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a nemzet belső viszálykodása a mohácsi vész 
idején sem lehetett sokkal nagyobb. Külső ellen
ségeink sem támadtak bennünket hevesebben, 
mint most mi egymást támadjuk. A kik a ha
talomból kibuktak, nem tudnak beletörődni a 
megváltozhatatlan helyzetbe; a kik a hatalom 
polczára kerültek, bizonytalanul megállnak és 
nem mernek erős lélekkel előre menni. A lel
kek összhangja veszett el, az az összhang, me
lyet a politikai pártok ellenkezésének sem sza
badna megbontani. A háború sorsa eldőlt, de a 
kavarodás nem szűnt meg; barát és ellenség 
össze-vissza van, mint a természetben az elle
niek nagy vihar alkalmával, mielőtt végképp 
elcsöndesednek. A csatamezö szélein pedig ólál
kodnak a zsebrákok, zsákmányt lesve. Hogy 
ezek azonnal egymásra találnak és együtt ma
radnak, a jók pedig elszórtan néha egymás ellen 
fordulnak ! Nagy dolog az elvekhez való ragasz
kodás, a párthüség ; van idő, mikor ez a leg
nagyobb hazafiui erény. De van idő, mikor a 
pártelfogultság veszélyezteti a czélt, melyért a 
pártok vannak! Ezt vallottuk az múlt évben 
és győztünk ; szabad-e most azokra hallgatnunk, 
kik a párthüség jelszavával egymás jelien akar
nak bennünket uszítani, hogy erőnket megosz- 
szák és áldatlan testvérháboruba vigyék ?

A hit és remény ünnepén tisztán kell lát
nunk a helyzetet. Ne ezzel a nyomással a szi
vünkön induljunk neki az uj esztendőnek, mert 
ez a nyomás megbéníthatja hitünket és széjjel
tépheti a remény virágait. Rendbe kell jönnünk 
saját lelkűnkkel, hogy meglegyen benne az ösz-

hang, mely ilynemű harezokban a győzelmet 
biztosítja. Nem fegyverrel küzdünk a láz esz
méletlenségében, hanem mindennapi munkát vég- 
züuk világos elmével nagy körültekintéssel, lé- 
pésről-lépésre óvatosan előre haladva.

Mindenekelőtt a lankadást kergessük el. Ne 
legyünk kishitüek, bizalmunkat vesztettek. Ne 
felejtsük el, hogy mindent megfontolva, külső 
ellenségeink dühét és belső viszálykodásaink 
makacsságát, bátran kimondhatjuk: nemzet, 
minő ma a magyar, nem forog veszedelem
ben, még sokkal nagyobb válságok esetében 
sem. A mely idáig juttatott bennünket, a leg
kedvezőtlenebb körülmények közt: a nemzet 
belső életereje, az nem csökkent, nem csökken
hetett, sót erősebb, mint valaha. A nemzet nem 
hagyta el magát egy pillanatig sem, nem esett 
kétségbe ; ellenkezőleg, merte akaratát, érzését, 
gondolkodását erősebben, mint valaha, megnyil- 
vánitani. Társam, ha fáradtnak érzed magad, 
jusson eszedbe, hogy te elfáradhattál, de a nem
zet nem fáradt el. A lankadtak álljanak félre; 
csak ók fáradtak el, a nemzet nem fáradt. A 
nemzet nem gyönge, a nemzet halhatatlan. A 
nemzetnek millió elhasználhatatlan, uj, friss erő 
áll rendelkezésére. A fórum nagyon zajos, a zaj 
néha undorító és a kik zajonganak, nem a le
gokosabbak, nem a legerősebbek, nem a legtisz
teletreméltóbbak. De ez mindig igy volt Aténben 
is, Rómában is. Nem csak a lármázok viszik 
előre a nemzetet, ezek csak élére akarnak kerülni 
a nemzetnek. A nemzet létföntartó munkája a 
mélységben folyik, a hol a termékenyítő erők

A hit és remény ünnepe.
Székelyudvarhely, decz. 28.

Nyájas kedves hittel fogadjuk az uj esz
tendőt. Semmi sem változott azoknak az erőknek 
az állapotában, melyek a viszonyok alakulását 
eldöntik, csak lelkünk mélyében buzog erősebben 
a hit és reméuy forrása. A küzdéshez és tűrés
hez igy merítünk magunkból uj erőket és me
gyünk elébe a rejtelmes jövőnek. Ünneppé avat
tuk az év első napját, melyet egészen a reménynek 
szentelünk. Millió meg millió jó kívánság röppen 
á t a levegőn és hinti a lelkekbe a jobb jövőbe 
vetett hitet. Ne mondja senki, hogy ez a hitünk 
színes illúzió, melylyel magunkat és a világot 
ámítjuk. Ezen a világon nem a gőz és az elek
tromosság műveli a legnagyobb csodákat, hanem 
a hit, a mely az emberi erőt fokozza és a re
mény, mely a czélokat közelieknek tünteti föl. 
A világ végéig ezek maradnak a legnagyobb 
erők ; a szeretet, a melynek ragyogó fényét és 
hevítő tüzét átérezzük a karácsony szent ünne
pén és a hit meg remény, melynek ünnepét az 
esztendő első napján üljük meg

Soha annyira nem volt szükségünk ezekre 
?. belső erőforrásokra, mint ebben a pillanatban. 
Nagy harezok emléke áll mögöttünk, de ezek 
a harezok nem igazi győzelemmel végződtek 
és nem a béke útját nyitották meg előt
tünk, Mégis ellankadás üli meg a sziveket, 
mintha a harcz véget ért volna ; de reményeink 
nem teljesedtek, utunkat köd borítja. A helyzet 
kietlenségét növeli, hogy egymást tépjük, mar- 
ezangoljuk. Némelykor az az érzésünk van, hogy

nincsenek nekem. . .
— Irta : D e m e te r  D é n e s  -

Nincsenek nekem merész vágyaim, 
Magasba törő nagy reményeim ;
Soha sem vágytam s most sem vágyom én 
Járni dicsőség fényes terein.
Czélom csak egy vo lt: hogy üdv, boldogság 
Fakadjon nyomán küzdelmeimnek;
S nem kérdezem ma, nem ezután sem ; 
Kitörli le majd a könnyeimet ?
Nem kérdeztem és nem kérdem soha 
H a a küzdésben egykor elesem —
K i lesz. ki örvend bukkásom fölött,
S  ki, aki sirat szivéből engem ?

Nem voltak soha nagy ábrándjaim;
Az Úr szóig íja kivontam lenni, 
örvendezni az örvendezőlckel 
S kik szenvednek, azokkal könnyezni. 
Mikor Dunántúl reges tájiról 
E  bérezek közé hozott végzetem, 
Imádságom vo lt: legyen ez a nép 
Fényben, borában édes testvérem.
M a éppen ezért magasba vágyom,
Vihar felhője szeretnék lenni,
Es a határnál, mit vérem álléi)
Hogy ■útját álljam, leereszkedni.

Nem voltak soha merész vágyaim,
De ma szívesen lennék napsugár,
Uogg arany kalászt adjon bővebben 
Népemnek az erdős, bérezés hat ír. 
Megfüröszt'nem tiszta harmat cseppben 
E z ősi földnek minden porszemét _

Csak ne menne idegenbe c nép 
Hogy ott keresse barna kenyerét.
Mert nem gazdagság, a mit visszahoz, 
Csak hitvány bér, ki tudja: mi ára? 
Talán elég lesz, ha jól számítjuk 
Temetéséhez pár-szál deszkára.

Nem voltak soha merész vágyaim,
De, mert szivemből szeretem népem 
S  mikor daruként látom, költözni,
Villám szeretnék lenni az égen,
Hogy beírjam szive közepébe:
Székely szeresd, ne hagyd itt e földet, 
Munkálj hittel, dolgozz becsülettel,
A  bérezek közt, itt kell halnod, élned! 
. . .  És ha mégsem térne az eszére, 
Kíméletlen zúznám szerteszéllyel,
Mert, aki megy — ha visszatér is majd, 
Világpolgár lesz, de nem hű székely!! 

K&rácsonfalva.

Magyar tánczokról.
Mikor 1842-ben Széchenyi István gróf a Nem

zeti Kaszinóban szemére vetette a fiatalságnak, 
hogy ki hagyták veszni az összes nemzeti tánezokat, 
sót talán egy sincs köztük, a ki csak a nevüket is 
ösmerné: előállott Wenckheim Béla báró, az akkori 
gavallérok tündöklő eleje, és gyorsan megnyugtatta 
a nemes grófot.

— Melyiket kívánod látni, bátyám ? A palotást, 
a mit már Mátyás király udvarában jártak, a Uurucz 
verbunkost, vagy a lakodalmast, avagy az erdélyi 
udvar incselkedő mátkatánczát, a mit még a nagy
anyám is eljárt a menyegzőjén ?

Kik e jelenetnek tanúi voltak, beszélik, hogy 
Széchenyi gróf szaván fogta a délezeg fiatal bárót, 
koronák különben is legjobb táDczosát és nem nyugo
dott, mig az összes régi magyar tánezokat be nem 
mutatta neki. A tánezpróba persze nem a kaszinóban 
történt, hanem az nap este a gróf házában zongoraszó 
mellett. Széchenyi ki nem fogyott a bámulatból 
meg a bosszúságból, hogy az eró és a szépség meg
nyilatkozásának o nemzeti vonásai egészen kiveszhet
tek a magyar nép tánczából.

— A népet telán ne bántsuk, bátyám, — felelt 
Wenckheim báró. — A nép, az ma is úgy tánczol, 
mint az ősapái, arra nem ragadt rá, miot miránk a 
„minét11, a „8trassburgisu, meg a „langausz", a miket 
a Mária Teiézia nemesi gárdája csempészett be Ma
gyarországba. A jobbágy Bácskában ma is a „kufer- 
czest" járja, Csongorádban a „szegedi kutyakopogós“-t, 
Szabolcsban a „kállai kettős"-t, Erdélyben a „csür-
döDgölő“-t.

