tartja meg ez évben utolsó fillérestélyét,  változatos 
programmal. Az estélyt Vajda  Lajosné és Dóssá 
Sárika rendezik. A jól megválasztott időpont, a ked-
vező előjelek, legfőkképpen  pedig a közönség han-
gulata kellőképpen biztosítják a sikert, a szegények 
javára, az özvegyek és árvák nagy örömére. A prog-
ramm főbb  pontjai: Zene. Monológot ad elő Molnár 
Mirgit. Zene. Énekel Pap Irma. Zene. Farsangi 
bohóságok. Zene. Táncz. 

Színházi heti műsor. Vasárnap decz. 24-én 
d. u. 3 órakor nagy gyermek és zónaelőadásul, a 
legjobb magyar bohózat: PelesJcei  nótárius.  Hétfőn 
2 előadás, d. u. 3 és '/» órakor nagy gyerek és 
zónaelőadásul: Aranylakodalom,  este 8 órakor nagy 
újdonság: Lőcsei  fehér  asszony. Kedden 2 előadás, 
d. u. 37J órakor nagy zóna és gyerek előadásul: 
János  Vitéz,  este fényes  kiállításban, uj díszletek-
kel: Ember tragédiája.  Szerdán, nagy újdonság: 
Báránykák,  nagy operette. Csütörtökön, a Vígszín-
ház kitűnő újdonsága: Arany patkó.  Pénteken, 
zónaelőadásul: Bolygó  Görög,  uj operett. Szombaton, 
nagy újdonság: Smolen  Tóni. 

A jégpálya megnyílt. Halifax  híveinek meg van 
az öröme: a Korcsolya-egylet jégpályája csütörtökön 
délelőtt megnyílt és állandóan a közönség rendelke-
zésére áll. Az ünnepélyes megnyitás holnap délelőtt 
féltizenkét  órakor lesz, amikor zene is fogja  a kö-
zönséget szórakoztatni. Beiratkozni állandóan lehet 
a pavillonba kitett törzskönyvbe. 

A parajdi műkedvelői egylet f.  hó 26 ikáu 
karácsony másodnapján, zártkörű tánczvigalmat ren-
dez. Belépti díj személyenként 1 korona. 

Az Udvarhelymegyei Tanitóegylet Udvarhely-
járási fiókköre  rendes ülését Székelyudvarhelyen, a 
közs. isk. II. oszt. tantermében, folyó  hó 28-ikán 
délelőtt 10 órakor kezdődőleg tartja meg, a kö-
vetkező napirenddel: 1. Az ülés megnyitása. 2. A 
mult ülés jegyzőkönyvének felolvasása  és hitelesítése. 
3. Néhai Lázár József  volt köri elnök felett  emlék-
beszédet mond Paál  Sándor. 4. Az uj tantervről 
ismertető felolvasást  tart Mircse  Dénes. 5. önálló 
felolvasást  tart György  Sándor. 6. Az 1904. évi zár-
számadás elfogadása  és az 1905. illetve 1906. évi 
költségelőirányzat megállapítása. 7. Jelentések. 8. 
Indítványok. Ezen ülésre a a fiókkör  tagjai és az 
érdeklődő tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. 
Egybenez úton is felkéretnek  a kör tagjait, hogy a 
tagdijakat befizetés  végett, magokkal hozni szíves-
kedjenek. 

Szász imaház Székelyudvarhelyen. A következő 
figyelemre  érdemes levelet vettük, melyet most min-
den kommentár nélkül leközlünk: 

Tek. Szerkesztő Ur! Olyan mozgalomról 
hallok hirt, miszerint Székelyudvarhelyen, a szé-
kelység anyavárosában, szász polgártársaink egy 
imaházat szándékoznak építtetni s e czélból már 
gyűjtést is indítottak volna. Erdélyben Székely-
udvarhely a legmagyarabb város, amennyiben a 
magyarság itt 96'7«-ot tesz ki. Szász polgártár-
saink tehát a fennmaradó  40/,-ba esnek, ami kép-
telenség, hogy arra indítsa őket, miszerint e va-
rosban idegen ajkú templomct építve, izolálják 
magukat. A mi törekvő, szorgalmas szászaink el-
len eddig panaszra nem volt ok, ami természetes 
folyamánya  aunak, hogy szász polgártársaink tel-
jesen és kizárólag a magyarság után élnek. Ez 
viszi filléreit  kereskedéseikbe, ez fogadja  őket 
testvéri szeretettél. Panaszra okuk tehát egyálta-
lán nekik sem volt, mert nem lehetett. Istentisz-
teleteik tartására a református  egyház minden 
egyes alkalommal készséggel átengedte a templo-
mot, s igy meg volt az a hely is, hol istenünket 
saját nyelvükön imádják. Szóval indító okot a 
magyarság nem adott arra, hogy szászaink most 
csak azért, mert 1G0—160-an vannak, külön tem-
plomot épitsenek, s igy a rugó kétségtelenül po-
litikai kell legyen. E fejetetejére  állított politikai 
világban a nemzetiségek oiszágszerte vér-
szemre kaptak, s amig a nemzet jogaiért vér-
telen nagy csatát vi, addig minden lehetőt 
elkövetnek megerősödésükre; szóval kihasználják 
a helyzetet. Ha a szászok az általuk lakott vá-

