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PÁRTONKÍVÜLI POLITIKAI HETILAP 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utcza 7. szám, 
hová a lap szellemi részét érdeklő közlemények, vala-
mint az előfizetési  és hirdetési dijak is küldendők. 
Megjelenik minden kedden 8 oldal terjedelemben. 

Felelős szerkesztő: 

Dr. TÖRÖK PÁL. 
Kiadótulajdonos: A kiadó bizottság. 

Előfizetési  árak: egy évre 8 kor., félévre  4 kor.> 
negyedévre 2 kor , lelkészek, tanitók, községi elöljárók 
fele  áron kapják, Hirdetési dijak a legjutányosabb árak 
mellett, nyilttéri czikkek soronkint 40 flll.  számittatnak. 

Mit akarunk? 
Nagy, szabad, független,  erős és 

boldog Magyarországot akarunk. 
Enagy czél felé  a nemzet élet-

revalóságában gyökerező természetes 
fejlődést  akarjuk a huszadik század 
megértésével, e minden előző száza-
doknál nagyobbnak Ígérkező század 
egészséges eszméinek assimilálásával, 
áldozatkész hazafi  munkával siettetni. 

A nemzet belső  nagyságát, erői-
nek szabad kifejtését  a termelő tevé-
kenységben akarjuk érvényre juttatni. 
Ha a nemzet anyagi és erkölcsi ere-
jében nyilvánuló belső nagyság biz-
tosítva van, a külső s mindaz, a mi 
ezzel összefügg,  önmagától megjő. 

Ezen belső nagyság biztosítására 
az első és főfeltétel  a teljes  harmónia 
a törvényhozás két egyenlő tényezője: 
a nemzet  és a király  között. Első 
sorban tehát arra törekszünk, hogy 
a békés kibontakozás barátait össze-
hozzuk, szervezzük és szervezett ere-
jük hatalmával a kibontakozást siet-
tessük. 

A fejedelmi  és nemzeti akarat 
összhangja olyan nagy dolog, a nem-
zet zavartalan fejlődésének  biztosítá-
sára olyan döntő tényező, hogy ha 
másként nem lehetséges, a jelen nem-
zedék köteles  érte az érzelmek sérel-
mével is áldozatot hozni. 

Az áldozathozatalban bátran el-
mehetünk addig, a meddig Kossuth 
Ferencz és Apponyi  Albert elmennek. 

A nemzeti  követelések  tekintetében 
Kossuth Ferencz igy szól: »A katonai 
kérdések elodázása nem képezne elv-
feladást;  mert ezen  elveket  ma sem 
valósithatjuk  meg;  ma is csak hirdet-
hetnék, ha a többi  elvek  megvalósítá-
sát elvállalnánk, s ekkor a nemzeti 
kincsnek mérlegében ugy állana dolog, 
hogy meg  lenne  minden,  de a' kato-
nai vívmányok nem, elutasitásunk'foly-
tán pedig ugy fog  állani a dolog, hogy 
nem  lesz  meg  semmi  és a katonai vív-

mányok sem«. (Kossuth F. febr.  26. 
czikke). 

Később ezt mondja: »Nem zár-
kózunk el semmi megoldás lehetőség 
elől, csak egyet kötünk ki, hogy a 
magyar nyelv érvényesítését megkezd-
jék  a hadseregben«.. 

Ugyancsak Kossuth Ferencz írja, 
hogy a magyar vezényszó ez idősze-
rinti elodázásával: »A* magyar álla-
miság megvalósítását messzire  előre 
lehetne  vinni  más  téren,  továbbá a 
közgazgasági függetlenséget  el lehetne 
érni, a nép  jóléteért,  a nép  szabadsá-
gáért,  a népjogért  sokat  lehetne  tenni; 
közgazdasági és szocziálpolitikai prog-
rammját megvalósíthatná, (a párt) ál-
dásthozva,  áldást  ára^y  'ravele  azMr-
szág  népére«. 

Mi a katonai kérdésekben a fenn-
tebbiekben szabadon  megnyilatkozott 
Kossuth Ferencz mellé  állunk; tehát: 

Nem követeljük, a mi ma  »úgy 
sem valósitható meg«; mert azt akar-
juk, hogy meg legyen a . »többi min-
den« ; »messzire előre akarjuk vinni 
az országot más téren«; akarjuk, 
hogy »áldás árasztassék« az ország 
sokat szenvedő népére. 

És mert a király immár kifeje-
zetten hozzájárult ahhoz a koaliczió 
feliratára  a Fejérváry-kormány prog-
rammjában adott indirekt válaszban, 
högy a magyar nyelv érvényesülése 
a hadseregben megkezdődjék,  mi erre, 
mint olyan alapra, mely a nemzet és 
király között az összhangot helyre-
állítja, ráállunk; rajta szilárdan meg-
maradunk. 

Megmaradunk, mert a magyar 
nyelv érvényesüle a hadseregben tény-
leg  megkezdődött.  A magyar  tisztkép-
zés  biztosítva van; a nem magyar csa-
patoknál szolgáló magyar  tisztek  visz-
szahelyezése  folyamatba  tétetett; a ma-
gyar  levelezés  teljesen biztosítva van ; a 
magyar  ezrednyelv  akként nyer meg-
valósulást, hogy a nem magyar anya-
nyelvűek is jTi^,ar nyelvű kiképezte-

j tésben részesülnek, ha anyanyelvük 
mellett a magyart is beszélik, mi a köte-
lezőingyenesnépoktatás mellett 10—15 
év alatt a magyar nyelvű kiképzést 
az egész vonalon biztosítani fogja. 

Könnyűvé teszi ez álláspontun-
kat s megnyugtatja lelkiismeretünket, 
hogy ezt az álláspontot vallják a ma-
gukénak Bánffy  Dezső báró, Andrássy 
Gyula gróf  é s £ p p o n y i  Albert is 
(a legeslegújabb Apponyi Albert), mi-
dőn erre a tárgyra vonatkozólag így 
szól; »Ha nekem a között kell vá-
lasztanom, hogy czélomat katasztró-
fák  között talán gyorsabban érjem 
el, de talán a nemzetet eredményei-
ben  ki  nem  számitható  krízisekbe  so-
dorjam,  vagy -pedig czélom felé  la^ 
sabban  haladjak,  azonban  biztosan  s 
a nélkül,  hogy  koczkára  tegyek  valamit 
a nemzet  javából,  a választás nem 
lehet kétes.« 

A mi  választásunk nem kétes; 
követjük a zseniális államféfiunak  e 
bölcs intelmét szívvel-lélekkel. 

A húrnak elpattanásig feszítését 
végzetes szerencsétlenségnek tartanok, 
melynek előidézésében részesek nem 
leszünk. Vezetőnk a józan ész által 
kormányzott mélységes hazafi  érzés 
és nem a pártszenvedély,  mely a maga 
vélt igazának érvényesítéséért koczkára 
teszi azt, ami nemcsak az övé : a hazát. 

Megegyezést kívánunk a törvény-
hozás két szerve, az országgyűlés és a 
király között a jelen képviselőházzal, 
ha lehet, egy uj képviselőházzal, ha kell. 

Hívei vagyunk a nemzet anyagi 
erőgyarapodásának, kívánjuk az ön-
álló gazdasági berendezkedést. Az 
önálló vámterület életbeléptetésének 
időpontjára nézve egyetértünk az el-
lenzék vezéreinek felfogásával,  mely 
különben teljesen azonos a kormány 
azon álláspontjával, hogy a külön-
válás 1917-ben történjék meg. 

A képviselőház közgazdasági bi-
zottságának Apponyi  Albert elnöklete 
alatt 1905. junius hó közepén tartott 



szocziálpolitikai alkotásokat követe-
teljük ugy gazdasági, mint jogszol-
gáltatási téren. 

Kívánjuk a létminimumot,  köve-
teljük a munka  hathatós törvényho-
zási védelmét. 

Kívánjuk az adózás reformját  a 
progresszio  elve alapján. 

Követeljük az 1848.  évi  XX. 
t.-cz. végrehajtását az önkormányzati 
jogok csorbítása nélkül és kívánjuk a 
katholikus autonomia rendezését. 

Kívánjuk az ingyenes,  kötelező 
nemzeti irányú népoktatást 

Követeljük a tisztviselők  éstanitók 
pragmatikáját  és anyagi  helyzetük  meg-
felelő  javítását. 

Követelünk székely népünk nem-
zeti jelentőségéhez mért székely-politi-
kát,  mely népünket gazdasági és er-
kölcsi erejének kifejtésére  segíti, előtte 
a boldogulás útját megnyitja. 

Követeljük a tagositási, arányo-
sitási s az erdészeti törvények a nép 
érdekeire való tekintettel levő módo-
sítását, továbbá a polgári törvényke-
zési és végrehajtási eljárások olcsóbbá 
és gyorsabbá tételét. 

És mert a mi legbensőbb meg-
győződésünk «szerint ez a programm 
a nemzet belső nagysága kifejlésének 
fundamentuma,  szívvel-lélekkel fogjuk 
ezt a programmot ebben a vármegyé-
ben és a becsületes hazafi  meggyőző-

dés* erejével, a hivő sziklákat mozdító 
hitével terjeszteni, megvédelmezni, 
diadala biztosításához hozzájárulni. 