Mind magyar táncz volt az, félreismerhetetlen 
nemzeti jellegű, de azért mind más-más ; Wenckheim 
Béla báró különböző országos vásárokon leste e l : 
leveles színekben és laczikonybákban ; az emberek 
azt hitték: szép lovakra alkuszik a csiszárokkal, 
azért megy közéjük, holott jobban érdekelték a régi 
magyar tánezok, a melyekkel másutt már nem 
igen lehetett találkozni az országban. A vásárokon 
azonban egész próbabál volt belö'Uk. Mert a mi makra 
duhajlegény csak volt a környékben az mind ott 
adatt légyottot egymásnak; ott intézték el őszi és 
tavaszi batáridőben a múlt vásárról függőben maradt 
vagy azóta keletkezett lovagias ügyeiket, és befejezésül 
ott tánczolták ki egymást a koicsmából vagy a világból. 
A szabadkai országos vásárok mindig kuferczessel 
végződtek, és ki volt kötve, hogy ez után a tánca
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(anyáznak és csöndben végzik dolgukat. Ne lé
gy fluk könnyelműek; nem szabad a helyzet 
nehézségeit csekélylenünk, de nem szabad a mi 
pillanatnyi laukadtságunkat a nemzetnek tulaj
donítanunk. Mondják, hogy királyunk, ki maga
san fölötte áll a pártharczoknak, válságok ide
jében azt szokta moudaui: Minisztereim bajai 
nem az én bajaim. De ez igazában azt jelenti : 
A politikusok bajai nem mindig a nemzet baja i; 
a nemzet az az a királyi fenség, melyhez a nyo
morult kis pártharczok föl nem érnek. A  kik a 
nemzet nevében szólnak és dolgoznak, kidőlhet
nek : de a nemzet nem dűl ki, annak élete 
évezredekre van berendezve.

A nemzetben kell hinnünk, ezzel a hittel 
teremtsük meg lelkünk összhangját! A ki a 
nemzetben hisz, úgy indul a nemzetért vívandó 
küzdelembe, mint a katoua, a ki tudja, hogy 
övéiről gondoskodva vau, őket Jbaj nem érheti. 
A nemzetet baj nem érheti. Annak épülete az 
örökkévalóság fundamentumán nyugszik. Ez a 
hit kergesse el a rémeket, melyek a remény 
ünnepét megzavarhatnák. Ne csüggedő lélek
kel keressünk menedéket az ünnep békéjében; 
emelkedett szívvel induljunk meg az uj idő utján. 
Ma ne beszéljünk részletkérdésekről, gyakorlati 
föladatokról. Nem arra való az ünnep, melyen 
magunkkal, lelkűnkkel, hitünkkel és reményeink
kel kell tisztába jönnünk. Ünnep jelent nyu
galmas, összhangzatos lelket, mely a munkát 
abbahagyja, vissza és előre néz, boldogságot talál 
abban a gondolatban, hogy valamiért küzd, a 
mely föltétlenül értékes, a mi örökkévaló és 
elszántan gondolja : Isten, az örökkévaló igaz
ság nevében: Előre !

B E L F Ö L D .

A  pénz d rágasága .
Székelyudvarhely, decz. 27,

Az egész Európában végigvonuló baokkamatláb 
felemelés úgy hat most, mint a s őrtűz. Idegessé teszi 
a tőzsdéket és újabb zavart ibéz eló az iizletvilágbau. 
A játékpapirok árai vitustánezot járnak a tözsdejegy- 
zékeken.

után már nem szabad verekedni. Nem is tette egy 
valamirevaló bácskai legény se. Szegeden, mint Káldi 
Gyula írja, mindig kutyakopogásai végződött a vásár ; 
ezt a tánezot kopogósnak azért hívták, mert leányok is 
patkós csizmában járták és ezenközben olyau kopogást 
vittek végbe, hogy mikor erre került a sor, rendesen 
felriadtak tőle az alvó kutyák és ijedten szaladtak 
szanaszét.

A Széchenyi gróf Wenckheim Béla tánezpró- 
bájának igen nevezetes következményei let tek. A 
gróf ugyanis egyszer csak igy szó lt:

— És aztán melyiket lehetne ezekből szalon
képessé tenni nálunk ? Betanítani rá például hat 
vagy tizenkét párt, és a legelső kaszinóbálon bemu
tatni í

— Egyiket se, kedves bátyám ! — felelt 
Wenckheim Béla. — A mi tánczbeli elfajulásunk 
századok óta tart, mi már a mohácsi vész századában 
befogadtuk a saraband ot, a p iván-t, az allémand-ot 
a Pássá Mezzo-t. Brandenburgi Katalin idejében 
átpláuiálódtak ezek Erdélybe is, azután jött a minét- 
korszak. Ebben a században a nagy mazur, a kis 
mazur, a polonéz, még a mindennapi nótáink is 
ezekből telnek ki. Van e olyan eladóleáuy ma Magyar- 
országban, a ki a Naviatil polonézt ne tudná, a 
mitől megbolondult a szegény Naviatil, miközben 
komponálta; és ne danolná pattogó mazurka ütemben 
a málnás-leány, meg az uláuus-katona limonádé izü 
román czát.

— Hát ne legyen többé magyar táncz ? — 
Kérdezte a gróf.

— Legyen és lesz i s ; de én számolni akarok 
a helyzettel — felelt a báró. — Az idegen formák
hoz szokott nemzedéket nehéz volua egyszerre a régi 
nemzeti formákhoz szoktatni. Ami nemzeti tánczaink 
körülményesek voltak. A palotás magyar eleje olyan 
méltón,'igos és szertartásos, hogy az udvarnál az öreg 
udvari emberek és fi-lebégeik is járták. Öreg püspö-

De a magyar gzdasági világ csak bámul, hogy 
miért kell neki emiatt az őrült hajsza mit szenvednie.

Csodálkozik, hogy annak a jól fundált és szolid 
alapokon dolgozó gazdának, kereskedőnek vagy gyá
rosnak, akinek tegnap még hitele volt, miért nincs 
ma hitele ? Miért vonják el egyszorre tőle a tizedesi 
eszküzökot és miért sommisitik inog ezzel forgalmi 
tőkéjét ?

Tulspekuláczió van nálunk? De hiszen Magyar- 
országon egyáltalán nincs elégséges spokuláczió, nem 
podig hogy túl spekuláczió volna. Amerikában igon, 
uhol a trösztök rettenetes merész vállalkozásokba 
mentek bele, ott egy-két tröszt bank összeomlása 
bajokat idézhet elő. de nálunk az üzleti élet megrósz 
szabbodásának semmiféle gazdasági oka nincsen.

Egy ezég sem lett ma kevébbé bitolképes, miDt 
tegnap volt, egy gazda, egy gyíiros és egy kereskedő 
sem érdemel ma kevesebb bizalmat, mint tegnap ér
demelt. A hitelközpontok mégis tömeges mészárláso
kat visznek véghez az üzletvilágban. Kisebb takarék- 
pénztárak és bankok alig tudnak ma már mozogni. 
A hitelt keresők mindenütt elutasittatnak és kímélet
len visszafizetésekre vannak rászorítva

Pedig ennek az egész riadalomnak — már ami 
különösen benünket illet — semmi komolyabb alapja 
nincsen. Amerikában hihetetlen rossz a pénzszervezet. 
Nincsen egy nagy jegybauk, nincs szabályozott jegy
forgalom és nincs kellő érezfedezet a jegyek forgal 
mának egyensúlyban tartására. Azért van az, hogy 
amikor a piacznak hirtelen szükséglete támad, nagy 
ott a kapkodás.

Az aranykészleteknek ez az őrületes védelme 
azonban nem egyenlő az üzletvilág megromlásával. 
Egyáltalában nem lőhet félni attól, hogy Európában 
valami nagyobb gazdasági válság fog bekövetkezni 
Ha egy kissé a bizalom helyreáll, az elrejtett pénzek 
újólag előjönnek, mert pénz van, csak nem annyi, mint 
volt előbb, csupán a bankok pénztárában és magán
osok őrizetében vannak azok visszatartva.

Magyarországon már is jelentkeztek a javulás 
jelei. Már is jelent meg a pénzpiaczon pénz kínálatra. 
Most a bankkamatláb fölemelés egy kissé megint 
bizalmatlanságot szült, de eromélhetőleg csakhamar 
helyre fog állni újólag a javulás.

Senki se kivánja, hogy a jegybank és az állam 
valami szoros viszouyban álljauak egymással. Külö
nösen perhorreszkálni kell, hogy az állam lefoglalja 
a bank készleteit és jegytartalékait. Dehogy az üz
letvilág csekélyebb szorultságain az állam és a bank 
karöltve ne segítsenek, az csak meg nem engedhető 
közöny és szükkeblüség lenne.

Nálunk, tudjuk, hogy a kormány sokat tett a 
pénzpiacz támogatására. Sajnos, előző pénzkészletet 
rosszkor jöttek a piaczra. A tőkebőség idején a ban
kokba igen caekély kamatra betett 70 — 80 millió 
állami pénz csak a péozkinálr.tot fokozta. A bankok 
a jó üzletek reményében belevitték a gazdasági vi
lágot az olcsó kölcsönök igénybevétele Vígan ment 
a visszleszámolás. A tőzsde ügynökei házaltak a nagy 
Iparvállalatoknál az olcso pénzzel. Akkor az ..anyag" 
igen jó volt. A rimesszákbao nem volt kivetni való.

kök sem vonhatták ki magukat belőle. Il ik Lajos 
lakodalmán Tömöri, az egri érsek is eljárta Mária 
királynéval, de — mint a krónika följegyzé — „nem 
a kezét fogá meg a királynénak, hanem a zsebbevaló 
keszkenőjét". A palotásnak a második részét pedig: 
a szólót olyan nehéz megtanulni, hogy abba tízszer is 
belefárad a mi fiatalságunk. Az ugrást ellenben nem 
merném ajánlani, mert az olyan szilaj kedvre gyújtja 
az embert, akár a badacsouyi kéknyelű ó-bor, és 
a bálbeli mulatságból nagy duhajkodás válhatna. 
Van azonban nekem egy nótám, arra lehetne úgy 
tánczolni, hogy szép is lenne, méltóságos is, vidám 
is, könnyen is megtanulnák és el sem felejtenék 
többé . . .

És azután eljátszotta maga a zongorán és el- 
dudolta a következő népdalt:

Ej 1 huj 1 magyar ember 
Öaszeüti bokáját,
Általkarolja 
Kedves babáját/
Büszkén kiáltja 
Három a táncz halálig,
Ej I huj I világos,
Ej I hűl I virradtig I

Nem tudni bizonyosan, egy harmadik személy 
volt-e jelen, a ki a magyar dalhoz értett vagy maga 
a gróf, ki igon jól zongorázott zenélt a báró talpa 
alá Történeti adat számba menő tény azonban, hogy 
a báró ezen az estén, ott Széchenyi István grófnál 
szerzetté és pedig a fentirt vers dallamara, a mi 
mai lassú és friss tánezunkat. A gróf el volt ra
gadtatva.

— Ennek a táucznak nevet is kell adni. Minek 
kereszteljük ?