rosokban érdekeikért dolgoznak, tehetik, mert ott 
egymástól nyerik az életfenntartásához  szükséges 
eszközöket, azonban itt, Székelyudvarhtlyen, a 
terjeszkedést nem tehetik a magyarság rovása 
nélkül. Már pediglen ez az akcziójuk szász test-
véreinknek azt czélozza és Székelyudvarhely kö 
zönsége nem fogja  összedugott kézzel nézni, 
hogy helyben lakó szász testvérei, az ő — bár 
kétségtelen, hogy becsülettel szerzett — filléreiből 
tért foglaljanak.  Akarjuk hinni, hogy e templom 
építés eszméje nem kiforrott  fejből  pattant ki s 
azt közüiök is többen helytelenítik. Éppen ezért 
helyesen cselekszenek szász testvéreink, hogy a 
mennyiben a gyűjtést megindították és az némi 
eredménnyel járt, a begyült összeget saját jóté-
konyczéljukra fordítják  és nem provokálják a ma-
gyar közönséget e színmagyar városban arra, hogy 
olyan radikális elégtételt vegyen magának, amely-
nek éppen szász testvéreink adnák meg az árát. 
Egyébként béke velünk! Teljes tisztelettel. —a— 

Vasárnapi munkaszünet felfüggesztése.  A ma-
rosvásárhelyi kereskadelmi és iparkamara az érde-
keltek tudomására hozza, hogy a m. kir. keresk. 
miniszter a fogyasztó  közönség érdekeire való tekin-
tettel megengedte, hogy a folyó  évi decz. hó 24-ére 
és 31-ére eső két vasárnapon az ipari és kereske-
delmi árusítás, illetőleg adásvevés kivételesen d. u. 
5 óráig, a borbély és fodrász  iparhoz tartozó munka 
pedig kivételesen az egész napon át végezhető 
legyen. 

Udvarhelyvármegyd hivatalos lapja. Az 1900. 
évi XX. törvényczik alapján minden vármegye hiva-
talos lapot tartozik szerkeszteni és kiadni. E tör-
ványczikk alapján Udvarhelyvarmegye önálló lap-
ként megjelenő hivatalos Japja 190ö. év januárral 
negyedik évfolyamba  lép, amidőn egyúttal kiadót is 
cserél. Ugyanis a lapkiadását, e lap könyvnyomdája, 
az e héten tartott árlejtési tárgyaláson, mint előnyö-
sebb ajánlat tevő, nyerte el. 

Kereskedők Otthona- A székelyudvarhelyi keres-
kedők és kereskedő Ifjak  „Otthon" egyesülete folyó 
hó 26-án, délelőtt 11 órakor az ujjonnan berendezett 
helyiségében (Dr. Piáczkövy-ház  emelete) ennek ün-
nepélyes megnyitásával kapcsolatosan díszközgyű-
lést tart, melyre az érdekelt felek  figyelmét  e lap 
utján is felhívja  az lnökség. 

A református toronyóra. Lapunk mult számá-
ban Toronyóra czimmel megirt közleményünkre vo-
natkozólag a következő levelet vettük: — „Az 
Udvarhelyi Hiradó felvetette  a kérdést, hogy a refor-
mátus egyház miért nem csináltatja meg toronyórá-
ját, mikor arra a város lakosságának szüksége volna. 
Ma, ugy mond, még az egyszerű falusi  tornyokban 
is óra jelzi az időt. Illendő és szükséges is, hogy 
a székelyudvarhelyi református  toronyóra is megin-
duljon. Becsek Aladárnak tökéletesen igaza van s 
hogy a ref.  toronyóra nem jár, az nem az egyház 
gondatlanságán, hanem szegénységén mult. Egyhá-
zunk foglalkozott  is már e kérdéssel. Folyó évi febr. 
19-én  tartott képviseleti közgyűlésben dr. Solymossy 
Lajos napirendre hozta a toronyóra kérdését és be-
jelentette, hogy Ilyés Miklós ny. ezredes _20 koronát 
ajánlott fel  a kijavítására. A képviseleti közgyűlés 
a kebli tanácsra bízta a további lépések megtételét. 
Kebli tanácsunk okt. 29 én egy bizottságot küldött 
ki jelentés tételre. A bizottság egy szakértő közbe-
jöttével megvizsgálta az órát és az eredmény az: 
hogy körülbelől 240 kor. költséggel ki lehetne javí-
tani. Ez a javítás azoiban nem sokáig tartana, mert 
az óra szerkezetét nagyon megrongálta a rozsda. 
Egy uj toronyóra beállítása 500 — 600 koronába ke-
rülne. Igy áll ma a toronyóra ügye. Decz. 26-án 
kebli tanácsi ülést tart egyházunk és az lesz hivatva 
határozni a továbbiak felett.  Becsek Aladárnak kö-
szönjük, hogy alkalmat adott az ügyet nyilvános-
ságra hozni. Az igért 10 koronát pedig előjegyzésbe 
vesszük. Kelt Székelyudvarhely, 1905. decz. 23 án. 
Vajda  Ferencz, ref.  pap." — Eddig a levél. Távoláll 
tőlünk a gondolat, mintha a toronyóra renoválását 
az egyház gondatlanságának akartuk volna egy pillana-
tig is betudni, mert jól tudjuk azt, hogy az tisztára 
az egyház szegénységén múlik. Éppen ezért indít-
ványoztuk, hogy az egyház indítson gyűjtést, mert 
a toronyóra nem csupán egy felekezetnek  tesz szolgá-
latot s arra a közönség bizonyára meghozza az 
áldozatot. Noha kétségtelen, hogy városunk társadalma 
jótékonyczélu dolgok irányában meglehetősen is 
igénybe van véve, de lehetne segíteni a dolgon talán 
egy mulatság rendezésével is, amikor a közönség 
kevésbbé érzi meg az áldozatot. AzGnban ismételjük, 
hogy e toronyórára is szüksége van a Lözönségnek, 
s mi bizunk abban, hogy a ref.  egyház kiváló tevé-
keny papja meg is fogja  találni a módját az óra 
megindításának. 