Igen, sziklákat kell mozdítanunk, 
az előítélet, a balhiedelem, a tájéko-
zatlanság szikláit, hogy megnyithas-
suk azt a nagyszerű perspectivát, me-
lyet e programm mutat a nemzetnek. 

Ez a korszakot nyitó programm, 
igazi 48-as programm. Alapgondolata: 
a népszabadság és népuralom. Kiépíti, 
betetőzi azt a demokratikus szabad 
Magyarországot, melynek 48-ban csak 
az alapjait lehetett lerakni. A Kossuth 
Lajos programmja ez, mely az álta-
lános választói joggal nemzetté vará-
zsolja a népet, az alkotmány sán-
czaiba befogadott  nép áldozatkész-
ségében, erőtől duzzadó karja ere-
jében sziklaszilárd alapot vet az al-
kotmánynak, demokratikus gazdasági 
politikájával termelő és teremtő, re-
generáló erejének kifejtésére  képe-
siti a nemzet nagy többségét, a népet. 
Megnyitja a boldogulás és boldogság 
útjait s a nép »megtalálja honját a 
hazában.« 

A küszöbön levő uj  korszak  be-
következését fogjuk  siettetni minden 
erőnkkel. 

A ki erőt és bátorságot érez ma-
gában arra, hogy társunk legyen eb-
ben az igazi  nemzeti  küzdelemben, 
jöjjön velünk ! 

ülésén (az Apponyi  és Bánffy  hozzá-
járulásával) a következő nyilatkoza-
tok tétettek: 

Kossuth  Ferencz fait  a compli-
nak tekinti a Németországgal kötött 
kereskedelmi szerződést, melynél fog-
va 1917-ig az önálló vámterület nem 
lehetséges. 

Darányi  Ignácz ezt a szerződést, 
mely rossz ugyan, de amelynél ez 
időszerint jobbat kötni nem lehet, 
megváltoztathatatlannak mondja, me-
lyet mint ilyet, el  kell  fogadni. 

A belpolitikai alkotások terén első 
helyen áll előttünk a választói  jog 
reformja.  Kívánjuk az általános, tit-
kos és egyenlő választói jogot. 

Kívánjuk a kisbirtokos-osztály  tá-
mogatását; a kisbirtokosok számának 
növelését parczellázás és örök bérlet 
által. Kívánjuk a kis- és középbirto-
kososztály hitelügyének rendezését. 

Különösen követeljük a kisipar 
hathatós védelmét állami támogatás-
sal és termékei értékesítésének meg-
könnyítésével. Kívánjuk az ipartör-
vénynek  a kisiparos-osztály életérdekei 
szerint való módosítását. 

Gyümölcsöző nagy állami beru-
'zásokat  várunk a törvényhozástól 

a nemzeti termelés fokozására  és a 
munkáskezek foglalkoztatására. 

A kis  existentiákat  s a munkás-  \ 
népet  védő, erejének kifejtésére  segitő 

Azt mondják... 
A gondolkozás természetében rejlik, 

hogy belemélyedve egy-egy tárgyba, alkat-
részekre bontja annak valóságát, külön vá-
lasztván abból minden földi  dolgok össze-
tételét : a jót és a rosszat. 

Abban a rosszban, a miben a kutató 
elme» alig találja meg a jónak egy kicsiny 
porszemét is, legelső helyen áll az »azt mond-
ják« kezdetű bün. 

Abban a nagy szótárban, a mely az 
emberiség gyöngéinek mégjelölésére szolgál, 
talán nincs is visszataszitóbb e szónál : 
pletykaság. Pedig nincs az a gaz vagy dudva, 
a mely a kövér, fekete  földben  bujábban 
tenyészne, mint az emberek között a pletyka-
ság szenvedélye. És csak elenyészően cse-
kély azoknak a kivételeknek a száma, a kik-
nek ugy van berendezve életük, lelkük, hogy 
gazt megtűrni ott egy perezre se tudnak . . . 

Nem is a kivételekről akarok beszélni, 
de magáról e nagy lelki fogyatkozásról,  a 
pletykaság szeretetéről, arról a ragályos, 
egyre terjedő morális betegségről, a melyet 
majd mindenütt konstatálhatunk, a hol ez a 
bevezetése a hallgatóságot hajhászó hirnek: 
»azt mondják . . .« 

Ennek a két szónak édes szülőanyja: 
a hirhordás szenvedélye ; törvénytelen apja 
pedig legtöbbször: a sziv müveletlensége; 

igen gyakran : a könnyelműség, meggondo-
latlanság ; nem egyszer: az értelem korlá-
toltsága és sokszor: a messzeszálló, soha 
jóvá nem tehető rágalom. 

Szóvá1 nem nehéz apját adni társa-
dalmi életünk és napi szórakozásunk e fattyu-
hajtásának, de hogy mindig eredendő bűn-
ben születik, az kétségtelen. 

Az »azt mondják« azok közé a finom 
megkülömböztetések közé tartozik, a melylyel 
a figyelő  elme disztingvál. Iga'zi uri ember 
ajkán el nem hangzik; komoly, mélyen járó 
gondolkodás ezt segítségül soha nem hivja. 
Csak az üres sziv és üres agy kapaszkodik 
bele, mig ontja a szót, a melynek saját érté-
kéből tartalmat adni nem tud. 

Az az ellenállhatatlan vágy, mely az 
emberek nagy tömegét arra ösztönzi, hogy a 
hallott dolgokat — bárha sokszor egy másik 
erkölcsi életének halálos megsebzése az — 
tovább adja : nemcsak a legnagyobb gyönge-
ség, de egyszersmind a legközönségesebb do-
log is, a melynek kulturemberek között 
megtörténnie nem volna szabad. 

Sajnos, nagyon is gyakran megtörténik. 
Külsőleg fegyelmezett,  sima ajkú, mosolygó 
szemű emberek kezdik bontogatni embertár-
saik becsületét, mikor meggondolatlanul, a 
pletykaság ösztönéből, egy-egy .óra unalmá-
nak elűzésére előszedik lelkük szemétládájá-
ból a felszedett  piszkot s mig rakosgatni 
kezdik, megcsendül — nem egyszer ártatlan 

ember felett  is — a lélekharang : »azt mond-
ják róla . . .« És mikor már kielégült vá-
gyuk és tovább adták a hirt, ezzel rakos-
gatnak vissza megint mindent: »én ugyan 
nem hiszem, de beszélik mindenfelé,  mond-
ják . . .« Azonban az ilyen »azt mondják« 
híreknek az a legfőbb  jellemzőjük, hogy for-
rásuk nincs. De azért terjed. S mindenütt 
marad valami, ha csak egy foszlány  is ab-
ból a fehér  ruhából, a mibe a hitvesi tiszta-
ság, a leány erkölcs, a férfiúi  becsület, vagy 
az egyéni tisztesség öltözik. 

És hiába sikolt fel  az a lélek, a mely-
nek sebet adtak vele. Itt nincsen orvosság, 
csak a kegyetlen megadás. A rosszat min-
dig készek hinni az emberek s mosolyog-
nak a védelem felett,  hiszen az csak egy 
embernek elvesző szava, a nagy sokaság 
bizonyítéka ellen. 

De ezek nagy dolgok mind. Apróbb, 
de nem kevésbé jelentékenyek ennek kisebb 
bűnei is. Fel lehetne-e sorolni ? Számuk légió. 
Azonban mindenik egy kis hópehely lehet, 
a mely később lavinát mozgat. Veszedelmes 
és igy egészen közelről nézve oly szennyes 
is, hogy ha tudatával bírnának róla azok, a 
kik kezükkel, ajkukkal érik: megborzadnának. 

Már pedig a pletyka semmi más, mint 
minden ok nélkül adni tovább a másokra 
hátrányos híreket. Uri ember, uri gondolko-
zású ember még azt a valóságot se dobja 
szárnyra, a miről közvetlenül maga nyert 



1. szám. SZEKELY UJSAG 3. oldal. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
Foly nálunk minden a megszokott me-

derben. A koaliczió egymásután szedegeti 
diadalának babérait. Most Pestvármegye tett 
ki magáért. Fazekas  Ágoston felfüggesztett 
főjeg5Tző  nem adta át jószántából sem a 
hivatalát, sem gróf  Laszberg  főispánt  nem 
volt hajlandó hivatalába beengedni. A ható-
ság elleni eme erőszak, viszont erőszakot 
provokált, mert el kellett dönteni azt a kér-
dést, hogy vájjon a magyar állam-e erősebb, 
vagy annak egyik része, s vájjon szembe-
szállhat-e a törvényes államhatalommal azon 
testület, mely az államtól' kell hogy irányí-
tást kapjon s annak akaratát kell" végre-
hajtania. Szóval, fellázadhatnak-e  a gyomor 
ellen a kéz s a végtagok ? 

A vezérlő bizottság, a [koaliczió eme 
felelőtlen,  valóban törvénytelen és alkot-
mányellenes kormánya ülésez, dirigál, adja 
a rendeleteket, követel, tiltakozik, törvény-
javaslatot tervez. Neki feküdtek  nagy buzga-
lommal az állam mozdonya elé s ezzel aka-
dályozzák a tovább menetelt. Hátha elgá-
zolja őket a mozdony ? 