— Csárdákban szedtem össze a czifráit, nevez
zük csárdásnak — szólt a báró.

így született meg a csárdás. így beszélte el ezt

Ma egyszerre fordult a világ. Visszadobják a 
legjobb ezégeket. Ugyanaz az anyag, amin hónapok
kal előbb kapkodtak, ma visszavetni való.

Látszik, hogy ez nem szolid dolog Ittbanküzér- 
kodós folyt állami és más pénzekkel, amiknek meg
szorításában a magyar üzleti világ rosszabbodásának 
semminemű része nem volt.

A magyar gazdasági élet teljesen egészséges 
alapokon nyugszik. A mostani támadást is fényesen 
kiáltotta. Aránylag csekélyebb eszközökkel az üzleti 
világban tapasztalható fennakadásokon nálunk köny- 
nyeti lehet segíteni. Amerika tőlünk annyira távol 
van és az ottani pénzügyi bajok oly kevéssé érinte
nek bennünket, hogy ezek miatt egy napig se fájjon 
a mi fejünk.

Hogy a mi bankunk az aranykiózönlés ellen 
kamatláb-fölemeléssel védekezik, ez nagyon szép tőle. 
őrizze is meg gondosan azokat a letéteket, amelyen 
két jórészben a két állam előrelátása és áldozatkész
sége hozott össze. De az üzletvilág égető bajainak 
orvoslása és a két állam hitelszükségleteinek reális 
kielégítése még akkor is kötelessége a banknak, ha 
az reá nézve üzleti nyereséget nem jelent.

Egy milliárd jegytartalékot őrizni csak azért, 
mert a bank most már adót köteles fizetni a piacz 
rendelkezésére bocsátott összegek után, ez nem lehet 
helyes jegybank-politika. Az államtól nyert privilé
gium a bankra erős kötelességeket ró, amelyeket a 
banknak az állam közgazdasági életével szemben tel
jesítenie is kell,

Ha a kormány kissé a túlzott bizalom gondat 
lanságával felhagy és a bankpolitika irányításába 
törvényes felügyeleti jogánál fogva nagyobb mérték
ben befoly, reméljük, hogy a mesterségesen előidézett 
pénzügyi válság nálunk nem fog már sokáig tartani.

Az európai pénzviszonyok mindenesetre befo
lyással lesznek mindenkor a mi gazdasági életünkre, 
de válság és krízis sehol sincs. Annak a szorongatott 
pénzügyi helyzetnek tehát, ami nálunk tapasztalható, 
nincs semmi jogosultsága. Bőségesen állnak rendel
kezésükre eszközök, hogy azt megszüntessék. Köte
lességük, hogy azokat az eszközöket felhasználják és 
az ország gazdasági békéjét és nyugalmát mielőbb 
helyreállítsák.

Politikai jegyzetek.
Székelyudvarhely, deczember 27.

Midim az engedményektől elvakult és ezek
kel visszaélő horvátok szeparálni törekszenek1 
akkor szembe találják magukat az általános 
politikai teudencziákkal és szemben találják magu
kat különösen a magyar államiság szupremá- 
cziójáoak azon elvével, melynek fenntartására 
és megvédésére esküt te tt a király és a mely a 
legfőbb hivatását képezi a magyar törvényhozó 
testületnek. Államiságunknak csorbítatlanul kell

nekem Bethlen Miklós gróf a hetvenes évek végén a 
Korona kerek asztalánál.

Wenckheim.Béla báró és Széchenyi gróf azután 
kiválogatták az akkori fiatalság legjobb tánezosait és 
az uj magyar tánezot a legközelebbi kaszinó bálon 
Ferencz József-téri akkori Lloyd-épület nagytermében 
tizeokét pár bemutatta. Gyönyörű csárdás volt az, 
láttára nagy lelkesedés fogott el mindenkit. Az ur- 
társaságnak, melyet akkor erős magyar érzés hevii 
tett, megsúgta az ösztöne, hogy valami történt e 
táncz bemutatása által, a mi millió ménfőiddel áll 
fölötte a tánezmesterek művészetének. A népélet egy 
szökelléssel bejutott az urak világába, melyet eddig 
magas fal választott el emettől. A Wenckheim Béla 
tánezosai joggal eldanolhatták, „kicsi nékünk az a 
ház, kirúgjuk az oldalát." A nagyítás ezúttal nem 
hazudott: azon az estén a társadalmi választófalnak 
egy bástyáját csakugyan czipöhegygyel döntötte le a 
magyar un osztály. A nép tánczát elfogadva és sza
lonképessé téve, azontúl mintha gyorsabban fej'ődott 
volna a nagy társadalmi átalakulás s a nemzet o z- 
tályainak egybeforradása.

A csárdás ez után az emlékezetes Kaszinó-bál 
után hóditó körutat tett az orszégbau. Híres muzsi
kusok, mint Rózsavölgyi, Sárközi, Kecskeméti, Buukó 
és Boka egymásután szerzettek a legszebb csárdás 
zenéket és egy-két év alatt nem volt az az úri báz, 
ahol ne tánczolták volna a föléledt uj uemzeti tán
ezot és nem volt bál, hol ne ez lett volna a fő vou- 
zóerő. Néjmiulatságokon, kézfogókon, lakodalmakon 
is ezt járták miudeufelé és bizonyára a közös táucz 
kölcsöuös ösinerete is sokban hozzájárult ahhoz az 
uj, szép szokáshoz, mely akkor lábrakapult s moly 
az volt, hogy a földesurak és vendégeik a mulató 
né|> köze vegyültek s egy egy fordulóra illedolmos és 
éidemes parasztlegéuyekkel az úri aszszonyok is 
tánezba mentek.

A körmagyart, melyet a hatvanas éhekben még
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fennmaradni és ha negyven horvát képviselő ezt 
illuzóriussá teszi, fel kell és fel szabad használni 
a legradikálisabb eszközöket is, melyek a rend 
fenntartását biztosítják.

Ilyen eszközt használt fel a magyar kor
mány, midőn a horvát országgyűlést királyi kéz
irattal feloszlattatta. A magyar országgyűlés 
horvát delegáltjai helyükön maradnak, inig az 
uj országgyűlés uj embereket nem küld és a 
magj'ar államiság érdekében fel kell használni 
minden megengedhető eszközt arra nézve, hogy 
ezek az uj delegáltak más szellemmel vonulja
nak be a magyar parlamentbe, mely pánszláv 
vagy nemzetiségi okvetetlenkedések színhelye 
nem lehet. Ha a horvátországi lakosság a 
Supilóék gálád eljárását szankcziónálja azzal, 
hogy ismét nekik adja a többséget, akkor ez a 
lakosság érdemtelen a neki adott széles kiter
jedésű autonómiára. Amit az állam gyengesége 
akkor elrontott, azt jóvá kell tenni most, a nem
zetállam megerősödésének korában. Mert ha nem 
tudja ezt megtenni, ha nem elég erős erre az 
állam ma sem, akkor nem beszélhetünk állami 
jogokról a nemzetiségekkel szemben. Mivel a 
jognak csak az erő, a hatalom adhat tartalmat. 

*
Vártuk, hogy Björnson megszólal és a 

„müveit világ" itélöszéke elé állítja Apponyi 
mellé Bülowot. Hiába vártuk. Björnsou hallgat. 
És hallgat az egész „müveit világ", hallgat a 
német glóbus A poroszok vascsizmával gázolják 
el a maroknyi lengyelt és nem akad tiltakozó 
hang az európai közvéleményben, a lengyelek 
ausztriai testvéreinek felzúdulásától eltekintve.

Mi okozza ezt? Hiszen a mi tótjaink se 
volnának közelebb Európa szivéhez, mint a 
poroszországi lengyelek és mégis milyen óbéga- 
tást csapott a sok hazug külföldi tudósítás és 
milyen keményen rugtatott neki Björnsou 
Apponyinak, pedig Apponyi csak azt a merény
letet követte el, hogy a magyar állam pénzéért 
a magyar állam jogait érvényesítette a leg
kíméletesebb formában.

Amikor pedig most Bülow és a porosz 
állam a német birodalmi sajtó helyeslése mellett 
törvénybe akarja igtatni azt, hogy a lengyel 
ember birtokát ki lehet sajátítani a német telepí
tés czéljára, a magánjogot el lehet kobozni azon 
a czimen, hogy a birtokos: lengyel, akkor mélyen, 
hallgat Björnson és a Horning Post és a sok 
lágyszívű német újság, aki miud ordított ellenünk, 
mert a magyar állam pénzéért módot akarunk

Müller Lajos táncz- és illemtanár Andrássy Gyula 
gróf és Lónyay Menyhért miniszter palotájában nagy
ban tanított, de a mely a 70 es években a magyar ruhá
val együtt kikopott a bálokból, a csárdás elterjedé
sének harmadik vagy negyedik évében szerkesztették 
a franczia négyes mintájára. Az első tánczzonét Ró
zsavölgyi Márk irta hozzá s ez a táncz hat figurájá
nak megfelelően sziutén hat részből állt. A körma
gyar, ha összeállítása a négyesre emlékeztet is, ha
tározottan a legtisztább magyar jellegű táncz, mely 
a régi magyar tánczok lépéseinek igen szerencsés 
vegyítéséből áll. A palotásból vau benne az andalgó, 
a min kezdődik, verbungosból a toborzó s a szólóból 
a szapora bokázás, mely a csárdásban is benne volt, 
de ifjú uraink kényelemszeretete idők folyamán ki- 
pusztitotta belőle.

A csárdásból bajosan válik valaha nemzetközi 
táncz, de a körmagyar azzá válhatik, ha úgy akar
juk. Hogy hasonlíthatatlanul többet ér s szebb meg 
kecsesebb, mint például az amerikai matrózok bo
lond Sir Roger-táncza, me'yutk a végén az össze- 
fogódzott párok ostorcsapot utánozva keringenek, az 
kétségtelen.

Legszebb tulajdonsága a körmagyarnak, hogy 
mint igazi társastáncz: nem fárasztó. Ez különben 
megvolt a régi csárdásban is, melynek a lassúja volt 
b z  igazi főrésze, a  frissét csak változatosság ked
véért járták közbe-közbe. Csak igy lehet érteni azo
kat a  híres hosszú csárdás tánczokat, melyeket né
mely kitűnő tánczospár járni tudott. Batthyány Ilona 
grófnő például, egyszer fogadásból tizenkét órán át 
tánczolt csárdást egy táuczossal leülés és elfáradás 
nélkül.

D  G y .

nyújtani az ország minden polgárának arra, hogy 
magyarul tanuljon.