Iparosok fillérestólye. Polgári önképző- és se-
gélyző-egylet folyó  hó 26 án (karácsony másodnapján) 
fillérestélyt  tart. A szép műsor a következő: 1. Nyi-
tány a helybeli zenekar által. 2. „A féltékeny  férj." 
Előadják : Schafranek  Jozefin  és Novak  J 3. Felol-
vasást tart özv. Doros György né. 4. Zene. 5. Me-
lodráma, előadja Dózsa Sárika, hegedűn kisérik 
Molnár  Géza és Dózsa Imre. 6. Énekszóié Baku 
Katalin által. 7. Zene. 8. Moüologot ad elő Bartos 
Teréz. Táncz éjfél  után 2 óráig. 100 darab értékes 
tárgy kisorsolása, főnyeremény  egy gazdagon feldí-
szített karácsonyfa.  Confetti  és világposta-üdvözletek 
a nagy világból. Rendezők: Csiszár  Erzsi, Tamás 
Veronka, Fischer  Ferencz r. b. elnök. Ifj.  Szemerjai 
Károly r. b. alelnök. Koncz  Tibor, Vicsai  János. — 
Belépti díj ez alkalommal hölgyeknek 40 fillér, 
uraknak 60 fillér. 

Pénztárnok választás. A helybeli ipari és gazda-
sági Hitelszövetkezet, a napokban tartott ülésében 
pénztárnokának Gyerkes  Mihály k. isk. igazgató-
tanítót választotta meg. 

Nyilvános köszönet. A következő sorok köz-
lésére kértek föl.  A székelyudvarhelyi ev. ref.  egy-
házközség Egyházi Értekezletének női és férfi  vá-
lasztmánya, az egyházi estélyek sikeresebbé tétele 
czéljából egy harmónium beszerzését határozta el. 
A nemes czélra a következő kegyes adományok foly-
tak be. II. közlemény. Paál Sándor ivén adakoztak: 
Gyarmathy Ferencz, Miklósy Károlyné 5—5 k. Vári 
Albert, Zirug Antalné, id. Solymossy Lajosné, Özv. 
Bodrogi Sándorné, Demeter Lőrinczné, Szarka Tiva-
darné, Gyerkes Mihály, Kertész Albert 2—2 k. Ev. 
ref.  leányiskola III. oszt. 1 k. 18 fill.,  IV. oszt. 1 
k. 22 fill.,  V. oszt. 1 k. 2 fill.,  VI. oszt. 1 k. 34 fill. 
Lőriuczi Béláné, Solymossy Pálné, Deák Lajosné, 
Feie' czi Istvánné, Csutak István, Kelemen Ilona, 
Bod Emma 1—1 kor. Összesen 37 kor. 76 fillér. 
Fogadják a nemes szivü adakozók az Értekezlet há-
lás köszönetét. Vajda  Ferencz elnök, Paál  Sándor 
pénztáros. 

Az árvák karácsonya. A szegény és árvá ta 
nuló gyermekek karácsonyi felruházása,  a Jó'.ékony 
nőegyesület megbízott képviselőinek jelenlétében, 
ma, vasárnap, d?  e. 10 órakor  lesz, a helybeli kisdtd-
óvó nagytermében. 

Gyermektelep-bizottságunk f.  hó 17-én, látoga-
tott ülést tartott, mely alkalommal Dr. Genersich 
Gusztáv kolozsvári egyetemi tanár az Erdélyrészi 
gyermekmenhely ig. főorvosa,  a gyermek védelemre 
vonatkozólag tartott kimerítő tanulságos előadást, 
buzdítva a bizottságot a társadalom belevonásával 
egy gyermekvédő egyesület megalakitasára. A mély 
benyomást tett előadás eredményéről lesz alkalmunk 
még beszámolni, s visszztérve ez üdvös intézményre, 
azt részleteiben is ismertetni. 

Színházi hót. Szombaton, decz 16-án Ziehrer-
nek „Svihákoku  czimü operettje került színre. A su-
jetnek szegényes sőt banális voltát ellensúlyozza a 
melódiákban gazdag zenéje. Az előadás nem volt 
egyenletes ; különösen az első felvonás  kissé vonta-
tott volt, későbben azonban helyesebb és gyorsabb 
tempóban indult meg és haladt végig. Általában véve 
sikeresnek mondható. Mimi tánczosnő szerepét 
Adamek  Irma játszotta. Hangja kellemes ugyan és 
énekében minden egyes szótag vi lágosan érvényesül, 
de nem elég benne a melegség és közvetetlen ben-
sőség. Játékában több lehetne a temperamentum. 
Megjelenése azonban kedves. M Erdélyi  Cornelia 
(Blitz Fine felesége)  nem rendelkezik ugyan Dagy 
terjedelmű hanggal, de kellő oekonomiával értékesiti; 
játékát is bizonyos elevenség jellemzi. Miklósy  Gábor 
természetimen adta a Blitz Finét. Miklósy  Aladár 
mint Malter festő  és Kertész  Sándor mint Wandra-
csek túloztak. — Vasárnap délután félhelyárakkal  a 
Méltóságos  csizmadia  cz. énekes bohózat ment, mely 
egy ügyes ötleten épül fel.  Este Moldován Gergely 
színmüve : „Florika  szerelme"  volt műsoron. Ügye-
sen volt rendezve és előadva; sikert és tetszést is 
aratott. A czimszerep M. Erdélyi  Cornelia kezében 
volt. Megkapó természetességgel és rokonszenves 
vonásokkal ruházta fel  a Florika kissé szenvedélyes 
alakját. Uti  Gizella hatásosan játszotta a Maris 
szerepét. Székely  Sándor (Juon) iskolázott hang bir-
tokában van és alakításai is helyes felfogásra  valla-
nak, fesztelenek  és élénkek. Inke  Rezső játékában 
van meleg hév, de a szenvedélyesebb fokú  lelki emo-
tiók kidomboritására nem elegendő a hangereje. Jól 
állották meg helyüket Kertész  S. Miklósy  Gábor és 
Aladár. A pakulár táncz nem volt eléggé egybevágó. 
— Hétfőn,  alkalmunk volt a „János  vitézt"  láthatni. 
A czim8zerepet M. Erdélyi  Cornela interpretálta. 
Alakításában volt sok sikerült mozzanat. Általában 
véve szépen énekelt, de itt ott hangja kissé tördelve 
nyilvánult. Az Iluska szerepét Fehérvári  Etelka adta. 
Kedves játékával természetes naivságával, nemkü-
lönben tiszta, bár nem erős hangjával kedvező hatást 
ért el. Székely  Sándor szép organuma és ügyes játéka 
érvényesült a Bagó szerepében. Miklósy  Gábor a 
frarczia  királyt személyesítette helyesen aknázván ki 
a szerepben rejlő komikumot. A kar nem áll feladata 
magaslatán. — Kedden „A nagyenyedi  két  füzfau 