Egymást érik a szenzácziós események. 
Mialatt Pestvármegye házában az ellenzék 
erőszakoskodása a jjbrutalizmusig fajul,  az 
alatt a budapesti kir. büntető törvényszék a 
másik szenzácziót tárgyalta és követte el. 
A Zigány-ügy utolsó felvonása  játszódott le. 

A korona méltóságával össze nem fér, 
össze nem egyeztethető, hogy annak viselő-
jét a dinasztia ellen irányított szennyirat 
keretébe beállítsák. A ki ezt a legnagyobb 
fokú  tiszteletlenséget elköveti; csakugyan 
megérdemli a legpéldásabb büntetést. De 
talán a koaliczió nem csinál ebből is párt-

meggyőződést s a minek tisztázása rá nem 
is kötelező. Dehát azt elmondtam egyszer 
máshol, hogy uri emberek nagyon kevesen 
vannak. Es senkitől se kívánhatunk többet, 
mint a mennyire képessége van. Sem értel-
métől, sem gondolkozásától, sem nevelésé-
től. Vannak még ilyen dolgok, a melyek 
egyedül és csakis uri emberre kötelezők. 
Tudniillik arra, a ki uri nemcsak látszat 
szerint, hanem megvan benne az a belső 
lényeg is, a mely azzá avatja. 

Azt azonban minden tisztességes em-
bertől igényelhetjük, hogy mások becsületé-
ben, érzékenységében egy-egy odavetett szó-
val, vagy tovább adott pletykával ne gá-
zoljon. 

Meg kellene — igen szigorú intézkedé-
sekkel — gátolni azt is, hogy a sajtónak 
joga legyen belenyúlni a családi élet szen-
télyébe, s onnét napfényre  hozni egész vagy 
féligazságokat,  vagy éppen képtelenségeket. 
Inkább tompuljon el kissé a szenzáczió be-
fogadására  kifejlődött  érzékünk, semmint tür-
jük, — a gyorsaság kedvéért — hogy 
igazságtalanul hurczoljanak meg tiszteletre-
méltó embereket. A szenzáczióra éhes kö-
zönség bevesz ugyan mindent, de Ítélete 
azért első sorban azok ellen irányul, a kik 
könnyelműen világgá bocsátották a hírt. 
Tisztelet a kivételeknek itt is, de egyébként 
meggyőződésem, hogy annak oka, a miért 
a »hirlapiró« nevet még mindig bizonyos 

kérdést ? Ók kik annyira élénken ügyelnek 
a becsületre, hogy egy közrendőr durvasága 
miatt kigolyóztatják Rudnayt, örvendenek a 
királysértő Zigány-banda felmentésén. 

Mindezek az apró dolgok és szenzá-
cziók eltörpülnek a nagy és komoly ügyek 
mellett. Fejérváry s a kormány több tagja 
Bécsben voltak a közös költségvetés meg-
állapítása, a quótaarány rendezése végett, s 
a már megállapított katonai hozzájárulás el-
intézése ügyében. Nehéz, komoly s a leg-
nagyobb körültekintést igénylő munka. De 
nehézségei miatt rögtön készen áll a sajtó, 
a kormánybukását rebesgetni. Ez különben 
mumus, mely minden kormányt születésétől 
haláláig kisért. 

Mialatt nálunk az apró dolgok s plety-
kák nagy szenzácziót vernek fel,  azalatt a 
világ forog  a maga rendje-módja szerint. 
Nem áll meg, mint azt némelyek gondolni 
merészelik. Struczmadárként homokba dugott 
fejjel  vagyunk kénytelenek eltűrni, hogy az 
európai nagy események lefolyjanak  s össze-
dugott kézzel kell elszenvedni, hogy a bal-
kán kérdésekben is, melyekhez a legközelebbi 
érdekeink lánczolnak, más hatalmak sine 
nobis határozzanak. 

A maczedon reformok  égető szüksége 
nélkülözhetetlenné teszi monarchiánk be-
avatkozását s a nemzeti hatalomnak gyö-
nyörű megnyilatkozása lesz az, ha a koali-
cziós urak hazafias  felbuzdulása  miatt, köz-
jogif  rázisokra elpazarolt erőnkkel, kimerülve, 
nem leszünk képesek ott erősnek lenni, a 
hol valóban szükség van rá, — Európa 
színe előtt. 

merevséggel fogadják  hogy tekintélyüket 
külön-külön az egyéniségükkel kell kivivniok, 
ezekben a dolgokban 'rejlik. Minderről pedig 
csak azok tehetnek, a kik dicsőséges már-
czius idusának szentségét az egyéni  becsület, 
a családi tűzhely könnyelmű megtámadásá-
val gyalázzák meg. 

De ez csak a hírlapi pletyka. A mi a 
különböző társaságok keretein belül folyik, 
ennek egy másik kiadása. Kevésbé zajos, 
alattomosabb is, de épp oly kegyetlen. És 
minden adag mérge — a mivel nem egyszer 
tesznek erkölcsi halottá egy-egy embert — 
igy száll tovább: »azt mondják . . .« 

Ki ne tudna dolgokról, a melyeket nyíl-
tan tárgyalnak egyesek felett?  A mikről — 
mint bebizonyított igazságokról beszélnek ? 
A miket nagyon sokan hajlandók hinni, fő-
képp a kik a saját romlottságukon keresztül 
ítélkeznek. Es ezer ember közül veszi-e 
magának csak egy is a fáradságot,  hogy 
kutasson ezen dolgok igazsága után ? De-
hogy is! Miért is tenné ? Az kényelmetlen 
volna s nem is tartozik reá. Hanem segíteni 
másoknak abban, hogy minél több ember 
tudjon a piszokról, — akár piszok az, akár 
csak töviskorona — oh, azon ki ütődnék 
meg, hiszen ez egészen természetes ! A rága-
lom — a mit a pletyka dajkál — sokszor 
nem rágalom, hanem szomorú valóság. Fent 
és lent, magas és alacsony sorban egyaránt 
vannak tévedések és megtévedt emberek. 

BELFÖLD. 
Lesz még szőlő, lágy kenyér. 

Ezen czim alatt vezérczikkezik méltó-
ságos Ugrón Zoltán úr a »Székelyudvarhely« 
94-ik számában az ő szokásos, finom 
szellemességével s egy méltóságos urat meg-
illető méltósággal, teljes módon kiöntvén 
keblének és egész belső lényének valódi 
tartalmát. Nem vagyunk képesek hasonló 
szellemben venni fel  a vitát. Tehát csupán 
annak kijelentésére szorítkozunk, hogy Ud-
varhelyvármegye tisztviselői kara mindig 
tudta és fogja  tudni tőrvény által előirt hi-
vatalos kötelességét lelkiismeretes pontosság-
gal teljesíteni. És ugy a tisztviselői kar, mint 
a vármegye törvényhatóságának józan gon-
dolkozású nagy többsége minden üres fe-
nyegetéssel szemben ezentúl is megmarad a 
komolyan és higgadtan mérlegelt valódi ha-
zafias  kötelesség által előirt uton és Ugrón 
Zoltán úr czikkezése daczára is tiszta és 
szilárd hazafias  meggyőződésénél fogva  ha-
ladni is fog  azon. 

A történelem ismétlődik. 
Mikor Hunyadi Mátyást a nemzet ki-

rálylyá választotta, »Mátyást az igazságost«, 
akkor éppen azért, mert igazságos volt, mert 
a nép javát akarta, mert a dobzódó gömöri 
urakat kivitte a szőlőhegyre kapálni, hogy 
lássák meg és tapasztalják, milyen nehéz a 
szegény töldmivesnek a munkája, a nagy 
urak, az ország oligarchái fegyverrel  is el-
lentállottak a királyi hatalomnak. 

Ugy tetszik, mintha ezen eset ismét-
lődnék történelmünkben. A magyarok kirá-
lyának akarata ez : legyen nagy Magyaror-
szágon népszabadság ! Népjogok diadala ! 

Hogy sokszor kezet kell szorítanunk olyan-
nal, a kiről tudjuk, hogy érdemetlen rá: 
még nem olyan nagy baj, mint az, ha lel-
künkben megvetünk olyanokat, a kiket nem 
ért mocsok. Pedig hányszor van az, hogy 
tisztább egy-egy homlok, mint az a két szem, 
a melyik a saját bűnein át nézi. 

Eszembe jut egy régen elavult magyar 
közmondás, a mit sokszor idézgetnek olyan-
kor, a mikor — nagyritkán — valaki mások 
védelmére kel: — »nem mozog a haraszt 
szél nélkül« . . . Meg nem állhatom, hogy 
ezzel kapcsolatban ide ne irjam azt is, a 
mit egyszer erre egy uri asszony mondott; 
bárha kissé erős is a válasz. 

Azt felelte  ugyanis az ellenvetésre: 
— De igen, mozog szél nélkül is; elég-

séges csak annyi, hogy hozzá támaszkodjék 
egy szamár . . . 