Ha mi nem is akarunk a porosztól nem
zetiségi politikát tanulni, tanulják meg legalább 
a nemzetiségek jóhiszemű elemei a lengyel pár
huzamból, hogy a világon sehol sincs a nem
zetiségeknek olyan egyenlő joguk és szabadságuk, 
mint éppen az agyourágalmazott Magyarországon. 

*
Régi panasz, hogy nálunk nagyon is fogya

tékos a vállalkozási kedv. Szónokolni tuduuk, 
értjük a módját annak is, miként kell keseregni 
bajainkon, de ha arra kerül a sor, hogy czél- 
tudatos tevékenységgel segítsünk az állapotokon, 
aggodalmas arczcsal vizsgáljuk az „esélyeket" s 
a legjobb esetben arra határozzuk el magunkat, 
hogy majd — később fogunk határozni. Szóval 
az üzleti szellem nem erényünk. Pedig az ország 
szomorú gazdasági helyzete megkívánja, hogy 
minden hazafi teljes munkaerejének felhasználásá
val a gazdasági bajok orvoslásán fáradozzék.

Az országos, elintézésre váró feladatok 
mellett megszámlálhatatlan teendő van, melyek 
magukban véve ugyan csekély jelentőségüeknek 
látszanak, mert nem is igényelnek törvényhozási 
vagy hatósági beavatkozást, de összeségükben 
mégis végtelen befolyással lehetnek gazdasági 
állapotainak javítására.

Reformra van szükség a gazdálkodás min
den ágában és újjá kell teremteni az ország 
egész ipari organizaczióját. Arra kell törekedni, 
hogy a belföldi termelés emeltessék és a magyar 
áruk jobb értékesítése lehetővé tétessék. Egész
séges üzleti szellemnek kell áthatni a nemzetet, 
hogy boldogulhasson.

Kimondhatatlan vesztesége volt hazánknak 
abból, hogy a jobbmódu középosztály nem tudta 
idejét jól felhasználni, vagyis mint az angol 
mondja, pénzzé tenni. Az idő pénz, ezt tartják 
a világ leghatalmasabb nemzetének milliói. És 
csakugyan azt látjuk, hogy mig a magyar köz
birtokosság lába alól kiliczitálják a földet, mert 
idejét nem tudta jól felhasználni, addig a nagy 
északamerikai köztársaságban az egyszerű zsellér- 
muukásból lett gazda és iparos vagy üzlet-ember 
gyárakat építtet és terményekkel megrakott hajó
kat küld Európába, melyek valóságos arany- 
özönt indítottak Európából Amerikába.

Nem lehet most egyenként felsorolni mind
ama tényeket, melyeknek Északamerika nagy 
gazdagságát köszönheti. Csak egyre szorítko
zunk, mely úgyszólván éltető eleme a többiek
nek és ez az amerikai üzleti szellem. Észak- 
amerikában egészen más üzletvilág vau, mint 
Európábau ; ott oly pezsgő élet, örökös nyüzs
gés, lázas tevékenység uralkodik, mint egy méh
kasban ; aminőről itt az egyszerű magyar falusi 
embernek vagy kisvárosi polgárnak fogalma sincs. 
Puszta térségeken gyakran pár hónap lefolyása 
alatt városok keletkeznek, melyek rövid idő 
alatt jelentékeny ipari és kereskedelmi gócz- 
póutokká növik ki magukat. S mindezt az 
amerikai üzleti szellem alkotja.

Ezt az üzleti szellemet kell átplántálni 
Magyarországba, vagyis inkább csak fel kell 
azt ébreszteni, mert a tapasztalás megmutatta, 
hogy a magyar emberből is lehet éppoly jó 
üzletember, mint amilyen az amerikai, csak be 
kell vezetni az üzletvilágba, vagy módot és 
alkalmat adni neki arra, hogy üzletember váljék 
belőle.

A sok szónoklás és elvi marakodás helyett 
ily irányú tevékenységet kellene kifejteni a köz
élet férfiaiuak s akkor reményünk lehetne arra, 
hogy az általános tespedést hasznos eredmények 
váltanák fel.

Vidéki hátralékos előfizető inket tis z 
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A politikai helyzethez.
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Követi utasítások DélkUl való képviselőválasz

tásaink oly időbe folytak le, mikor a napi kormány
zat kérdései háttérbe voltak szorulva, a párt keretek 
összeomolva és ellenzékiségre berendezett pártokra 
várt a feladat kormányt támogatni.

Államférfiak bizonyos csoportja nagyjában meg
állapodott a pártokkal, hogy átveszi a kormányzatot 
kötött kezekkel, de nem állapodhatott meg minden 
kérdésben, melyet a változó viszonyok felvetnek. A 
pártok megállapodtak, hogy programjok fenntartják, 
de nem számoltak azzal a nehézséggel, melyet az 
agitáczió, szervezkedés és részletkérdések okoztak.

Mindé nehéz kérdések közepette konstatálnunk 
kell, hogy a kormányférfiak összeséire bölcs maga
tartást tanúsított s ez által a nemzetet hálára köte- 
lezete, annál inkább, mert az Amerikából kiinduló 
közgazdasági válság miatt a viszouyok szerint ngy 
tudott alkalmazkodni, hogy eddig katasztrófától meg 
tudta ó v d í az országot s merjük remélni, hogy ez 
neki mindvégig sikerül.

Mindnyájan tisztában voltunk azzal, hogy Auszt
riával való közgazdasági viszonyunk, jelen kormány 
alatt, lényeges változást nem fog szenvedni s csak 
ebből magyarázható ki, hogy a monarkbia területén 
belüli szabad forgalom hívei a választásokra erőseb
ben nem szervezkedtek s innen van, hogy ma a 
parlamentben talán egy helytelenül megszerkesztett 
önállóság látszatával bíró javaslatot kalendáriumi 
akadályok nélkül lehetne keresztül hajszolni, mig 
egy olyan, mely a meg nem egyezés nélküli állapot 
esetén megállapodást képezett recziproczitásnál jobb, 
nehézségekbe ütközik.

Az igaz, hogy a kérdés megsulyosodott az által, 
hogy a közös költségekhez való hozzájárulás fel 
emeltetett. Nem dobban-e meg azok lelkiismerete, kik 
nem számoltak vagy rövid látások miatt nem vették 
számításba, hogy ezt az emelést ép azért kellett meg
érnünk, hogy az önállóság formájához közelébb jussunk, 
azok kedvéért, kik a közgazdasági kérdéseket nem 
czeruzával a kezűkben, hanem dogmatikus alapon 
akarják eldönteni.

Bizalmunk a kormányzat iráot a megkötött 
vámszerződés alkalmából nem voloa teljes ha el nem 
itélnök azokat, kik e kormány programja alapján 
választatták meg magokat, de ennek kivitelénél mint 
akadékoskodók lépnek fel.

Mentségök volna, ha normális időket érnőok, 
hogy a pártvezetőségek nem szabtak a tárgyalások 
alatt az agitácziónak szükebb határt, sőt sok lépés 
arra mutat, hogy magok nyilatkozataikban is sokkal 
messzebb ragadtatták magokat mint a mennyire ép 
szükség volt, erŐDket a szerződő félnek mutogatni. 
Ez jogot adhat álláspontjukat markirozni, de nem arra, 
hogy egy követ fuva a nemzet ellenségeivel, kalen
dáriumi nohézségeket okozzanak anDak a kormány 
uak, melynek erkölcsi támogatását a választásokkor 
igénybe vették.

A nemzet küldöttei túlnyomó többsége oly térre 
is követi a kormányt, hol technika ellen technikai 
eszközt használ, mely látszólag alkotmányjogilag nem 
állja ki a kritikát, mi azonban mindjárt másképen 
néz ki, ha a nemzet széles vagy mély rétegei által 
helyesnek találtatik. Eddig a széles rétegek izgattat- 
tak a kormány ellen, de siker nélkül, most a mély 
rétegeknek hivatások a felelősséget megosztani. Ennek 
teszünk eleget jelen feliratunkkal, midőn azzal az Ön
tudattal, hogy a vármegyék közgyűlései a leg
mélyebb belátásu testületek, melyeknek alkalmuk vau 
politikai szempontokból megnyilatkozni s a hagyomá
nyok azt nekik megrendelik és súlyt adnak nekik, a 
kormány eljárásának helyeslése által a felelősséget 
megosszák.

A lefolyt nemzeti küzdelem megmutatta, hogy 
alkotmányunk védelmére nem azok a fontos ténye
zők, melyek agitáczió által gyorsan fellángolnak, ha
nem kik a küzdelem fontosságának mélyére tudnak 
hatolni és tradiczió alapján mennek küzdelembe, ha 
bajt látnak.

Ezon kezdeményezés nem azt teszi, hogy e vár
megye közönsége rózsaszínbe látja a jövőt, sót a 
jövő iránti aggodalom készteti, hogy támaszt nyújt
son a kormánynak abban, hogy ezen a kérdésen túl 
legyünk s teljes erejét és idejét sokkal nagyobb hord
erejű nemzeti egységünket veszélyeztető kormányzati 
intézkedéseket kívánó kérdések megoldására for
díthassa.
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Ilyen a horvát kérdés, hol uom titkolhatjuk el 

azon nézetünket, hogy ennek elfajuláséba nagy része 
van a parlament viselkedésének. Ember és történe
lem ismeret hiánya hozta reánk a délszláv kalandort 
és történeti érzék híján való, agitácziót kenyér kere
setnek tekintő társait, de azt hogy e maroknyi csa
pat elhatalmasodott és veszélyessé vállt, hibás a 
képviselők nagy tömege, mely nem használta fel a 
nagy többségben rejlő szuggesztiv erőt s a durvasá
gok és etikett lelkiismeret furdalások kőét habozott, 
majd abszentáczióval nehezítette azok helyzetét, kik 
a teendők iránt érzékkel bírtak.

A hagyományok azok voltak a magyar parla
mentben, hogy ott mindazokkal szemben, kik az állam- 
eszmét feritorialis nyelvi vagy faji alapon ha csak 
elszollásból gyengíteni látszottak viselkodésökkcl, 
azokkal párt kiilömbség nélkül oly impozáns formába 
nyilatkozott a nemzeti erő, hogy annak nem maradt 
más hátra mint visszavonulni. Történt ez ádáz párt 
csaták közepette s most lankadjon nemzeti érzüle
tünk, midőn nemzeti alapou mondhatui egy párttá 
egyesültek összes képviselőink ?