került előadásra. Jókai novelláját dramatizálta abban 



Gombosné Miklósy llora. Kevés ugyan a dramatizált 
korképben az eredetiség és önnálló teremtő erő, de 
ügyesen vannak az egyes jelenetek egységbe szőve 
és el nem vitatható a színpadi hatás sem, annyival 
is inkább mivel a darab milieujéből a hazafias  he-
vület melege árad. A férfi  szereplök közül kitűntek: 
Inke  Rezső (Z telaky) Székely  Sándor (Karassiay) és 
Pintér  Lsjös (Szabó K). Ez utóbbinak különösen 
utolsó jelenete haláltusája sikerült. Klárika szerepét 
Uti  Gizella a nála megszokott ügyességgel adta. — 
Szerdán délután ifjúsági  előadásul az Ocskay briga-
déros  volt kitűzve. Lelkes jelenetei, kellő visszhan-
got találtak az ifjúság  lelkében. Este pedig mint 
újdonságot a „Katinka  grófncu  czimü operettet adták. 
Szövegét Faragó Jenő, zenéjét meg Hüvős István 
irták. Meséje szükkörü és szegény érdekfeszítő  bo-
nyadalmakban; zenéje becsesebb értékű. A czímsze-
repet Adamek  Irma ábrázolta. Éneke finoman  nüan-
czirozott volt, de játékába nen tud kellő életet ön-
teni ; elismerést érdemlő ambitiójával nem egyenér-
tékű a tényleges siker. Tőrekvesének nem akarjuk 
szárnyát szegni. Előnyösebben nyilatkozhatunk Ara-
nyosy Belláról, a ki mint Pető diák sikerült alakítást 
nyújtott. Arczjátéka beszédes, élénkek; játékában 
van kedves pajkosság; Miklósy  Gábor Theofil  her-
czege tán kissé tuldiskrét volt, lehetett volna benne 
több komikum. — Csütörtökön alakalma volt a kö-
zönségnek egy eszmékben gazdag remek színdarab 
szépségeiben gyönyörködhetni. Barrienak „Egyenlőségu 

czimü müve ez, a melyet a szerző fantáziának  nevez 
ugyan, de a mely meggyőző realismussal mélyen 
belenyúl a korszerű társadalmi eszmék forrongásába, 
s a körül forog  a darab tendencziája: létezik-e avagy 
létezhetik-e oly társadalom, melyben teljesen egyen-
lőség uralkodik tagjai között. S mi a Crihton és a 
Lady Mary alakjai körül, mint tengely körül mozog. 
Ha e két szerep jó kezekben van, a darab hatása el-
maradhatatlan, mert a többi személy alárendeltebb 
jelentőségű s jelen esetben mindakét szerepet két 
igenjó erő alakította; sikere tehát feltétlenül  bizto-
sítva volt. üti  Gizella adta a Lady Maryt valósággal 
remekelt. A büszke lady lelki vívódását helyes lélek-
tani megfigyeléssel,  kitűnő detailrajzzal domborította 
ki; méltó partnerje volt Miklósy  Gábor mint Crihton. 
Minden szava minden taglejtése helyén volt. Mind-
két szereplő zajos tapsot aratott. Jól játszottak még 
Kertész  S. (Lord Loam); Adamek  Irma (Catherine); 
Fehérvári  Etus (Agatha) és Inke  Rezső (Ernest). — 
Pénteken zójraelőadás — Sulamith,  mig tegnap este 
Bolygó  gorö')  ,ment. 

x Keresünk megvételre erdőket, földbirtokokat, 
— az erdők mennjisége és minősége tekintetbe vé-
tele nélkül, — vásárolunk erdő arányjogokat, továbbá 
bányáéit, arany és ezüst régiségeket, valamint egyéb 
történelmi nevezetességű tárgyakat. Érdeklődők sai-
v s értesítéseit Unió Ügynökség és Kereskedelmi Vál-
lalat czimre Brassó, Kapu utcza 16. kérjük. Közve-
títőket illöleg díjazunk. 

x Bluz-szám. Az angol, amerikai és franczia 
blúzok eredeti mintáinak nagy mennyiségét közli 
Magyarország legolcsóbb divatlapja, a Budapesti 
Bazár karácsonyi bluz-száma, mely szenzácziós tar-
talmával általános feltűnést  kelt. Az uj évfolyamban 
a Budapesti Bazár, mely a külföldi  divatlapokat 
teljesen pótólja, különleges báli számmal fog  elő-
fizetőinek  1906. február  15-én kedveskedni. Előfize-
tési ára negyedévre 1 kor. 50 fillér.  Mutatványszá-
mot tessék a kiadóhivataltól kérni: Budapest, VIII. 
Baross utcza 22. 