Ezt — enyhén szólva — a meggondo-
latlanok kedvéért hoztam fel,  a kik t. i. nin-
csenek tisztában azzal, a mit pletykájukkal 
másoktól rabolnak el. Mert vannak sokan, a 
kik erkölcsi kleptomániában szenvednek, s 
ezek legyenek meggyőződve, — akár ladvk, 
akár gentlemanok — hogy nagyobbat hibáz-
nak egyesek ellen e szenvedélyükkel, mintha 
legféltettebb  ékszerüket vagy megtömött tár-
czájukat vették volna el tőlük észrevétlen . . . 
E mellett pedig meg sem gondolják azt, 
hogy a józan igazságokat kutató elme leg-
könnyebben azokat a hibákat — mondjuk: 



És ime a dölyfös  nagyurak, kik eddig 
pezsgőztek, vadásztak, lovagoltak, hajókáz-
tak, utaztak, de a hazával, a nép sorsával 
nem törődtek, most talpra állanak megaka-
lyozni a népszabadság diadalát. 

No de hát Hunyadi Mátyás egyenkint 
ugrasztotta ki váraikból a lázadó  nagy  ura-
kat  s megteremtette a fényes  és dicső Nagy-
magyarországot és a mikor meghalt egy 
nemzet szeme sirt: »Meghalt Mátyás király, 
oda az igazság.« Ugy látszik, ilyen formán 
lesz most is, most már maga a nép, józan 

. belátásra jutott, magyar nép fogja  elintézni 
a maga dolgát a dölyfös,  pöffeszkedő  oli-
garchákkal és lesz népszabadság ! Lesz bol-
dog és igazán nemzeti nagy Magyarország! 

Marostordamegye dotácziója. 

Marosvásárhelyről irják : Kristóffy'  Jó-
zsef  belügyminiszter ma leirattal értesítette 
Maros-Tordamegye törvényhatóságát, hogy 
ez év deczember 1-étől a tisztviselők dotá-
cziájának fedezésére  szolgáló állami javadal-
mazást beszünteti. A vármegye a leiratot a 
deczember elején tartandó közgyűlésen fogja 
tárgyalni. 

A vármegye, 
A régi 1848 előtti magyar vármegye 

volt fenntartója  századokon keresztül a ma-
gyar államiságnak. 

Miért ? 
Mert magyar volt. 

. Magyarul gondolkozott, magyarul ér-
zett. Magyar táblabírák osztották, vagy nem 
osztották az igazságot. Hossz volt a közi-
gazgatás, voltaképen nem volt semmi. De a 
rossz is, a semmi is magyar volt. 

Szervezet, mely nem haladásra, hanem 
helytállásra volt alkotva. Erő, melyet meg-

bünöket — tételezi fel  bennünk, a melyek-
nek másokban oly hamar hitelt adnak. 

Ez a dolgok visszafelé  vezethető lo-
gikája. 

Ismerek embereket, — jól esik felhozni 
az ellentéteket — a kik soha másokról nem 
beszélnek, még közönyös dolgot se, hacsak 
erre különösebb okuk nincs. A kik nem 
másokkal szórakoztatják társaságukat, ha-
nem a saját lelkük tartalmával. Meg vagyok 
győződve arról, hogy a pletykaság bűnébe 
— hacsak nem veleszületett rosszindulat — 
a legtöbb ember e lelki tartalom hiján esik. 

Ha majd többet foglalkozunk  önmagunk 
nemesítésével, szivünk művelődésével, azok-
kal a kötelességekkel, a melyekkel Istennek, 
hazánknak, az embereknek és önmagunknak 
tartozunk : akkor majd nem hangzik oly sű-
rűn az »azt mondják« kezdetű emberkárom-
lás. Mert káromlás mindenképpen, akár iga-
zat mondunk tovább, akár valótlanságot. A 
valótlansággal másnak ártunk ; valót állítván 
pedig: önmagunknak, közönséges dolgot 
cselekedvén. 

A közönségesség pedig — egy magasabb 
esztétikai színvonalról ítélkezvén — mögötte 
áll talán még a bűnnek is . . . G—t. 

törni nem lehetett, de*a mely törni sem tu-
dott. A sérelmes intézkedéseket megakadá-, 
lyozni nem tudta és sérelmi politikája csak 
felkiáltó  jel volt. De megakadályozta azok 
végrehajtását azzal, hogy ő maga nem haj-
totta végre. Akkor volt igazán hatalmas, 
mikor nem dolgozott. 

Ereje magyarságában állott. Kizárólag 
a politikai magyar nemzettel magában fog-
laló szervezet, melynek erejét bár' negatív 
alakban, mindig ébren tartotta egy positiven 
ható erő. 

1848-ban azonban a helyzet változott, 
s az azóta életbe léptetett uj intézmények 
még többet változtattak a vármegye hely-
zetén. 

1848 az utasítás jogát veszi el a me-
gyétől s ezzel megtöri politikai hatalmát. Az 
azóta felállított  intézmények mind több és 
több kapcsot létesítettek a kormány és a 
nemzet tagjai között, megszüntették a vár-
megyék, mint a kizárólagos végrehajtási szerv-
hatalmát. 

A nemzeti erő most parlamentünkben, 
felelős  magyar minisztériumunkban össze-
pontosul s a megye csak közigazgatási fo-
galommá sülyed. A végrehajtó hatalomnak 
nem kizárólagos, hanem csak egyik szerve. 

A régi vármegye letűnt, csak a tör-
ténelem tulajdona. 

A mostani »nemzeti ellenállás«-nak ke-
resztelt törvénytelenségek sorozata mintha a 
régi vármegye egykori hatalmát kívánná 
feléleszteni. 

Elfelejti,  hogy azóta csak a köntösnek 
színe marad meg a vármegye elnevezéséből. 
Rommá lett a vár s azt felépíteni  nem lehet 
s ha lehetne is, az ukácziusoknak ellenállni 
nem tud. Jó volt, hasznos volt, tapintatosan, 
nagy belátással, bölcsességgel megválasztott 
forma  volt József  császár ágyúival szemben. 

De azóta a régi szinü köntösben mo-
dern egyén foglalt  helyet s a rommá lett 
Székelytámad helyébe a tudományok csar-
noka emelkedett fel. 

Hivatása már nem politizálás, hanem 
komoly munka. Nem üres szónoki frázisok 
előadása, hanem törvényszabta kötelességei-
nek pontos teljesítése. Nem a törvénytelen-
ségek elkövetése, előmozdítása, hanem a 
törvény végrehajtása. 

Mindaz, a mit a nemzeti ellenállás frá-
zisába burkolozva a vármegyék elkövettek, po-
foncsapása  minden törvényességnek, rendnek. 

Valamennyi tanult, okos ember kény-
telen beismerni, hogy ő felségének  korlátlan 
joga a minisztérium kinevezése. Tehát en-
nek a minisztériumnak ellenjegyzésével meg-
jelent kinevezések is törvényesek és alkot-
mányosak s ugyanazon felségjogból  folynak. 

A törvény pedig azt rendeli, hogv a 
főispán  az esküt a vármegye törvényható-
sága előtt tegye le. 

Ez a rendelkezés azonban nem  jogot, 
hanem csak kötelességet  szab a vármegye 
elé. Nem joga a vármegyének az eskü be-
bevétele, hanem kötelessége. Ez is csak 
arra való, hogy a főispán  esküjének minél 
többen lehessenek tanúi, s hogy az eskü 
szövege felett  vita ne indulhasson, mint ré-
gen, mikor a főispán  kiküldött bizottság 
előtt zárt ajtók mellett tett esküt. 

A vármegye tisztviselői nem arra tesz-

nek esküt, hogy a törvényhatósági bizottság, 
"rendelkezéseit hajtják végre, hanem arra. 
hogy a törvényt megtartják s hivatali elöl-
járóiknak engedelmeskednek. Nem rendelhet 
tehát a vármegye a tisztviselőknek oly cse-
lekményt mi a törvény világos rendelkezé-
sével ellenkezik. Nem tilthatja meg, hogy az 
önkéntes ujonczok előállításában részt ne 
vegyenek, s nem tilthatja meg, hogy az ön-
kéntes befizetett  adó be nem szolgáltatásá-
val egyenesen sikkasztást kövessenek el. A 
mi az államé, az nem lehet a vármegyéé. 

Nem tilthatja meg, hogy a kormány 
rendeleteit végre ne hajtsák, mikor erre kö-
telezi őket a törvény s mikor csakis ez a 
modern vármegye szerepe : az államhatalom 
egyik végrehajtó közege. 

Kevesen vannak a vármegyék közül, 
melyek hivatásukat és kötelességüket meg-
szegték, vagy mondjuk félreértették.  Nem 
egyéb, mint utolsó erőlködése, egy elavult 
intézménynek, halvány viszfénye  egy dicső 
küzdelemnek. Végvonaglása elmúlt s a már 
meg nem értő generácziónak, mely a mun-
kát nem tanulta meg s még dolgozni nem 
akar. —r—. 

TOLLHEGYGYEL. 
Hazafias  táviratváltások. 

Coalitio,  Budapest. 
Administrator ajtót feltörette.  Installa-

tiot akar. Kérünk uj spanyolviaszt, 2 láda 
kotlós tojást. Vezérkar. 