Rendesen az örökös tartományokkal és uralkodó 
val szembe idézik Deák szavait a jogfenntartásról, 
pedig ott oly ellenféllel állunk szembe, hol azok 
gyengesége mi erőforrásunkká kell, hogy egyszer 
válljék s igy jogforrássá lesz, de feladui a gyakorla
tot a tért nyerő nemzetiségekkel és a tryalizmust 
remélő horvátokkal szembe oly abdikáczió, mely ha 
gyors megtorlást nem nyer, végzetessé válik minden 
időkre 1

Oly nagy a térnyerése az idegen nyelveknek a 
parlamentben, hogy arra egy évtized előtt még telje
sen nemzetiségi vármegyébe sem gondoltunk. Sovi
nizmusunk a deffonzivába hangos szóllamokkal vonult, 
a helyett hogy akczióképes intézményes alakban 
haladjon előre.

Doktrinér elveken lovaglás, felületes tudás tár
házából előszedett argumeutáczió nem segitnek a mi 
bajainkon. Erős hit, melyet semmi melléktokintet 
nem korlátoz, viszonyokkal számoló, de ha szükség 
azzal daczoló erő, mely imponáló tettekben nyilatko
zik, tarthatja meg szupremacziánkat.

Hitvallás merül egy mondatban : E hazában a 
jogok más arányban nem mérettethetnek, mint a 
nemzet fenntartó kötelességek teljesittetnek.

A hozzánk perszouál unióval kapcsolt állam
tömbbel való harczunk és az uralkodóval nemzeti 
szupiemacziánk kidomboritásáért folytatott küzdel
münk nem szabad, hogy határainkon belül gyönge- 
ségre hangoljon, sőt ottani csatákon nyert tapasztala
tunk, gyakorlottságunk és harczedzettségüuk teljes 
ereje kell, hogy itt megnyilvánuljon.

Tudjuk, hogy gondok terhelik ezen kormányt 
s .elismerésünkkel azért nem fukarkodunk azon 
eszélyéért, hogy bevezetett a fegyverszünetbe. Vállaljuk 
a béke árát, abban a biztos tudatban, hogy a kor
mány felszabadult idejét és erejét a belső konside- 
rátióra fogja fordítani.

A kormány bizonyos czélok keresztül vitelére 
alakult, de nem hagyhatja el addig helyét, mig egy 
hatalmas lépéssel előbb nem viszi a nemzeti állam 
eszméjét, mig maradandó nyomokat nem hagy tör
vénykönyvünkben arra nézve, hogy a magyar szupre- 
mácziának kultúrái, közigazgatási és közgazdasági 
téren fejlödésképes alapjait le nem rakta.

H Í R E K .
Székelyudvarhely, decz 29.

Olvasóinkhoz.
Az Udvarhelyi Híradó jelen számával 10-ik 

évét zárja le, hogy aztán a kővetkezővel ujult erő
vel, nem lankadó kitartással kezdjen az uj évtizedhez. 
Ha visszatekintünk fennállásunk ezen tíz esztende
jére, joleBŐ érzéssel tölt el az a tudat, hogy becsüle
tes, önzetlen és őszinte kitartással végzett munkáknak 
eredményét látjuk. Közönségünk megismert és úgy 
ismert meg, hogy megszeretett, ez mindenek felett 
legszebb jutalmuuk.

Kern szűntünk meg egy alkalommal sem a vár
megye ügyeit a legszélsőbb határig, az igaznak meg- 
felelöleg fölkarolni, az összes közigazgatási momen
tumokat élénk figyelemmel kisérni, azokra önálló, 
jóhiszemű megjegyzéseinket minden körülmények kö
zött is megtonui, mivel az a meggyőződés vezette 
úgy a szerkesztőséget, mint a tekintélyes és nagy
számú munkatársakat, hogy csakis igy összetartva, az 
igazságot híven szolgálva, érhetők cd eredmények ki
csiny társadalmunkban.

Alkotmányos életünk őrös küzdolomre volt utalva 
s e küzdelemben súlyos próbára volt téve a törvény
tisztelet, a jogérzot, a nemzeti hagyományok követése, 
a magyar nemzet igaz szeretető is, Igyekeztünk, — 
aminthogy jövőben is ezt tennünk kötelességünknek 
ismerjük, — hogy a küzdelem féktelen pártharczczá 
ne süllyedjen, mivel az emberiség magasztos eszméi, 
az igazi hazaszeretot, országunk nagy jövőjében való 
hit vezetnek. Nyíltan és őszintén mondunk véleményt 
afölött, ami káros lehet hazánk jobb jövőjére és csak 
oly törekvéseket pártolunk, melyeknek alapja a tör
vény és igazság.

Az Udvarhelyi Hiradó legfőbb politikai czélja 
az, hogy a nemzet logjobbjait nehéz munkájukban 
támogassa elveiket minden körülmények között in
terpretálja, azért síkra szálljon, a magyar műveltsé
get erősítse s terjeszsze, ahol van : ott táplálja, ahol 
szunnyad : ott felébressze és istápolja. Legelső czélja, 
legelső kötelességgé teszi azt, hogy: érdekes, friss, 
megbízható, becsületes és bátor legyen, a legjobbat 
nyújtsa, amit egy vidéki lap nyújthat.

Föladatunkul tekintjük, hogy a küzdelem, me
lyet egyes vezérkedők, bármely oldalon is, bármilyen 
lelkietektől vezérelve, különleges családi zászlók 
alatt vívnak meg, pártharczczá ne sülyodjen. Ragasz
kodunk hazánk alaptörvényeihez, melyek az 1867. 
XII. t-czikkben nyernek kifejezést, ami egyben 
azt is jelenti, hogy a koáliczió kertén belül mű
ködő pártok egyöntetű törekvéseit szerény tehetsé
günkhöz és erőnkhöz híven a legönzetlenebbül kí
vánjuk támogatni. Híven kívánjuk ápolni azt az erŐ3 
hazafias jogérzetet, mely felvilágosultsága és szabad- 
elvüsége folytán diadalmaskodni tudott a balszerencse 
gyászemlékii csapásain is.

Ezekhez kérjük a közönség pártfogását és kér 
jük, hogy jóindulatába lapunkat még fokozottabban 
részeltetni szíveskedjék, hogy az uj évtizedben ma
gunk elé kitűzött programmunkat lankadatlan kitar
tással követhessük.

Egyről-másról.
Sehol a világon nincs annyi párbaj s oly sok 

„becsületbeli ügy“, mint Magyarországon. S azért 
még sem lehet azt állítani, hogy a közélet becsü
lete s a társadalmi élet tisztessége nálunk volna a 
legtisztább.

Sőt a becsületnek divatos hajszolása mellett 
épen Magyarországon uralkodik sok oly téves és 
félszeg fölfogás, mely a tisztesség igazi fogalmával 
nem igen egyezik meg.

Nálunk kényesek az emberek a becsületesség 
külső formáira s a tisztesség látszatára, amit a „lova- 
giassag“ sallangjaival czifráznak föl. De e külső 
dekorácziók alatt a lényeggel már kevesebbet törődnek.

Sokkal több nálunk a lovagias ember, mint a 
becsületes.

A becsület fogalmának egységesnek kell lenni 
minden körben 8 mindenféle emberrel szemben. Mert 
tulajdonképpen csak egyféle becsülei lehetséges a 
világon. Nálunk azonban van többféle. Ami már 
önmagában azt jelenti, hogy akkor egyféle sincs.

Ha pedig a mai közéletünk tiszta aranyértékét 
a becsület választóvize mellett akarjuk megbecsülni, 
arra a furcsa eredményre jutunk, hogy a világ egyet
len müveit államában sem találjuk meg a becsületes 
embereknek a gazemberekkel való olyan teljes ösz- 
szekeveredést, amilyentől a mi közéletünk minden 
fóruma tarkálik.

A politikai közélet elerkölcstelenedésében pedig 
kitalálták a becsület fogalmának egy uj distinkezió- 
já t : azt, hogy ugyanegy ^emberben kétféle becsületet 
különböztetnek meg, a politikai és az egyéni becsületet.

A közélet tisztasága érdekében tiltakozni kell 
ez ellen az erkölcstelen felfogás ellen, mely a poli
tikai és egyéni becsület szétválasztásával egyenesen 
azt az elvet statuálná, hogy a politikai közéletben 
tulajdonképen nincsen is becsület. Hisz magát a par
lamentet rondítja s aljasitja az a fölfogás, hogy ami 
becstelenség egy korcsmában, az tisztesség lehet az 
ország törvényhozó testületében.

Magában a polgári törvényekben, a büntető 
codexben nem lehet paragrafusokba szedni a becsü
letnek egész fogalmát, fölsorolni minden kritériumát 
és megtorolni minden megsértését. Szükséges éhez 
a társadalmi felfogás élesebb disztinkeziója, a társa
dalmi megítélés és elitélés küión büntető codcxe.

Az egész müveit világ társadalmi rendje tulaj- 
donképeu nem a büntető törvények tiltó és megtorló 
paragrafucain nyugszik, hanem a társadalmak erköl
csi felfogásán, a paragrafusokba nem szedhető be

csület érzésén. Hisz az emberiség legnagyobb része 
nem azért nem lop, csal, sikkaszt és gyilkol, mert 
a büntető codex tiltja s a törvényszék becsukja ; ha
nem azért, mert a társadalom elitéli, mert kilökik 
mBguk közül a becsületes emberek. Nem a fenyitő 
törvényszék ítéletétől félnek az emberek, hanem a 
társadalom itélőszékótől. Ha ez nem volna, akkor az 
meg nem tudná akadályozni, hogy az egész emberi
ség gazzá legyen. Világos tehát, hogy az erkölcsi 
világrend érdekében nem szabad lázitani a társadalmi 
itélőszék fölfogásának szigorát a becsületről.

Egyenlő igazságot kell szolgáltatni mindenki
nek. Azt a közönséges bűnöst, akit éhsége készte
tett a lopásra s aki ezért kiülte büntetését, a társa
dalom még ezután is holta napjáig igazságtalanul 
üldözi. A politikai bűnöst pedig, aki meglopja a 
nemzetet, aki elsikkasztja az ország jogát 9 javát — 
azt méltóságos és c-xczellencziás urnák tisztelje a 
társadalom ?

A nőt aki nyomorból eladja magát, elitéli igaz
ságtalanul a társadalom. S a férfit, ki kényszerítő 
ok nélkül eladja magát, becsületesnek tartsuk ? Igaz
ság ez ?