TANÜGY. 
Népiskolai Tananyagbeosztási naplók az uj 

Tanterv alapján. A népiskolai tanügyi adminiszt-
ráczió körébe vágó egy érdemes munka hagyta el e 
napokban a sajtót, mely méltán megérdemli, hogy 
a tanítói körök jóindulatát és figyelmét  magára 
vonja Ugyanis a 32.055—1901. vkm. számú Gondn. 
Utasítás 77. §. és a 44.246-1902. vkm. számú 
közs. isk. széki Utasítás 105. §-a kötelezőleg elren-
deli minden állami és községi elemi népiskolára 
nézve az egész évi tananyagbeosztás, az 1868. évi 
38. t.-czikk 52. § ának szemmel tartásával meg-
szerkesztendő órarand és a heti általános óraterv-
nek hivatalos  elkészítését, mely munkálatok a kir. 
tanfelügyelőségnek  minden év junius hó végéig jóvá-
hagyás végett bemutatandók. E munkálatokra eddig 
czélszerüen megállapított, megfelelő  szaknyomtatvá-
nyok nem voltak, már pedig tekintetbe véve a 
Gondn. Utasít. 78. és a közs. isk. széki Utasit. 
106. §§-ai értelmében megengedett különböző osz-
táiykombinácziókat, főleg  a tananyagbeosztás és óra-
rendek elkészítésénél, ezeknek aktaszerü hivatalos 
felül  bírálásánál és a kir. tanfelügyelők  által eszkö-
zölt iskolalátogatások alkalmával ezeknek a pozitív 
iskolai tanítás tananyagával való összemérésénél 
nagymérvű alaki nehézségek forogtak  és forognak 
fenn.  Ezen formai,  de sok tekintetben meritorius 
nehézségeket is elhárítani, vagy legalább a mini-
mumra szállitari, az összeállítás bonyodalmas és 
nehéz munkálatainál ugy a tanítói köröknek, mint 
a felülbírálások  terhes és sok körültekintést igénylő 
munkájánál, a felsőbb  hatóságoknak is egy általános 
érvényű, könnyen kezelhető és könnyen áttekint-
hető, megfelelő  szaknyomtatványt kezeibe adni czélja 
azon munkának, melyet Gyerkes  Mihály székely-
udvarhelyi közs. elemi iskolai igazgató-tanító sok 

gonddal, körültekintéssel, szaktudással és tárgyszere-
tettel „ Tananyagleosztás  és  órarend  nyomtatványoku 

czim alatt 15 különböző terjedelmű és jellegű füze-
tekben megszerkesztett s melyeket Becsek D. Fia 
székelyudvarhelyi nyomdája előkelő, ízléses kivitel-
ben kiállított. Ezen füzetek  alakilag felölelik  az 
elemi népiskolák számára 2202—1905 elnöki szám 
alatt kiadott uj miniszteri Tanterv és Utasításban 
foglalt  összes osztálykombinácziók tananyagbeosztá-
sát illető, továbbá az általános és gazdasági ismétlő 
iskola és hittanitás anyagának beosztását szolgáló 
díszpozicziókat. Az órarend 'apok is a különnöző 
osztály érdekeknek megfelelő  czél&zerűséggel szer-
kesztve, csinosan és kivállóan jó minőségű papiroson 
nyomva, már alakilag is predesztinálva vannak arra, 
hogy az iskolában keretbe és üveg alá kerüljenek. 
Mindezek figyelembe  vételével a Gyerkes  Mihály 
igazgató-tanító által megszerkesztett ezen népiskolai 
Tananyagbeosztási  Naplókat  és  Órarendeket  én a 
magam részéről a legjobb lélekkel ajánlom, az illeté-
kes tanügyi körök jóindulatu figyelmébe,  mert bennök 
jelentékenyen fedezve  látom mindazon aminisztrativ, 
didaktikai és methodikai érdekeket, melyek a nmélt. 
vall. és közokt. ügyi m. kir. minisztérium és az 
illetékes felsőbb  tanügyi hatóságok idevonatkozó 
direktívái és rendelkezései alapján ugy elméleti, 
mint gyakorlati szempontokból az ilyen irányú szak-
munkánál kívánatosak. E népiskolai tananyagbeosz-
tási füzetek  kaphatók Z. Székely  Dénes könyvkeres-
kedésében Székelyudvarhelytt, ki a füzetek  haszná-
latára és árjelzésére vonatkozó tájékoztatót kívánatra 
bárkinek is díjmentesen küldi meg. Székelyudvar-
hely, 1905. decz. 21. Chalupka Rezső, kir. tanfelügy. 
tollnok. Fenti magánbirálathoz és ajánláshoz a ma-
gam részéről is hozzájárulok. Ember János, kir. tan-
felügyelő. 

Törvényszék. 
A Székelytakarék bünpöréhez. 

A kir. ítélőtábla is meghozta ítéletét a „Szé-
kelyegyleti első takarékpénztár" bünpörében. Az egész 
ország közvéleméuye lázasan leste a második fórum 
szavát. 