Grófok,  Sútoralja-Ujhely. 
Spanyolviasz fogyatékán.  Tojás pár 

nap múlva megy. Most kotlósitja Dán báró. 

Honmentés. 
Karhatalommal beüle Laszberg gróf 

Pestvármegye főispáni  hivatalába. Délután 
Faazekas főjegyző  átadja hivatalát Römer 
helyettes főjegyzőnek. 

Elborulva hallja ezt a jó öreg dán báró 
Kaas lvor és reggelre kelve csak azért is 
ballag fel  a megyeházára. t 

— Hová tetszik menni ? — kérdi a lép-
csőn az udvarias rendőrfelügyelő. 

— Fazekas főjegyzőhöz  megyek. 
— Nincs itt. Átadta hivatalát! 
— Mindegy, Fazekas főjegyzőhöz  me-

gyek. 
— Kérem itt csak hivatalos ügyben le-

het eljárni. Hivatalos ügyben méltóztat — 
jönni ? t 

— Nem! Fazekast keresem — szól a 
nemes báró, s tovább halad. 

— Bocsánat, nem engedhetem tovább ; 
erre parancsom van. 

— Én meg nem távozom. 
— Akkor karhatalmat veszek igénybe. 
— Tessék ! 
Gersich rendőrfelügyelő  4 rendőrt 

oda hív. 
— Vezessék el ő méltóságát, — szól 

egyik rendőrhöz. 
— Méltóságos uram, — kéri egyik 

rendőr Kaas Ivort — tisztelettel jelentem, 
hogy innen távoznia kell. 

— Csak a karhatalomnak engedek. 
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•— Itt vagyunk négyen. 
— Csak az erőszak vihet el. 
Két rendőr erre karonfogja  őméltósá-

gát. Levezeti a kapu elé. 
Kaas Ivor itt megállván, nagyot kiált: 
— Kidobtak ! Kidobtak ! 
Megáll a Kossuth Lajos utcza sarkán 

és igy kiált: 
— Kidobtak, kidobtak! 
Fenséges! Mentve a haza. De ime a 

gyáva nap naplementig süt; s másnap reg-
gel újra felmerészkedik  kelni. — Hogyan ? 
már a nap is hazaáruló ? 

Ünnepeljük a nemzeti hőst ! 
A két medve. 

Münchhausen báró elbeszélte annak 
idején, hogy két medvét látott marakodni s 
megették egymást, hogy csak a szőrük ma-
radt meg. Azt gondoltuk, hogy a 48-as »Szé-
kelyudvarhely« s az alkotmánypárti »Udvar-
helyi Hiradó« ezt a kis mulatságot meg-
szerzik nekünk. Dühösen összefogózkodtak, 
de a .helyett, hogy megették volna egymást, 
édesen borultak egymás keblére. Melyhez 
hasonló jókat kívánunk. 

A 67-es alap. 
A mostani politikai állapotok, melyek-

nek bekövetkezését Tisza  István az ő tisz-
tánlátásával és alapos tájékozottságával meg-
jósolta, bizonyságot tesznek arról, minő ve-
szedelem származnék az országra a függet-
lenségi párt hinelen többségre jutásából. A 
király ragaszkodnék a kiegyezéshez, a nem-
zet a kiegyezés felbontásához;  a király a 
kettős birodalmat féltve,  a kiegyezes talajára 
állana, arról csak erőszakkal volna elmoz-
dítható, a nomzet a kiegyezést ostromolva, 
a megnyilatkozott nemzeti akarat erejével, a 
teljes függetlenség  mellől nem tágítana, mert 
ha engedne, a függetlenségi  eszme elveszí-
tené a varázsát és hatását. 

Az ultima ratioig is elmenő összeütkö-
zés tehát a király és a nemzet között ki-
kerülhetetlen lenne. Megismétlődnének a 
48—49. küzdelmek beláihatatl; n következ-
ményeikkel együtt. Valamely irányzat dia-
dalra juttatására nem elég a többség; az is 
szükséges, hogy alkalmas  időben  érvénye-
süljön az a többség. Már pedig azt mindenki 
belátja, hogy ez időszerint a függetlenségi 
többség csak mindent  koczkáztató  anyagi 
erőpróba utan érvényesülhetne, mitől tekin-
tettel teljes készületlenségünkre és magunkra-
hagyottságunkra, az egész nemzet irtózik. 

A nem a maga idejében előálló függet-
lenségi többség veszedelmének evidens volta 
az oka annak, hogy Komjáthy  Béla és Barta 

• Ödön kivételével az egész függetlenségi  párt 
a 67-es alapra állott, midőn a jogfolytonos-
ság helyreállításának nyíltan kitűzött czéljá-
val létesült koalíczióban a diadal kivívása 
után is bennt marad és 67-es alapon a ha-
talomban is részesedni akart és akar. Bár-
mily számosan is legyenek valamely pártban 
az olyan férfiak,  a kik a hatalommal járó 
előnyökért hajlandók ha csak ideiglenesén is 
elhagyni az elvi alapot, a töb'bséget mégis 
csak a meggyőződés vezérli. Ha tehát "letér 
az elvi alapról, annak személyi motívumok-
tól ment igen komoly okai kell, hogy íe* 
gyének. 

És vannak is. 
A 48-as pártot a 67-es alapra Apponyi 

Albertnek nyugpontot nem találó örökösen 
ingadozó, de az egyéni önzéstől tiszta lelke 
vitte. Apponyi a szivében lehet 48-as, (hi-
szen nincs magyar ember, aki a szivében 
48-as ne lerne!) hanem a lelkében, nagy 
esze által befolyásolt  meggyőződésében  ma is 
67-es. Nem én mondom. Ő maga mondja, 
hogy az. 

Miután a 48-as pártba már  belépett, 
életre kelt benne a 67-es politikus és ezeket 
a nagyjelentőségi szavakat adta ajkaira: 

»Még  ma is  meggyőződésem,  hogy a 
67-es kiegyezkedési alapnak keretein belül 
kiépíthettük  volna  a magyar  államot,  tel-
jessé tehettük volna a magyar nemzeti éle-
tet ; ez  tárgyi  szempontból  nem lett volna 
lehetetlen, de lehetetlenné vált, mert  Deák 
Ferencz örökébe pogányok  jöttenek«. 

A 67-es alap tárgyi szempontból jó. 
Valljuk Apponyival mi is. A következtetés-
sel azonban, a kinek hajlithatatlan az aka-
rata, már nem érthet egyet. A mi tárgyi 
szempontból lehetséges, az személyi okok-
ból nem lehet tartósan lehetetlen. Ha Deák 
Ferencz örökébe pogányok jöttenek, ebből 
nem az következik, hogy az örökségből ki-
vonuljunk, hanem az, hogy kiverjük  belőle 
a pogányokat. 

Apponyi belefáradt  a küzdelembe. Ereje 
melynek hatását az ingadozás mindig gyön-
gítette, meglankadt; hite elveszett és abba 
hagyta a pogányok kiverése érdekében foly-
tatott küzdelmet. Konstatálandó tény tehát 
az, hogy a 67-es alap első sorban azért 
gyöngült meg, mert a benne elhelyezkedett 
pogányok ostromlasa nem vala elég elszánt 
és mindenekfelett  elég kitartó. 

A második oka 67-es kiegyezés fénye 
elfakulásának  az, hogy a pogányok ostrom-
lása kezdetleges eszközökkel folyt.  Állandóan 
csak a nép nagy tömegére kellő hatással 
biró közjogi tartalom biráltatott; de kevés 
szó esett arról, hogy megvalósíttattak mind-
azok a szabadságjogok körébe eső és szo-
cziális vágyak és remények, amelyek a 67-es 
keretben mindig nehézség nélkül megvaló-
síthatók, tehát a pogányok kiverésére alkal-
mas fegyverek  lettek volna. 

Széli Kálmán alig adta valami jelét 
annak, hogy a 67-es alapon is lehet valamit 
tenni és a népszerűség fénye  ragyogta be 
nemcsak őt, de az alapot is, amelyen állott. 

Ha tehát a 67-es alapot szükségesnek 
tartjuk (és annak kell tartanunk), a kereté-
ben lehetséges alkotásokkal  kell azt megvé-
delmeznünk. És mert a király üzenetében 
kifejezésre  jutott programm erre a védelemre 
alkalmas, ahhoz a magam részemről hozzá-
járulok. 

Hogy kik  által érvényesül a 67-es alap-
nak ez a ma még szükséges védelme, az 
előttem mellékes. A fődolog,  hogy érvé-
nyesüljön. 

A természetben van, de a politikában 
nincs örök igazság. A 67. még mindig a 
mának  igazsága. Védelmeznünk kell tehát 
azt a mának  fegyvereivel.  Nem azért, hogy 
örök időkre állandósítsuk, hanem azért, hogy 
nyugodtan fölépíthessük  rája a holnapnak 
igazságát. 