Egyébként is itt az ideje, hogy közéletünket 
megtisztítsuk. Tele van az parazitákkal, kétes exisz- 
tencziákkal s kétségtelen gazemberekkel. Emberek 
exisztálnak, fényben élnek, tiszteletet élveznek s 
befolyást gyakorolnak, akikről senki sem tudja, de 
mindenki sejti, hogy honnan van a vagyonuk. S 
mert megvan a vagyon és a külső tisztesség, a va
lódi becsületes emberek elég gyengék arra, hogy 
érintkezzenek velük, megtiszteljék őket barátságuk
kal s elfogadják szolgálataikat. Tessék végignézni 
közéletünk pusztaságán : minden igazi oroszlán után 
egész sereg alattomos hiéna és sakál kullog, kogy 
a hulladékból táplálkozzék. Ki kell irtani a politikai 
világból s a közélet minden teréről ezeket a hiéná
kat és sakálokat. Egyetlen ' pusztító szer ellenük a 
társadalmi boykott.

A közveszedelmet növeli még egy szerencsétlen 
körülmény. Az, hogy Magyarországon a becsületes 
emberek mindig egymást marják. A becstelenek pe 
dig mindig egymást támogatják . . .

1908. Holnapután éjjel szaporodik a nevezetes 
halottak száma. Az ó-esztendő hal meg és minthogy 
egy kerek év alatt annyi minden nevezetes dolog 
történik, ami az emberiség ügyeit előbbre viszi, úgy 
gondoljuk, megérdemli ez a reménységben fogantacott 
és emlékekben gazdag halott, hogy röviden elparen- 
táljuk. De az az öröm, amit az ujesztendő friss re
ménységei támasztanak, könnyű szerrel csábit el 
minket a gyásztól, ami úgyis csak szimbolikus lehet.
Ki látott már szomorú Szilveszter napját? Ha egye
seket fogva is tart ezen a napon valami bu : a köz- 
tudatban mégis az van, hogy az év utolsó napját 
vígan kell tölteni. Örvendve, jókedvvel, annyi lel
kesedéssel, amennyivel csak lehet, illik átlépői az 
ujesztendőnek egy másodperezben múló határát. Mert 
amilyen az újév első napja, olyan le3z az egész esz- 
teudő is, ezt tartja legalább a babona, ami benne 
van a legjobb nevelésű emberben is, hiába szeretik 
eltitkolni. Vájjon ez lesz-e az a vig esztendő, amiért 
a Hymnusz költője imádkozott b amit mindnyájan 
Messiásként várunk?! . . .  Ki tudja? — A kérdésre 
majd megjön a felelet s újabb háromszázhatvanöt 
nap elteltével valamennyien tudni fogjuk. Egyelőre 
csak reménykedünk és bízunk. Sokan, az igaz, hogy 
egyebet nem tesznek, csak bíznak. De ezt azután 
cselekszik rendíthetetlenül vakhittel és fatalizmussal, 
mint egy keleti ember, aki egy fa alatt várja nap
estig a jó szerencsét. Bizony ebben az ujesztendőben 
az leDne minekünk a legnagyobb szerencsénk, ha 
minél inkább megkevesbbednék a fatalizmusra hajló, 
tétleu természetű honpolgároknak a száma ebben az 
országban. Ha ezt már most tuduók: nagy okunk 
lenne jó előre is ujjongva éltetni az uj esztendőt, a 
minek egyelőre nincseu más érdeme, minthogy tele- 
szivhatjuk magunkat belőle reménységgel Ez is csak 
valami. Hisz a reménytelenséggel kezdődik az egész 
élet baszontalansága. Bizzunk és reméljük hát.

A lk a p itá n y  v á la s z tá s .  Székelyudvarhely 
város rendőrségéuél megüresedett alkapitányi állás 
választás utján való betöltése f. hó 30-án, héttőn 
lesz. E rendkívüli tisztújító közgyűlésre Gotthárd 
János polgármester a képv.selőtestület tagjainak már 
meg is küldötte a meghívót, mely a választás kez
detét, 9 órára jelzi. Az alkapitányi állásra öten ad
ták be pályázatukat; mégpediglen : Técsi Ferencz, 
Budó Ferencz, Horváth Rezső, B író  János és Fe- 
renesy Tivadar.
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A  sz en t A n ta l- társaság folyó hó 27-én tar
totta ezen évad második estélyét érdekes műsorral. 
Balássy  Juliska gondos betanulással bájos közvetlen
séggel szavalta a „Grnündi zenés'1 czimü melodrámát, 
Gergely Ilonka szép zongora játéka, Szabó Antal 
karmoniutn és Dczsy Lajos hegedükisérete mellett. 
Seemcrjay Károlyné szépen csengő hanggal rendkí
vüli finomsággal énekelt Bal<u Katalin precziz zon
gora kísérete mellett. Azután Szabó János hittanár 
lépett az emelvényre és ritka fiuoman uuanczirozott 
t zabad előadásban fejtegette a kereszténység befo
lyását a kultúrára. Ezután Fábián Károly szavalata 
következett, ki mint a költemény szerzője és elő
adója érdemelte ki a közönség általános tetszését. 
Dézsy Lajos káplán művészi színvonalon álló hege- 
düjátéka zárta be az estélyt. Az estély 134 kor. 34 
fillért jövedelmezett a jótékony czélnak. (—)

M enhelybeli g y e rm e k ek  kihelyezése. A 
kolozsvári gyermek-menbely igazgatósága Székely
udvarhelyen újabb gyermek csapatot helyez el neve
lés és gondozás végett. A kik ezen gyermekek közül 
megfelelő tartásdij mellett vállalni akarnak, szándé
kukat január 5-ig Gyérítés Mihály telepbiz. elnöknél 
kell bejelentsék.

E g y  h id  tra g ik o m ik u s  sorsa. Az ember 
igazán nem tudja, hogy nevessen-e vagy bosszankod
jék, mikor a hídnak gúnyolt néhány rozoga fadara
bot látja, amely az Iskola-utczában a Varga patakon 
átjáróul szolgál. Ez a szerencsétlen hid már évek óta 
végelgyengülésben szenved ; már jó idő óta teljesen 
használhatatlanná vált, elkövetkeztek utolsó porczei. 
Egyre csak foltozgatták, tákolgatták, javítgatták, tol- 
dozgatták, úgy, hogy a szegény hid a végén már 
sok száz darab fából összerótt korhadt, imbolygó, 
gidres-gödrös, lyukas romhalmazzá lett. Az idén ta- 
vaszszal aztán egy hirtelen támadt nagy zápor a 
nyomorúságos hídnak megadta a végső csapást, 
amennyiben kirúgta alóla a két korhadt támasztó 
oszlopot s igy a hid minden peresben leszakadással 
fenyegető függő hiddá lőtt. Most már a szekér-for
galmat meg kellett rajta szüntetni, annyira életve
szélyessé lett a helyzet, mire aztán négy hasán fát 
szúrtak a hídnak mindkét végébe. így aztán fura 
helyzet állott be. Mert ha például egy Rózsa-utczai 
ember a Deák-téren egy szekér fát vet;, azt nem 
hozathatta egészen rövid utón, az Lkola-utczán át, 
hanem fel kellett kerülnie a Bethlen utcza felé a Sz 
Imre-utczáu végig és csak úgy juthatott a fájával 
haza, ha ugyan a székely atyafi meg nem gondolko 
zott és egy darabnyi ut után vissza nem fordult. 
Ezen furcsa helyzetből kifolyólag történik az is 
hogy ha a kath. főesperes a kocsiját a plébánia elé 
akarja rendelni, a kocsinak előbb egy negyed kiló 
méternyi utat kell .megtennie, hogy odaérkezhessen 
holott az Iskola-utczán át csak néhány lépésnyi az 
egész ut. Jó sok idő múlva aztán a feutemlitett ese 
mény után egy póznát vertek még a hid elé, melyen 
egy tábla fennen hirdette, hogy a hídon kocsival járni 
életveszélyes. Hogy ez a tábla mire való volt, ezt 
senki sem tudja s feleslegességét legjobban bizonyitj 
az a körülmény, hogy egy sötét éjjelen valaki póz 
nástui együtt elvitte. Maradt tehát ismét a négy fa 
hasáb. Igen ám, csakhogy beállott a hideg, a fa ár 
megdrágult, fűteni pedig kellett. Valami találékony 
ember aztán a faszerzésaek azt a módját találta ki 
hogy elhordogatta a hídról a fatönköket és mindazon 
részeket, amelyek könnyen mozdultak. Most tessék 
csak ám megnézni azt a hidat. Soha sajnálatramél 
tóbb és egyúttal komikusabb dolgot még aam láttak 
A karfából (ha ugyan annak lehet nevezni) csak 
egyes le nem törhető gerendák moredeznek az é| 
felé, a hídon magán pedig akkora üregek tátogtat- 
nak, hogy ha az ember kellőképpen nem elővigyáza
tos, könnyen eltörheti a lábát. Most, hagy már hiány
zanak az utat eltorlasztó fák, könnyen megeshetik, 
hogy egy járatlau és a helyzetet nem ismerő széké 
rés ráhajtat és akkor meg van a szerencsétlenség. 
Hát bizony ez tarthatatlan állapot s hogy mennyire 
az, az bizonyítja a legjobban, hogy annak újraépítő 
sét még a kora ősszel elhatározta a képviselőtestület, 
anyagi oldaláról pótköltségvetésileg intézkedett s 
noha már benne vagyunk a télben is, még sem tör
tént az ép’tkezés tekintetében semmi mozzanat. 
Annyi bizonyos, hogy egész városrésznek meg kellett 
változtatnia és meg kellett hosszabitania a fuvarozási 
útját a rozoga, újra nem épített híd miatt. Hogy ez 
a dolog az érdekeltek között valóságos elkeseredést 
szült, azt bővebben fejtegetni teljesen fölösleges.

K öszön et n y ilv á n ítá s. A következő sorok 
közlésére kérettünk löl. Mikes János gróf íőesperes 
és plébános újévi üdvözletek megváltása képen 10

koronát, Markos Endre és Dézsy Lajos segédlclkész 
urak 2 —2 koronát juttattak a róm, kath. főgimnázium 
igazgatóságához. A kegyes adományokért hálás kö
szönetét mond az intézet igazgatósága.

A három széki tisztújító,s alkalmával al
ispánnak Dr. Király Aladár király-ügyészt válasz
tották meg. Király Aladár politikai tevékenységének 
és kiváló tudásának eme elismerését őrömmel 
regisztráljuk.

A v ad á sz tá rsaság  választmánya folyó bó 
19 én megtartott ülésében elhatározta, miszerint a 
társaság által bérelt térülőiből a székelybetlenfalvi 
határtól a kénosi tetőig az állami és törvényhatósági 
út baloldalán fekvő térülőt hsjtó-kutyával való va
dászatra az 1907—1908. évadban tilalom alá helyezi 
Ezen tilalom alá helyezett területből azonban' a 
gyepesi vadászterület ki van véve. — Itt említjük 
meg, hogy a társaság ma délelőtt 11 órakor a me
gyeház kistermében rendkívüli közgyűlést tart.