A kik bele látnak a dolgok szövevényébe, s kik 
tudják, hogy a pénztár bukását nem annyira belső, 
mint inkább külső okok és behatások idézték elő, 
Ugrón Gábor felmentését  biztosra vették. 

Ebbe belenyugodott volna a közvélemény is. 
Tagadhatatlan, hogy tetemes kára származott sok 
embernek ebből a bukásból kifolyólag,  de a megtor-
lás iránt támadó óhajt az idők folyásában  az en-
gesztelés, a megbocsátás érzete váltotta fel,  s a béke 
és szeretet hónapjában, talán kellemesebben érintette 
volna a közvéleményt is, ha az itélő bíróság bocsá-
natot gyakorol inkább, mint szigort. 

De a bíróságot köti az acta, nem szabad fi-
gyelembe vegyen és enjhítő körülményként alkal-
mazzon bár nyilvánvalóan tudott dolgokat is, ha nincs 
róla acta. 

Titkos aknamunkákról, politikai üldözésről 
azonban ilyeneket beszerezni lehetetlenség. — Kár 
származott ép az Ugrón Gábor kölcsönei folytán.  «— 
Megállapították tehát részéről a gondatlan üzlet ve-
zetés fennforgását. 

Az Ítélet súlyosbítása azonban még igy is ért-
hetetlen. A pénz büntetést ugyanis 3000 koronáról 
8000 koronára emelte fel,  de ennek magyarázatát 
alig találjuk meg. 

A legtöbbet hangoztatott vádpontot, hogy az 
Ugrón Gáborné váltói kiadattak — a tábla teljesen 
elejtette s ezt el is kellett ejteni, mert ezeket a vál-
tókat Ugrón Gábornénak ki is kellett adni, — mi-
után ezeket csak a bekebelezésig volt joga a pénz-
tárnak birtokában tartani. Elejtett, egy a törvény-
szék által sérelmezett másik vádpontot is, s ennek 
daczára súlyosbította az ítéletet. 

A pézbüntetés nagysága azonban végeredmé-
nyében teljesen mindegy. Tény az, hogy a tábla se 
látott Ugrón Gábor ténykedésében se czélzatosságot, 
se szándékosságot s igy az a gálád vád, hogy ő 
tudva károsította meg az intézetet — itt is meg-
czáfolást  nyert. 

Ugrón Gábor, habár ellene marasztaló ítélet is 
hozatott — miután ez csak gondatlanságot állapított 
meg az ő terhére — érintetlen becsülettel került ki 
a bünpörből. 

A főügyész  azonban még most se nyugodott 
meg, semmiségi panaszt jelentett be s igy a Curia 
fogja  kimondani a döntő szót. 

A legörvendetesebb azonban az, hogy teljesen 
tisztázva kerültek ki azok az emberek, a kik mint 
igazgatósági és felügyelőbizottsági  tagok szeropeltek 
s igy a sok kellemetlenségnek, a mit ártatlanul el-
szenvedni kényszerültek — végre valahára vége van. 
Felmentésüknek igaz szívből örvend az egész város 
társadalma. 

KÖZGAZDASAG. 
A Gazdasági-egyesület közgyűlése. < 

Az udvarhelyvármegyei gazdasági egyesület f. 
hó 19-én a tagok" élénk részvétele mellett tartotta 
meg Dr. Damokos Andor alelnök vezetése mellett évi 
második rendes közgyűlését. A tárgysorozat rendén 
a lemondott elnök Hollaki  Arthur bucsu levele fel 
olvastatván, távozása feletti  fájdalmának  adott a 
közgyűlés kifejezést,  elhatározván, hogy érdemeit 
jegyzőkönyvre iktatja, és határozataláról táviratilag 
értesiti. 

Az 1906 ik évi munkaterv: Szakvéleményt mond 
a mezőgazdasági hitel rendezése tárgyában, külön-
böző községekben népies gazdasági előadásokat ren-
deztet, fentartja,  lehetőleg fejleszti  a szüzgulya in-
tézményét, a hova nyugati fajta  üszőket is felvesz; 
az állattenyésztési alapból tenyészállatokat szerez be, 
és azokat kedvezményes fizetési  feltételek  mellett 
kiadja kis gazda tagjainak, ugyanezeket 20%-os ár-
kedvezményes beremaggal segélyezi; két házi ipari 
tanfolyamot  rendez; támogatja a székelyföldi  minis-
teri kirendeltség segély actióját. 

A pénztárosi teendők vezetésével a tavaszi köz-
gyűlésig a titkár kéretett fel. 

A közgyűlést megelőzött választmányi ülésen 
uj tagokul felvette  Vári  Albert unit lelkészt, Sebesig 
János vármegyei aljegyzőt, Pálffy  Jenő szo'gabírc 
a ministeri kirendeltség helyi Megbízottja által a 
kitott bétái, h.-szentpéteri, kisbaezoni, olasztoll— 
oroszhegyi, szenttamási, petki gazdaköröket. ElhF 
tározta a választmány, hogy megkeresik a földmiv., 
és pénzügyministoriumokat a tagositási munkálatok 
gyorsabb keresztül vitele szempontjából a kolozsvári 
kataszteri hivatal személyzetének szaporítása ügyé-
ben, továbbá a székelyföldi  miniszteri 'kirendeltséget 
azért, hogy a legnagyobb dolog időben ne küldje ki 
a munka erőt idegen vidékekre. Tudomásul vette az 
ülés, hogy a benzin motor 16 k. kedvezményes ár-
ban beszerezhető a kereskedelmi minisztérium és a 
gyárosok között kötött szerződés értelmében, (H.) 