Ember János. 

| VARMEGYE és VAROS. 
A póttartalékosok behívása. 
Bihar honvédelmi miniszter, 10097. sz. 

j alatt Udvarhelymegyéhez a következő ren-
deletét küldte meg: 

Udvarhely vármegye közönségének. 
Ő császári és apostoli királyi Felsége 

folyó  évi november hó 14-ről Bécsben kelt 
legfelsőbb  elhatározásával a következő és a 
»Budapesti Közlöny« folyó  évi november 
18-iki számában is közzétett legfelsebb  pa-
rancsot méltóztatott legkegyelmesebben ki-
adni : 

»Parancsolom, hogy az 1888. évi XVIII. 
t.-cz. alapján a közös hadseregbeli magyar 
honosságú póttartalékosok , 1904. és 1903. 
évfolyamának  rendelkezésére álló legénysége, 
továbbá az 1905. évi deczember 31-ével a 
tartalékba jutó közöshadseregbeli magyar 
honosságú legénység, az 1904. évi számba-
vétel alapján abba beosztott ujonczmennyi-
ség keretében — amennyiben a magyar 
korona országaiból kiegészítendő csapatok, 
hatóságok és intézetek békelétszámának ki-
egészítésére szükséges — tényleges szolgá-
latra behivassék, illetőleg a tartalékba való 
áthelyezés időpontján tul is visszatartassék«. 

Ezen legfelsőbb  parancs következtében 
az 1903. és 1904. években besorozott, az 
1903. es 1904t sorozási évfolyamba  tartozó 
közös hadseregbeli magyar honosságú (tehát 
a magyar korona országaiban honossággal 
és községi illetőséggel biró) póttartalékosok 
az 1888-ik évi XVIII. t.-cz. értelmében ren-
delkezésre álló legénysége 1905. évi decz. 
27-re tényleges szolgálatra kivételesen be fog 
hivatni. 

Erről a törvényhatóságot oly hozzá-
adással értesítem, hogy az ezen kivételes 
tényleges szolgálatra való behívás a cs. és 
kir. közös hadügyminiszter úrral egyetértőleg 
létrejött megállapodás alapján a védtörvényi 
utasítás (hadseregi) III. része 26-ik §-ában 
foglalt  rendelkezésektől eltérőleg az alább 
következő módon lesz foganatosítandó. 
Ugyanis 

1. a behívás a magyar korona orszá-
gainak területén egy nagyobb alakú behivó 
hirdetménynek a katonai, honvédségi, csend-
őrségi és más állami- vagy középületeken 
és hivatalokon való kiragasztása és egy ki-
sebb alakú, de ugyanolyan szövegű és az 
országban divó, mind a nyolcz nyelven szóló 
»Behívó hirdetmény«-nek az emiitett hivatali 
helyiségeken belül való kifüggesztése  által 
történik, mely hirdetmények az illető hiva-
taloknak az illetékes hadkiegészítési kerületi 
parancsnokság által fognak  megküldetni. 

2. Ezenkívül a póttartalékosoknak ezen 
utóbbi kisebb alakú hirdetmény a tartózko-
dási hely hadkiegészítési kerületi parancs-
noksága által személyre szólólag is meg fog 
küldetni és pedig a szorosabb értelemben 
vett Magyarországon tartózkodóknak kizáró-
lag posta utján, a Horvát-Szlavonországok-
ban tartózkodóknak pedig a tartózkodási 
hely járási tisztviselője utján. 

3. A magyar korona országain kivül 
tartózkodó póttartalékosok (kivéve a tenge-
rentúli országokban tartózkodókat) rendes 
behivójegyeket kapnak a védtörvényi utasi-
sitásban megállapított rendes uton. 

4. Végre a csendőrség a rendes jár-
őrködések alkalmával figyelmeztetni  fogja  a 
lakosságot, hogy a szóban forgó  póttarta-
lékosok behívása elrendeltetett és e czélból 
behivó hirdetmények vannak kifüggesztve; 
sőt ily kisebb alakú hirdetményeket a la-
kosság között szét is fog  osztatni. 

Minthogy ezen legfelsőbb  .parancsnak 
minden érdekelt fél  feltétlenül  engedelmes-, 
kedni tartozik és a behivási parancs iránti 
engedelmesség, valamint az arra való csábi-
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tás is a törvények szerint a legszigorúbban 
büntettetik: felhivom  a törvényhatóságot 
hogy saját hatáskörében is tegyen meg min-
den intézkedést arra nézve, hogy egyrészről 
a behivó hirdetmények kiragasztása, kifüg-
gesztése és kézbesítése semminemű fenn-
akadást vagy hátráltatást ne szenvedjen, 
más részről a behivottak pontos bevonálása 
is az illetőknek saját érdekében minden tel-
hető módon biztosittassék és igy kényszer 
eszközök alkalmazása elkerültethessék. 

Budapesten, 1905. évi november 16-án. 
Bihar,  s. k, 

honvédelmi miniszter. 

Tehát bekövetkezett, a mit a koaliczió is 
előrelátott, de eddig hangoztatni nem mert, a 
póttartalékosok behívása. Néhány embernek, 
néhány nagyúrnak kedvteléséből oly hely-
zetbe juttatták a kormányt, hogy póttarta-

. lékkai kényszerül a hadsereg létszámát ki-
egészíteni. Erről azonban a koalicziós újsá-
gok és urak mélyen hallgatnak s akik léte-
sítették az okot, mély és bölcs hallgatással 
mellőzik az okozatot. 

Ha a koaliczió nemes urai tudnak 
gondoskodni azokról a kötelességszegő tiszt-
viselőkről, kik vak eszközként oda adták 
magukat, tessék gondoskodni azokról a nyo-
morba jutott, kenyérkereső kezek nélkül 
maradt sok ezernyi családról is. Mert ha 
érezve abbeli kötelességüket, hogy az álta-
luk okozott kárért felelősek,  s a tisztviselő-
ket biztosítani tartoznak, akkor tessék le-
vonni végig a konzekvencziát, s teljesítsék 
kötelességüket ott is, hol valódi nyomort és 
szegénységet okoztak. 

Ez az alkotmányvédelem burkába bujt 
nagyképüsködés, reklámcsinálás, meg kell 
hogy bosszulja magát. Be kell hogy lássa 
a nemzet zöme, hogy a megkérdezése nél-

-J«il létesített politikai manőverben a kurtát, 
a terhet mégis ő hordozza, a nélkül, hogy 
ahhoz hozzájárult volna. 

Minek ott alkotmányt védeni, hol tör-
vényes kormány őrködik az alkotmány felett? 
Minek védeni azt, ami nincs megtámadva ? 

S ha megcsinálták nagy hűhóval, tes-
sék felvenni  a borjut, s felkötni  a kardot 
azoknak, kik ezt a szélmalom harczot csi-
nálták s viselni ennek a terheit is. Mert na-
gyon könnyű háborúzni ugy, hogy másokat 
küld a harcztérre elesni; nagyon könnyű 
megtagadni az ujonczot azoknak, kiknek 
nem kell bevonulni; nagyon könnyű meg-
tagadni az adót azoknak, kiknek nem kell 
adót fizetni. 

Városi közgyűlés. 

Székelyudvarhely r. t. város képviselő-
testületének rendes közgyűlése f.  hó 27-én 
folyt  le. A polgármester félévi  jelentését tu-
domásul vették. Kossuth  Ferenczet Székely-
udvarhely város díszpolgárává választotta s 
Gotthard  János polgármester elnöklete alatt 
14 tagu bizottságot küldött ki, hogy az er-
ről szóló okmányt Kossuthnak  átadja. Sza-
káts  Zoltán volt polgármester és ifj.  Soly-
mossy  Lajos számvevő igazoló jelentését 
a 300,000 kor. kölcsön elszámolása tárgyá-
ban három tagu bizottságnak adták ki. — 
Legnagyobb érdeklődéssel folyt  a város vil-
lamos világítása tárgyában tett előterjesztése 
a tanácsnak. Most elfogadta  a közgyűlés a 
Ganz-gyárnak azon ajánlatát, hogy a villa-

mos világítás tervezetét elkészíti és pedig 
ugy, hogy ha egyenlő ajánlat tétetik, akkor 
ővé legyen az elsőség, ellenesetben a tervek 
elkészítése fejében  2'5u'0-ot tartozik a vároŝ  
fizetni.  Ha azonban az övénél olcsóbb aján-
lat is fog  tétetni, a város a tervekért sem-
mit sem köteles fizetni.  Az 1906. évi költ-
ségvetést levettéjí a napirendről s a mult év 
végével fennálló  tartozásoknak felvételét  kéri 
a közgyűlés. — Gyarmathy  Dezső kérését, 
hogy az elmarasztalásából fennálló  1080 kor. 
tartozását töröljék, a közgyűlés teljesítette. 
Teljesítette id. Solymossy  Lajos szabadsá-
golása iránti kérését is, míg nyugdíjazás 
iránti kérését a nyugdijválasztmánynak adta 
ki. — A vágóhídnak decz. '4-én leendő át-
vételére bizottságot küldött ki. A tárgysoro-
zat kevésbbé közérdekű részletei elfogad-
tattak. 

Előfizetési felhívás. 
»Székely Újság« czimmel uj politikai 

hetilapot indítottunk meg. Lapunk programm-
ját jelen számunk első helyén adjuk. Czélunk 
röviden az, hogy a jelenlegi válság megol-
dását szerény tehetségünk szerint előmoz-
dítsuk. Ehhez a munkánkhoz kérjük a ha-
zafias  közönség támogatását. 