Újévi üdvözletek  m egváltása. A helybeli 
róm. kath. főgimnázium tanár ikara, nagyon helyesen 
elhatározta, hogy ezentúl sem egyeükint sem össze
sen újévkor senkinek sem gratulál, hanem ehelyett 
minden újévkor bizonyos összeget áldoz az intézet 
javára. Az első ilyen adományt újévkor teszi le az 
igazgató kezébe.

B. u. é. k. m egváltás. A következő sorok 
közlésére kérettünk föl Özv. Doros Györgyné 2 kor. 
küldött a ref. temetőkerti szegények javára, uj évi 
üdvözletek megváltása czimeu. Fogadja a szegények 
hálás köszönetét. A ref. egyház tanácsa.

K ászon jakabfalv i fürdőn nagy újítások 
történtek, miről az örökösök mai hirdetésben érte 
sitik a közönséget. Örömmel hívjuk fel a közönség 
figyelmét e hirdetésre.

x V illam os szerelvények ra k tá ra . Itősler 
és Gábor vaskereskedö ezég, mint hirdetésünk is 
jelenti, kereskedésünkben a villamos világitás összes 
felszorelvényeiből nagy raktárt rendeztek be. Raktáru
kon a legegyszerűbbtől a legdíszesebb lámpák, lusz- 
terek meglepő olcsó áron beszerezhetők. A ezég tu
datja £, n. é. közönséggel, hogy minden általa szál 
litott és helyesen felszerelt tárgyért jótállást vállal.

x K arm incz év. A Pesti Hírlap az uj évvel 
harmiüczadik évfolyamába lép. Három évtized alatt 
Magyarország legkcuveitoou, legelterjedtebb lapja lett. 
Az olvasóközönség szeretetére mindenképpen igyek
szik is rászolgálni. Politikai irányát illetőleg minden 
párttal szembeu független, szókimondó; társadalmi 
kérdésekben szabadelvű, demokratikus; szavát lelke
sedéssel emeli mindig a közönaég érdekében, mert 
minden sorával a közjót igyekszik előmozdítani. Je
les publicisták és politikusok Írják vozérczikkeit; 
elsőrangú kedvelt írok a tárczáit, humoros czikkeit; 
kiváló újságírók szerkesztik a rendes rovatait. Kime
rítőbb országgyűlési tudósítást egy lap sem közöl; 
színházi é-i hír-rovata a leggazdagabb; a közönség
től oly igen kod veit szorkosztői üzenetei pedig minden 
nap annyi van benne, amennyi más lapnál egész hé
ten sem gyűl összo. Ez a mindennapi szívélyes érint
kezés az olvasó közönjéggol és az apróhirdetések 
rengeteg felszaporodása kétségbovonhatlan bizony
ságai, hogy a Pesti Hírlap ma az ország legelterjed
tebb, legolvasottabb lapja, mely azoukivül a leggaz
dagabb tartalmú is. Jó szivvol ajánlhatjuk azért t. 
olvasóink figyelmébe a Pesti Hírlapot, melynek elő
fizetési ára negyedévre 7 korona, a Divat-Szalon 
czimü díszes kiállítású divatlappal együtt 9 korona. 
A kiacLhivatal czime, hova a megrendelést küldeni 
kell: Budapest, V., Váczi-körut 78.

x A „Divat Szalon‘‘-t, Magyarország egyetlen komoly és 
hasznos irányú női lápját ajánljunk olvasóink ügyeimébe. A 
mai súlyos gazdasági viszonyok közölt, mikor feltétlenül meg
követeljük a család minden asszonyától, hogy a dolgozó férfi 
mellé allva, a maga hazikörébeu szorgalmával, ügyességével 
megtakarítsa a nehezen szerzett filléreket, teljes megnyugvással 
vihetjük be otthouuukba a Divai Szalont, melynek minden tö
rekvése oda irányul, hogy a 1 ghaszuosabb formák között fe
jezze be a leánynevelé3t és álljon támaszul a feleségek és anyák 
mellett. Tauit szabni varrni s ezáltal hatalmas fegyvert ad a 
nő kezébo a divat ellen, melyet mellőzni, megtagadni úgy sem 
lehet, hanem vele kiegyezni asszonyi kötelesség. Kedvet ebreszt, 
eszközöket nyújt arra, hogy fiaiul unjak a gyermekeikkel fog- 
Jaliiozzunik: készítsék a ’ruhácskuikut, játékszereiket, kézbe 
adhassak az olvasnivalóikul és rendezhessék a játékaikat. Ugyan 
igy foglalkozik a haztartartás vezetésének kérdéseivel, az ott
hon csinosításával s főképen azokkal az otthon végezhető 
hazias munkákkal melyeknek eredménye tekintélyes megtakaritás 
szórakoztatna czéljuból pedig egy, a divatlap fogalmát tekin
télyesen fölülmúló szépirodalmi réazt is ad, melynek válogatott 
közleményeit kiváló írók szolgáltatják. Szerkesztői postáját 
pedig, e női lapuál oly fontos, szinte életkérdéssé beuBŐ össze- 
Köuetéssé, goudviselésszerü vezetéssé feljött rovatai, maga a 
szerkesztő: Szabóné Nognll Janka intézi el, a kihez igazi gyer
meki szeretettel járulnak hoszu évek óta híjban, goudban, 
tauácstalansugbau szenvedd hívei, hogy azokat folyton vigasz
talja, batoritsa, íélvilágositsu, s ass/.ouyi kötelességeiben meg- 
inegei ósitse. Nemes, értékes házibarát a Divat Szalon, melynek 
kiállítása is pazar pompával bízónjitja be, hogy az előkelő 
magyar úri hölgyek kezébe való. Előfizetési a ra : egész évre 12 
K., mellékletekké!, szabáaivekkej, zenemüvekéi színes nyomású 
kopekkel tgjbeu. Mutatványszámot ingyen és bórmentve küld a 
Divat {Szalon kiadóhivatala Dudapest, IV., Eskü ut 5 sz.
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(Érk. d. u. 5 6.)

Főrendek ülése.
Főrendiház DcsBeffy Aurél elnöklésével ma 

ülésezett, melyen a kvóta javaslatot tárgyalták.
L a s z k a r y  Gyula szerint kvótát inkább 

leszállítani, mint fölemelni kellett volna. Indít
ványozza, hogy küldjék javaslatot vissza a kép- 
viselöháznak és bízzák a kvóta megállapítását a 
királyra.

Báró P r ó n a y Dezső szerint jelen kor
mány átmeneti, tehát nem kellett volna a kvótát 
felemelni; nem fogadja el.

Z i c h y  Nándor javaslatot elfogadja.
Ezután W  e k e r I e reflektált a felszólá

sokra, kijelentve: igaz, hogy a gazdasági vi
szonyaink nem indokolják kvóta emelést, de te
kintetbe kellett venni, hogy fogyasztási adók 
terén Magyarország szabad kezet kapott. Ezen
túl ezen adók előnyeit Magyarország fogja él
vezni. Megemlíti, hogy ha a kiegyezést nem 
kötöttük volna meg, külföldi kivitelünk lett volna 
veszélyeztetve. Belpolitikai viszonyok is arra 
késztették a kormányt, hogy Ausztriával meg
egyezzék. Itt az általános választó jog, melyet 
meg kell valósítani, mert a kor követelménye.

Ajánlja a javaslat elfogadását.
Főrendiház ezután úgy általánosságban, 

mint részleteiben a kvotajavaslatot elfogadta, több 
más kisebb javaslattal együtt, mire ülés véget ért.

Országgyűlés.
A képviselőház R a k o v s z k y  elnöklésével 

rövid formális ülést tartott, melyen felolvasták 
a főrendiház üzenetét, mely után W e k e r l e  
beterjesztette 1906. évi zárszámadását és kor
mány müködéséróli jelentést, mire ülés véget ért.

A kath. egyház tulajdonát képező 
és a külső Kossuth-utcza, Budvár- 
ut és Sósfürdö-ut közt levő 4 I10I- 

r f / f s  éas birtok 2—300 öles parczellák- 
f c  bán eladódik. — Ár négyszög- 

ölenkint 6 —1 3  k o r o n a .  
Érdeklődök a felosztási tervet és feltt eleket Dr. 
Válentsik Ferencz ügyvéd irodájában megtekinthetik. 
A nyilvános magán árverés utján való eladás va. 
siii-unp, (leczcuiber 39 -én  délután 2 órakor 

a helyszínén történik.
I M e b á n ia  l i i v a t a l .

E g y  j ó  c s a lá d b ó l v a ló
fitt tanoncauak fö lv é te tik  Hátttt J ó a s e f  

fiisaer-, csemege- festék- és foncil-üaletében  
Saékely udvarhelyt.

és mesés HönyVelj óriási V álasztékán. 
GyermeHjátéljcK nagy ra jtá ra

Tisztelettel hozom tudomására a n. ó. közönségnek
hogy

S A & A t i s e m n  é s  w e t i

f. évben Flórián Bogdán ur Kossuth- 
utezai üzletében (saját üzletemmel 
szemben nyitottam meg. — Tekintettel i
legszebb választékú ratáromra és a legelső helye
ken történt bevásárlásaimra, azon kellemes hely
zetben vagyok, hogy a n. é. közönség igényeit 
minden tekintetben kielégíthetem, miért is szives 
jóindulatukat kérve, maradtam teljes tisztelettel

D B A O O n A S  S .  J .
u j .  m :  D o m o k o s

Kiadja: Beesők D. Fia könyvnyomdája.

r \  felnőtten részére legszebb és újabb tárgyalj 
űj mm Szilst és fétnáruKban nagy ral(tár:
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A Kászoni bon/iz!

nagyérdemű fogyasztó közönség régi 
_  _  óhajtásának véltünk eleget, tenni 
azzal, hogy a Kászoujakabfalvi fó'kuti régi 
Balási Lajos-féle borviz kezelését legújabb 
és a hygicnának minden tekintetben meg- 
fcleló' alapra helyeztük, mit a nagyérdemű 
fogyasztó közönségnek ezúton tudomására 
hozunk;

Egyszersmint tudatjuk azt is, hogy 1908. 
jan l-tó'l fogva azon tetemes költség és az 
általános drágnlás folytán, melyet ezúttal 
a borviz — teljes baktériummentes, krís- 
tálytisztaságu — kezelése okoz, kénytele
nek voltunk a borviz árát a forrásnál 2 
fillérrel emelni.