Országos vásár. A karácsonyi országos barom-
vásár 18-ikán állott be. Ez idén nemcsak a kereslet, 
de a kínálat is gyenge volt, sőt ez utóbbi talán még. 
gyengébb. Általában sajnosan konstatálható azon] 
tény, miszerint állatvásáraink forgalomban  és minői 
ségben, alaposan allászálltak, ugy hogy e vásárod 
már mindössze 774 átíratás történt. A kirakó vásár 
mozgalmas képet mutatott ugyan, de a kereslet itt 
lanyha volt, s az jórészt a kereskedésekre szoritko-i 
zott, amiért a sátrosok panaszkodtak is. Daczára ai 
hidegnek, még a téli ruhenemüekben sem volt meg 
a kellő forgalom  a minek oka kétségtelen, hogy a 
pénzszűkében keresendő. Az iparosok szintén a ke-
reslet tetemes lanyhulásáról beszélnek. 

TAVIHATOK. 
B u d a p e s t , decz. 23. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 

Szolnokvármegye instellált. 
Szolnokról telefonálják:  Lenk Gyula főis-

pán ma tartott beiktató közgyűlése alkalmából 
a megyeház környékén a csendőrség és katona-
ság készenlétbe helyezkedett. A főispán  mint-
egy 30 megyebizottsági tag kíséretében vonnlt 
a közgyűlési terembe, hol a főispánpártiakat 
az ellenzék nagy abczugolással fogadta.  A fő-
ispán letette az esküt, mely után a jegyzőkönyvet 
hitelesítették, mire a gyűlés véget ért. 

Polgárok és katonaság harcza. 
Mezőtúrról táviratozák :'minthogy a városi 

rendőrség képtelen volt a rend fentartására,  a 
városi tanács a rendet a csendőrségre bizt 
Ezért a mezőtúri legények nagyon elkeseredtek 
és bosszút forraltak.  Ma aztán belekötöttek a 
csendörökbe, mire dulakodás keletkezett a csend-
őrök és a legények között. Több embert le-
tartóztatott, köztük egy városi képviselőt is. 
Csakhamar a tüntető tömeg ezer ö̂re szaporo-
dott és a városházára nyomult, hogy az elfogot-
takat kiszabadítsa. Erre a katonaságot szurony-
rohamra vezényelték, mire a tömeg szétoszott. 
Csakis a polgármester tapintatának volt köszön-
hető, hogy nagyobb vérengzés nem ;történt. Az 
esetről jelentést tettek a belügyminiszternek. 

Beniczky alispánt felfüggesztik. 
Pestmegye székházán ma hire járt, hogy 

a belügyminiszter Beniczky alispánt felfüggesz-
tette. A hirt csakhamar megezáfolták,  bár bi-
zonyosra veszik, hogy legközelebb megtörténik 
a felfüggesztés. 

Kiadja: Becsek D. Fia könyvnyomdája 
Telefonszám  i 14. 



Szentyttery Gergelynél 
á l k ö l t ö z é s m i a t t m é l y e n l e s z á l l í t o t t 

á r a k o n l e l t e t v á s á r o l n i SzflielyndVaiMyt 
S C I I I C B T - S Z A P P A M ! 

(„Szarvas" vagy „kulcs" szappan) 

Legjobb, legkiadósabb s ezért 
a legolcsóbb szappan. 

Ment minden káros alkatrészektől. 
Mindcnfitt kaphat*. 

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

Drágotnán-czíj 
tizztelettel tudatja a nagyérd. Közönség-
gel, hogy a Florich-féle  újonnan épült 
üzletel; baloldali részén a legnagyobb 

> igényeHneH megfelelő 

Karácsonyi é̂ Üjéví 
nyitott, Valamint tisztelettel tudatja, 
hogy a Hossuth-utczai fóuzletében  is 
minden néVen nevezendő cziKKeK a leg-

nagyobb VálasztéHban 
és a legmérséHcltebb áraljon KapHatöK. 

Tölgyfa eladás, 
Vargyas község határában közvetlen a régi 
törvényhatósági út mel lett 3 0 0 0 szál műszaki 
czélra a lkalmas tölgy és cserefa eladó. Ér-
tekezhetni Gotthárd János Székelyudvarhely 

város polgármesterénél. 

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

B r r , G s i l l a g c A r m a 
185 cm óriás hosszú Loreley hajamat 
az általam feltalált  kenőcs 14 havi hasz-
nálata után értem el. Ezen kenőcs az 
egyedüli szer a haj ápolására, a növés 
elomozdiUsára, a fejbőr  erősítésére; 
uraknál erős és teljes szakállt növeszt 
és már rövid idei használát ugy a haj-
nak, mint a szakállnak természetes fényt 
és tehséget kölcsönöz és megóvja ezeket 
a korai raegószüléstöl egész késő aggkorig 
Egy tégely ára 1, 2, 3 és 5 frt. 
Postai szétküldés naponként az összfg 
előzetes beküldése vagy utánvéttel az 
egész világba gyárból, hova minden ren-

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

5 k o r o n á é r t 
küldök egy postacsomag 4 és fél  kiló (kb. 30 drb) 

kevéssé megsérült 

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

küldése ese„én v. utánvéttel. 
Aufl'enberg  József,  Budapest, Bezerédi-u. 3. 