Előfizetési  áraink: 
Egy évre . . . . 8 kor. 
Fél évre . . . . 4 » 
Negyedévre . . . 2 » 

A Székely Újság« 
szerkeztősége és kiadóhivatala. 

HÍREK. 
Személyi hírek. Hollaky  Arthur fő-

ispán a vajdahunyadi kerületben fellépett 
képviselőjelöltnek haladópárti programmal. 
— Tokaji  László, az »Erdélyi Gazdasági 
Egyesület« titkára, f.  hó 23 án tartotta eskü-
vőjét Varró  Berta kisasszonynyal. — Nagy 
Elemér ev. ref.  kollégiumi tanár két hónap 
szabadságra távozott délvidékre. 

Teaestély. A Nőegylet deczember 
2-iki teaestélye iránt általános az érdeklődés, 
s az előjelekből ítélve ez lesz a téli mulat-
ságok között a leglátogatottabb s legjob-
ban sikerült. — Az egyes asztaloknál terí-
tenek és felszolgálnak:  Baranyai Margit, 
Bartha Iluska, Csiszár Erzsi, Farczádi Erzsi, 
Ferenczi Irén, Fülöp Erzsi, Gálffy  Erzsi, 
Gotthárd Juliska, Kassay Irén, Manchon 
Margit, Molnár Margit, Nevelics Margit, Roe-
diger Erzsi, Roediger Mellánia, Reisenauer 
Hedvig, Reisenauer Jenni, Szabó Ilus és 
Szabó Mariska. Fekete kávét kínálnak : Ba-
gossy. Béláné, Dollny Róbertné, Szabó And-
rásné és Váry Alberné. Czukrászdában árul-
nak : Dr. Bodolla Gáborné, László Domo-
kosné és Dr. Soó Rezsőné. A tea csarnok-
ban lesznek: Dr. Egyed Balázsné, Nosz 
Gusztávné, Roediger Gyuláné és Simó Má-
tyásné. Szivart árulnak: Szabó Istvánné, 
Dr. Solymossy Lajosné és Pap Irma. Jux 
tárgyak elárusítói lesznek: Félegyházi Ma-
riska, Kassay Paula és Szöllősi Irén. Pezsgő 
árulók : László Mariska, Léstyán Margit, Ma-
darász Bea és Pap Andrásné. Virág árus 
leányok: Demény Mariska, Báró Orbán 

Arajika és Voith Mariska. A világposta ke-
zelő személyzete : Nosz Ilonka és Ferenczi 
Margit. Déli gyümölcsöt és szerencsét árul: 
Üdvöske. A sült féléket  , kiosztják: Özv. 
Kassay Endréné és Röszler Károlyné. Bort 
adpak : Félegyházi Antalné, Kassay Józsefné 
és Vajda Ferenczné. 

Díszpolgár választás. Székelyud-
varhely város képviselőtestületi közgyűlése 
f.  hó 27-én Kossuth  Ferenczet e város dísz-
polgárává választotta. E ténnyel bizonyára 
Kossuth politikai szereplését kívánta a köz-
gyűlés megtisztelni. Az érdem elismerése ellen 
semi kifogásunk.  De az már mégis feltűnő, 
hogy a helybeli koalicziós politikusok csak 
Kossutra gondoltak, s szépségesen megfeled-
keztek a többi vezérférfiakról:  Vájjon e 
megfeledkezés  azt jelenti-e, hogy a közgyű-
lés 48-as politikát folytat,  vagy pedig azt 
igazolja, hogy a helybeli koalicziós politiku-
sok közöt szörnyű nagy az egyetértés ? 

Korcsolya-egyesület.A helybeli kor-
csolya-egyesület f.  hó 3-án vasárnap, déle-
lőtt 11 orakor fogja  rendes közgyűlését a 
vármegyeház kistermében megtartani. A köz-
gyűlés fontos  kérdésekben lesz hivatva dön-
teni. Tervbe van véve, hogy a korcsolya-
időszak beálltával a korcsolya-sportot ked-
velő közönségnek a jégpálya' ne csak nap-
pal, hanem az estvéli órákban |is rendelke-
zésére álljon. E czélból megfelelő  benzin-
lámpák beszerzését s a sétatér főút  kivilá-
gítását fogja  a választmány javaslatba hozni. 
A közgyűlés tárgysorozatába a tisztikar 
megújítása is föl  van véve. — Óhajtandó, 
hogy a tagok minél teljesebb számban je-
lenjenek meg a közgyűlésen. 

Protestáns estély. A helybeli refor-
mátus egyházközség e tél folyamán  is gon-
doskodik, a protestáns egyházi estélyek meg-
tartásáról. A legelső műsoros estély decz.. 
3-án, vasárnap délután 5 órakor lesz a ref. 
kollégium tornacsarnokában. Ez alkalommal 
is, miként a múltban, érdekes s az egyházi 
élet fejlesztése  szempontjából tanulságos 
műsort állított össze a rendező bizottság. 
A felolvasó  tisztet Vajda  Ferencz leikész 
teljesíti, ki a külföldi  gyakorlati egyházias-
ságot fogja  párhuzamba állítani a hazai ilyen 
irányú protestáns törekvésekkel. Ez estélyt 
a közönség érdeklődő figyelmét  ezennel fel-
hívjuk. 

Főreáliskola. A helybeli főreáliskola 
szinielőadással egybekötött tánczestélye, de-
czember 9-én lesz a Budapest-szálló nagy-
termében. Három egyfelvonásos  darab kerül 
előadásra. A rendező bizottság élén Nosz 
Gusztáv tanár áll. Jegyek előre válthatók 
Székely  Dénes könyvkereskedésében. 

Egy czél felé.  Azt akarjuk — mondta 
Kossuth Ferencz — hogy a független  Ma-
gyarországon szabad polgárok éljenek. He-
lyes. Ezt akarjuk mi is. De ha ők ezt akar-
ják, mire való akkor a szörnyű háborúskodás ? 
A szabadság és alkotmányosság kofában, 
volt-e, van-e politikai irány melynek czélja, 
hogy a függő  Magyarországnak rab polgárai 
legyenek ? Szabadság az a terrorizmus, mely 
minden más cselekményt bojkottál, vagy 
megkövez? Czélnak ez a czél, nemes, de 
felesleges;  frázisnak  azonban kitűnő, mert 
jól takarja el azt, a mit nem tudnak czél-
jukról és akaratokról. Ennek a mondásnak 
vagy van értelme s akkor nyitott ajtót dön-
getnek, vagy nincs értelme, — ugyan mi-
nek döngetik akkor az ajtókat? 
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Egyházi élet. A székelyudvarhelyi 
ref.  egyházközség hivei közül mintegy negy-
venen — férfiak  és nők — f.  hó 26-án, 
vasárnap délután, értekezletre gvültek egybe 
a ref.  leányiskola helyiségében. A szegények 
s árvák ügyében tanácskoztak. Megállapodás 
történt arra nézve, hogy a gyámoltalan 
szegények s árvák érdekében, azok felsegé-
lyezésére mozgalmat indítanak meg, s egye-
lőre gondoskodni fog  arról, hogy a temető-
kerti szegények a téli időszakban meleg 
ételt s fűtést  kapjanak. Midőn a nemes lel-
kek ilyen irányú buzgóságát a legmelegeb-
ben ülvözöljük, méltán számítunk arra, hogy 
a jó példa követésre talál s kiki a maga 
körében emberbaráti szeretetét tettekkel mu-
tatja meg s egy-egy éhezőnek s ruhátlannak 
ügyét felkarolja.  Jólétünkben ne csak ma-
gunkra, hanem szerencsétlen embertársaink 
nyomorára is gondoljunk. Éreztessük velük 
is szivünknek melegét. 

Polónyi legújabb kivándorlási 
ügynöksége. Budapestről  irják:  Az  Újság 
leleplezése, hogy Polónyi  a Norddeutscher 
Leoyd kivándorlási vállalatnak magyarországi 
főügynöke,  a legnagyobb meglepetést kel-
tette. A valóság tehát az, hogy a nagyha-
zafi  legjövedelmezőbb ügyvédi munkásságát 
képezi, hogy minél töob embert vándorol-
tasson ki az általa oly forrón  szeretett Ma-
gyarországból, s nem is legalább Fiúmén, 
hanem Brémán keresztül, hadd legyen mi-
nél több haszna az általa annyira gyűlölt 
németnek. Polónyi  ugy csinálja a dolgot, 
hogy meghatalmazásokat állíttat ki magának 
Amerikában élő vagy nem is létező ameri-
kai magyarokról. Ezek szerint az illetők je-
gyet váltottak magyarországi rokonaik szá-
mára. hogy ezek őket meglátogathassák. 
Polónyi ezen meghatalmazások alapján útle-
velet kér a rokonok számára, akik már nem 
kivándorlók, hanem kéjutazók, mert nem 
kenyérkeresetből, hanem mulatságból mennek 
Amerikába látogatóba. A kivándorlási tör-
vény csak a kivándorlókat szorítja fiumei 
irányba, nem pedig a látogatókat, kéjutazó-
kat. Tessék Polónyitól hazafiságot  tanulni. 