Ezt azon meggyőződéssel tesszük, hogy 
sokkal nagyobb élvezetet fog nyújtani, az 
egészségre pedig feltétlenül kedvez,óbb ha
tással lesz égj teljes kristály tisztaságú, 
salak és baktériummentes ásványvíz hasz
nálata, mint az eddigi fó'kuti B L. véd 
jegyű borviz, melynél az ásványok vegyi 
felbomlása folytán lerakodás képződött.

Mnidenkit örömmel üdvözlünk a ki meg- 
akarná tekinteni a teljesen gépekkel üzembe 
hozott és fenntartott — Magyarországon 
eddig még sehol senki által nem alkalma
zott — borviz kezelést, melyet a külföldön, 
főként Franczíaországban szerzett tapasz
talatok alapján rendeztünk be.

Minden egyes üveg ledrotozva, ónozva, 
czimkével ellátva — az eddigi B L. véd- 
jegjgjel, N a lu tn ris  néven, mely minden 
dugó oldalán olvasható — tökéletes kris
tály-tisztaságban kerül forgalomba.

Ára a forrásnál 1 literes üveg becserélése 
6 flll., üvegestül pedig 24 fillér.

Megrendelést elfogad a forrás kezelő- 
sége: lif ts / .o iija k a  la la lv a  fürdőn, n. p. 
K A szoualtiz , Csikinegye.

!}k, ft H&zotti borViz!

Készítik: MAGGI GYULA és TARSA.
Iroda: WIEN IV/1. Gyár: BREGENZ.

m  m . m  t-m  S  m  m  M  m  m  U  0

J o u r n a l o m

mfímalntot
Midőn tudomására hoztam a nagj érdemű közönségnek, 

hogy telepemen, az állomás szomszédságában egy 
építettem s azt már régebben üzembe 
hoztam; jelen esetben arról kívánom 

értesítem a t. fogyasztó közönséget, miután malmom igen 
kicsinek bizonyult, mivel annyi őrlőim voltak, hogy nem 
bírtam azonnal kielégíteni, sokan kénytelenek voltak 
várni: ezen a bajon segítettem azáltal, hogy malmomat 
tetemesen megnagyobbítva, 2 pár kővel és 2 hengerrel 
tlb. még felszerelve, azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy bármilyen nagy szambán jövő őrlő im et azon
nal kitudom elégíten i. Várni senkinek sem kell, 
pár perez alatt a hozott gabonát megörlöm. Kukoricza 
és vegyes őrlésre külön osztályt reudeztem be.

Képes vagyok ezután malmommal a legszebb s 
legfinomabb liszteket, asztali darákat stb. készíteni. Ki 
állom á versenyt az ország bármelyik mümalmaval szem
ben. így s-da jutott vidékünk, hogy nem szükséges messzi 
vidé1 ról behozott liszteket vásárolja, mivel az itt termelt 
székely búzát dolgozzuk fel.

A közönség kényelmére, malom czéljára tógátokat 
is tartok, hogy & huzat háztól elszállíthassam s a kész 
liszteket vissza- 
küldhessem.
is kiküldőm, ba több zsák gabona megöroltetéséfoi vau 
szó, mit kérek elküldés előtt lemázsalm. Liszt megreude 
léseket vagy Őrölni való gabonáért kocsimat telephoui 
vagy levelező-lapon történő megrendelésre is küldöm.

molnár-tnasoKnaK,képzettebb molnárokká kepezik ki n.uuialaiuuib<ti). Két 
mólóét legényt ia keresek, kik a vidéken összeszedik a 
gabonát.

Végül megemlítem, hogy műmalmomat megyénk
ben (Parajdon) született Kendoff Antal malom-épiiö mér
nök rendezte be, kinek irodája tíudapest, VI., Audrassy- 
ut őH. az. a. van.

iéut ua/.iui uioíiiiiuuttbauiii o a KPbi

Kocsimat a Vidékre

F á b i á n  J ó z s e f . ,

_____ —  --------------------------------
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1130. á—907. számhoz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A székelyud várhelyi kir. államépilénzeti hivatal területén levő héjjasfalva csikgyimesi ál

lami közút 0 -7 2 .2 6 3  km. szakaszán az 1908., 1909 . és 1910. években eszközlendő kavicsszálli- 
tás biztosítása czéljából 1908. év i jan u ár  hó 2 8 -á n  az államépitészeti hivatal helyiségében 
zárt írásbeli ajánlatok utján nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.

Felhivatnak ennélfogva vállalkozni kívánók, hogy ajánlataikat a székelyudvarhelyi m. kir. 
államépitészeti hivatalhoz ezimezve, legkésőbb a kitűzött tárgyalási napon délelőtt 10 óráig nyújtsák 
be. A később érkezett ajánlatok, valamint bármikor beérkezett táviratok és utóajánlatok figyelembe 
vétetni nem fognak.

Az ajánlat öt pecséttel zárt borítékban nyújtandó be és a czimzés felett világosan kiírandó 
és államépitészeti hivatal és azon állatni közút neve és az útszakasz, amolyre az ajánlat vonatkozik.

Az ajánlat az államépitészeti hivatalban átvehető ajánlati és felosztási kimutatási minta 
szerint teendő meg.

Az árnak a kereskedelemügyi miniszter által elfogadott és az államépitészeti hivatalnál 
kitett mintával azonos, vagy bár attól eltérő, de legalább is olyan jó minőségű anyagra kell 
vonatkoznia.

Azon esetben, ha ajánlattevő a keresk -ügyi miniszter által elfogadott s az államépitészeti 
hivatalnál kitett kőmintától eltérd kőanyagot kivárnia szállítani, ennek saját pecsétjével ellátott 
két mintáját ajánlatához mellékelni és egyúttal a" felosztási kimutatás 6. rovatában a termelési 
helyet is megjelölni tartozik.

Az ajánlatok a fent megjelölt napon és helyen d. e. 10 óra után fognak felbontatni és 
bizottságilag elbíráltatni.

Az ajánlatok felbontásánál ajánlattevők, vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek.
A benyújtott ajánlatok vissza nem vonhatók és mindegyik ajánlattevő ajánlatának beadásá

tól számított nyolez hétig kötelezettségben marad.
Az állami közutak csupán egyes részeire tett ajánlatok esetleg szintén figyelembe vételnek, ha 

kereskedelemügyi miniszter úr azokat elfogadni hajlandó
Úgy az ajánlat, mint a hozzá mellékelt felosztási kimutatás szabályszerű bélyeggel látandó 

el és mindkettő az ajánlattevő által aláírandó.
A bánatpénznek az állampénztárba vagy adóhivatalba történt befizetését igazoló nyugta az 

ajánlathoz csatolandó.
A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul szolgáló felosztási kimutatásban kitett mennyiség 

után az ajánlott árak összegének 5°/0-á.t kell kitennie.
Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz nem mellékelhető.
Azoknak az ajánlattevőknek bánatpénze, akiknek az ajánlata el nem fogadtatott, az árlejtés 

eredménye felett történt határozathozatal után fog kiadatni, illetve a kiadatás iránt az intézkedés 
megtétetni.

A tett ajánlat vállalkozót azonnal, a kincstárt azonban csak azon naptól fogva kötelezi, 
melyen azt a kereskedelemügyi miniszter elfogadja.

A szállítási szerződés és részletes feltételek, az ajánlati minta s ennek mellékletét képező 
felosztási kimutatás és kóminták a székelyudvarbelyi kir. államépitészeti hivatalnál a szokott hiva
talos órákban átvehetők, illetve megtekinthetők.

A kő vagy kavics termeléséhez vagy szállításához netalán használandó gépek, vagy az esz
közök, amennyiben ilyenek elfogadható árban a szent korona országai területén beszerezhetők, tel
jesen a magyar szent korona országainak termelése és ipara révén szerzendők be és a muokálat 
teljesítésénél hazai, első sorban magyar honos tisztviselők, iparosok, alvállalkozók, munkavezetők és 
munkások alkalmazandók.

Ezen határozmány betartása alól az 1907. III. t.-cz. 13. § a alapján csak a m. kir. keres
kedelemügyi minisz:.. u.vAat felmeutvényt.

Ezen kikötés be nem tartása, vagy kijátszása, feljogosítja az alulirt hivatalt, hogy tetszése 
szerint a kötendő szerződést felbontsa és a szállítást vállalkozó kárára és terhére más által foga
natosíttatja vagy a munkát vállalkozóval folytathassa és 20°/0 kötbért szabjon ki, mely az ipari és 
kereskedelmi alap javára esik, ezenfelül pedig 1907. III. t.-cz. 15. §-a értelmében a kizárási jog 
fog érvényesíttetni.

Végül a hivatal fentartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az árakra való te
kintet nélkül szabadon választhasson.

Kelt Székelyudvarhely, 1907. évi decz hó 21. A m. kir. államépitészeti hivatal főnöke:

Szobotka Rezső,
kir. főmérnök.
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I Villamos Világítási szerelvényei; rabára >
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é. köszönse'g sziVes tudo-y a t i  szcrcticscnH a ti
m ására  adni, hogy a helybeli p iaczon , üz le 

tünkben a mai Kor igényeineh teljesen  m egfelelő 
Villamos Világitáshos szükséges s z e re lv é n y é b ő l á l
landó ra k tá r i állitunK fel, mely c é lb ó l  az előnyö
sen ism ert p itm ár K- budapesti czéggel lépünk ö ssze- 

-  y K üllőidbe- Említett ezég, mely első rangú  e téren  —
■ Villamos Világításhoz szüKségclktö Égitestek, luszterek stb. I

legjobb és legszebb Kivitelben, gyári áraK m ellett bocsátott rendelKezésiinKre 
és 2 — 3 hét mulVa egy oly dúsan f e l s z e - r a k t á r u n k  fe lá llítá sá t bevárn i, miVel ezá l-
relt ra h tá r l leszünK K«P«seK a nagyérdem ű 
KözönségncK bem utatni, mely a legkénye- 
sebb igéngehneh is m egfelelni Képes leend. 
Állandó raK tárt fogunK ta r tan i mindenféle

fal tetem es pénzm eglaK aritást és te tsz é s  
sze rin ti V álasztása á lta l csinos és m eg
bízható berendezést fog ju tán y o sán  K apni.

, .... . ... „  ,  , , JKidőn uj Vállalatunk sziVes párt-
bW  wM lalín iuwaVatoK ^ h g á s á t a  ajSaljuK, (ajy.nH

li!jts(« (g ir llb ilib  l(snt«K. S n. i.  Ifi- b j, 
zönsíget saját érdekében tisztelettel kíriük

KWátó tisz te le tte l

1