S T i n e s e n b e t e g s é g h á z á n á l 
0 h» m egliozatja ^ ^ ^ 

J v I R Á L Y £>ALZSAIVI0T 
a balzsamok királyát, mely minden betegség ellen egyedüli 
biztos szer; ezen hires balzsam által megakadályozza a fő-
fájást,  köszvényt, csúzt, rheümát, fog-  és hátfájást,  láb-
szaggatást, kólikát, gyomorfájást,  szóval minden betegségnek 
egyedüli biztos orvossága a hires Király-balzsam, tehát szük-
séges, hogy minden háznál készenlétben legyen. Egy nagy 
üveg 2 korona 55 f.  3 üveg 6 korona 55 fillér  bérmentve 

Kapható6' Grosz-jtagy Ferencz Ű 8 T 2 S 2 J 2 : 
Budapesten Török József  gyógyszertáriban Eirály-utcza 12. 
Ugyancsak ezen szerrel megrendel- liireH l i a i d u s 4 g i 
ható az egész országban elismert b a j u s z p e d r ő 
melytől a legrövidebb idő alatt a legszebb bajusz nyerhető. 

3 doboz 2 kor. 15 fillér  bénaentve, utánvéttel 

Kiadó utcai lakás 
Bethlen-utcza 3 5 sz. a la t t 3 szoba, konyha 
és hozzátartozó kert 1906. ápri l 24 - tö l kiadó 

Baksay Sándor 
Beniczkyné B. Lenke 
Beöthy László 
Beöthy Zsolt 
Bródy Sándor 
Csiky Gergely 
Degré Alajos 

I)éczi Lajos 
B. Eötvös József 
Káy András 
Gaál József 
Gárdonyi Géza 
Gyulai Pa! 
Uerczeg Ferencz 

Iványi Ödön 
Jóiíai Mór 
B. Jósika Miklós 
Justh Zsigmond 
B Kemény Zsigmond 
Kuthy Lajos 
Mikszáth Kálmán 

Tolnai Lajos 
Vadnai Károly 
Vas Gereben 
Verseghy Ferencz 
Werner Gyula 
Wohl Stefanie 

Névjegyek a legszebb kivi-
telben készíttetnek 
e lap nyomdájában. 

M a g y a r R e g é n y n e k 
A legértékesebb magyar regények 

W egyöntetű képes kiadása hatvan kötetben 
Szerkeszti 

Mikszáth Kálmán, 
a ki a nagy vállalat eszméjét kidolgozta és a kötetek elé megírja az irók életrajzát. 

A nagy mftgyar  elbeszélő méltatja a magyar elbeszélő irodalom jeleseit. 
A bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története. 

A gyűjtemény 3 4 iró 5 4 munkáját — a magyar irodalom ötvennégy kiváló a lkotását — öleli fel. 
Az irók névsora: 

Naprv Ignácz 
Palffy  Albert 
B. Podmaniczky F. 
Pulszky Ferencz 
Kakosi Jenő 
Rákosi Viktor 
Toldy István 

Minden kötet egy-egy kiváló magyar festőművész  illusztráczióival. 
— j f l i n d o s s z e  ezer illusztráczió Külön díszes míímelléKleteK formájában. 
Tiszta, szép metszésű, könnyen olvasható betűk. Finom papiros. Diszkrét izlésü bekötési tábla. 

Most megjelent harmadik sorozat tartalma: 
Gaál József:  Szirmay Hona. Illusztrálta W. Eperjesi Karoly. 
Jókai Mór: Az uj földesúr.  Illustrálta Márk Lajos. 
Iványi Ödön: A püspök atyafisága.  Két kötet. Illusztrálta Gergely Imre. 
Rákosi Viktor: Elnémult harangok. Illusztrálta Grünwald Béla. 

Az előbb megjelent első és második sorozat tartalma: 
Baró Jósika Miklós : A csehek Magyarorszagon. Csiky Gergely : Az Atlasz család. 

Illusztrálta Kimnach László. Illusztrálta Neogrády Antal. 
Tolnay Lajos: Báróné ténsasszöny. B. Kemény Zzigmond : Rajongók. Két kötet 

Illusztrálta Kriesch Aladár. Illusztrálta R Hirsch Nelli. 
Justh Zsigmond: A pénz legendája. — Gányó Julcs?. Pálffy  Albert: Esztike kisasszony professzora. 

Illusztrálta Tull Ödön. Illusztrálta Márk Lajos. 
Hercztg Ferencz: Pogányok. Vadnai Károly: A kis tündér. 

Illusztrálta Pataky László. Illusztrálta Nagy Sándor. 

A | | D o n Á í lf  ír>ni# m i n d e n művelt magyar uri család örökbecsű könyvtára. A hatvan kötet félévenként 

I n a O V a l n c G c i l y I l u K öt kötetes sorozatokban jelenik meg. A második 5 kötet most hagyta el a sajtót. 
A 60 kötet ára előkelő kötébben 300 korona Törleszthető havi 4 koronás részletekben is. Megrendelhető bármely könyv-
kereskedés utján. Részletes prospektust kívánatra készséggel küld a kiadó intézet 

Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 

/ Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú portlandora czementet olcsón ajánl p 

BRASSÓI m T M K O CEMENTGYÁR 
Brassóban 5 z í l ( c l y » i W a r l i c l y t t R ö s l e t és G á b o r uraKnal. 

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

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom-
csillapító szernek bizonyult koszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés-
képpen használva. 

Figyelmeztetés. Silány hahusitványók 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk  el-, a mely a 
„Horgony" védjegygyei es a Richter czég-
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ara üvegekben 80 fillér,  1 kor, 40 f.  és 
2 korona és úgyszólván miDden gyógy-
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József  gyógyszerésznél, Budapes ten . 

Bichter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz'*, Prágában. 
Ellatbethstraaac 6 néu. Mindennapi azétköldéa. 