Bizalmas négyszemközt. — Hallja 
kend, derék egy megye ez. 

— Hogy hogy 
— Még Zoltánunk is van. 
— Melyik Zoltán; a Szultán? 
— Még nem, csak akarna.  Nagykü-

kiillőben. 
— Ahá. Tehát azért Zoltán, hogy 

mért nem Szultán ? 
Tanári kör. Az országos középisko-

lai Tanáregyesület helybeli köre közelebbről 
tartotta meg rendes közgyűlését dr. Soly-
mossy  Lajos elnöklete mellett. A tagok szép 
számmal jelentek meg az ülésen s ez jó jel 
a kör további munkásságára. Az ülésen Nosz 
Gusztáv terjesztette elő titkári jelentést a 
mult évi működéséről, melynek kapcsán 
több életre való s megvitatásra kerülő eszme 
merült föl.  A rendes felolvasások,  vitatko-
zások, gyakorlati és elméleti paedagógiai 
kérdések tárgyalása ez uj iskolai évben is 
munkaprogramját képezik a körnek; dé a 
tanári testületi szellemi élénkítésére s foko-
zására társas összejövetelek rendezése ^ is 
tervbe van véve, s a szabad Lyczeum ügye 
is napirendre kerül. Ez utóbbi kérdéssel-, 
a tanári kör épen e héten fog  részletesen 
foglalkozni.  A közgyűlés a tisztikart is meg-
alkotta az uj egyesületi évre. Elnök-: dr. 
Solymossy Lajos, alelnök: Gönczi Lajos. 

Soó Gáspár ; titkár: Nosz Gusztáv, jegyző : 
Séra István, pénztárnok : Petrányi Miklós. 

Koalicziós kiskáté. Törvénytelen 
kormány nem utalványozhat exlexben pénzt 
a közös kiadásokra, de de  a képviselők  gázsi-
ját  fizesse  ki.—  Törvénytelen kormány főis-
pántki nem nevezhet, de  testvéreket,  roko-
nunkat  előléptetheti  táblabíróvá  vagy  minisz-
teri  titkárrá.  — Törvénytelen kormány be 
ne merje kérni a vármegyétől beszedet adó-
kat, de  fizesse  ki  a vármegyének  az  állami 
dotácziót.  — Törvénytelen kormány behívó-
jának ne engedelmeskedjék a póttartalékos, 
— de rukkoljon  be huszár  önkéntesnek  a gróf 
ur  fiacskája.  Törvénytelen kormány tagjá-
val senki kezet ne fogjon,  — de  protekcziót 
s más  egyebet  kérni  tőle  lehet.  — Törvény-
telen minden utalványozás az exlexben, de 
a minisztériumok  hasábos  hirdetéseinek  diját 
beszedheti  a kiadóhivatal.  — Elsőrendű tör-
vénytelen az igazságügyi és belügyi ügyvivő, 
mert még csak hirdetést sem tudnak feladni, 
de csak  másodrendű  törvénytelen  a kareske-
delmi,  földmivelési  és közoktatási  ügyvivő. 
Ezeknél  van  a hatalom,  a pausálé  és hirde-
tés.  — Fejérváry, Kristóffyt,  Lányit tehát 
szidd, a hogy csak tudod, de  kiméld  Vöröst, 
Feüitzschot  és Lukácsot. 

KÖZGAZDASÁG. 
Székelyföldi  tejszövetkezetek. 

Lassan-lassan kezdenek kibontakozni j 
a czékely akczió Körvonalai. Hol egy, hol j 
más alakban kezdi vaióra váltani a m. kir. ; 
földmivelésügyi  minisztérium székelyföldi  ki- ! 
rendeltsége azt a programmot, amelyet az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület által 
rendezett tusnádi székelykongresszus s ennek 
nyomán a székelyföldi  miniszteri kirendelt-
ség kidolgozott. 

Mikor e programm ismeretessé lett, 
általános méltánylásra talált a benne meg-
nyilvánuló az az irányelv, hogy ne könyör-
adományokkal, hanem önön erőik kifejtésé-
vel igyekezzünk talpra állítani a gazdaság-
ban, faji  ellenállásban hanyatlásnak indult 
székelyeket. Örömmel fogadtuk  e programm 
ama pontjait, amelyek szerint a székelyföldi 
falusi  gazdatársadalmat szervezni, gazdakö-
röket, gazdasági szövetkezeteket alakítani 
lesz a székelyföldi  miniszteri kirendeltség 
egyik legelsőbb rangú igyekezete. 

A falusi  gazdakörök, ha kapcsolatba 
hozza azokat a kirendeltség a földmivelés-
ügyi miniszter által létesített népkönyvtárak-
kal, ha a falusi  földmives  népet oktató gaz-
dasági előadásokat rendez e gazdakörök ösz-
szejövetelein, ha — amint az eddig is tör-
tént — e gazdaköröknek adja oda közös 
használatra amaz ujabb és jobb gazdaság' 
eszközöket és gépeket, amelyeket a földmi-
velésügyi miniszter a székelyfölndi  minisz-
teri kirendeltségnek ."adományoz s amelyek 
megismertetésére igen nagy szükség van a 
gazdaságilag meglehetősen elmaradott szé-
kely vidékeken. — mondom, ha ily eljárás-
sal, amit különben annyira, amennyire erői 
"engedték eddig is követett már a székely-
földi  miniszteri kirendelség, életet, lelket 
igyekszik verni az általa szervezett falusi 
gazdakörökbe, mindenesetre hatalmas esz-
közét fogja  azokban megteremteni az önse-

gítésnek, a falusi  élet helyes irányú kifej-
lesztésének s ha nem is hirtelen, de egy-
két évtized alatt utói fogja  érni a Székely-
föld  a körülötte laku szászok gazdasági és 
társadalmi színvonalát. 

Míg a székelyföldi  miniszteri kirendelt-
ség meg nem kezdette e működését, egyál-
talán nem volt tejszövetkezet a székelyföldön. 

Városok mellett még csak el lehetett 
adni a tejet valahogy, de félreesőbb  helye-
ken, ha volt is tej-felesleg  a gazdaságban, 
nem lehetet értékesíteni. Vajat sem igen 
csinált a székely asszony, nem is tudta volna 
eladni könnyű szerrel s az igazat megvalva, 
nem is kezeli tisztán a tejet, nem is tudott 
csinálni jó vajat. Az első székelyföldi  tejszö-
vetkezetet még nem a székelyföldi  minisz-
teri kirendeltség, hanem gróf  Bethlen István 
mezősámsondi birtokos alakította. A kiren-
deltség csak annyiban volt segítségére, hogy 
a földmivelésügyi  minisztertől az első beren-
dezkedés költségeire 2000 korona segélyt 
eszközölt ki e szövetkezetnek. 

Ez a legelső székelyföldi  tejszövetkezet, 
de ez fejlődött  legkevésbbé. Kitűnő vajat 
csinál, az összegyűjtött tejet elég jól érté-
kesiti, de produkczióban nem gyarapszik. 
Ezt követte Marostorda vármegyében a me-
zőbándi tejszövetkezet, amelyet már a szé-
kelyföldi  miniszteri kirendeltség alakított. 

Ujabb időben azz l̂ is istápolja a szé-
kelyföldi  miniszteri kirendeltség e tejszövet-
kezeteket, hogy kedvező feltételek  mellett 
tenyésztésre veló, de fejésre  is alkalmas te-
heneket oszt ki azok körzetében. Takarékos 
ember kezében a tehén árát a tej kifizeti, 
ha félre  rakja, vagy a tejszövetkezetben 
hagyja a felesleges  tejéért begyült krajczá-
rokat. 

Szóval, ha lassan is, kezdenek már 
érni a székely akczió gyümölcsei s a szé-
kelyföldi  miniszteri kirendeltség szövetkezet-
alakításai, különösen pedig tejszövetkezetei, 
oly tényezőket vittek be a székelyföld  gaz-
dasági életébe, amit eddig a székelyföld,  a 
székelyföld  földmives  népe érezhetően nél-
külözött. 

Szerkesztői üzenetek. 
— Kéziratok nem adatnak Tisuza. -

D M. urnák Helyben. Nagyon sajníljuk, hogy 
talpraesett czikkének helyet ném adhatunk, de a »Szé-
kelyudvarhely« czimü lap egyetlen közleményére sem 
reflektálhatunk,  mely névaláírás nélkül jelenik meg. 

Polgár. Székelykeresztur. Igaza van. A nov. 
11-iki közgyűlésen dönté el bölcs hazafia,  U. Z. ur, 
»csizmadiának nem való szavazati jog.« No hát mert 
ő szabadelvű férfiú. 

N<gyküküllŐmegyei. »Csakugyan lesz még szőlő 
s lágy kenyér«, már t. i. »az a bizonyos Nagyküküllői 
szőlő I« — Kérdi ön megdöbbenve. — »Neki ? — 
Soha!« — feleljük  mi. 

K. Z. Papolcz. A kotlóstojás párt megtört. Illatja 
tehát egy ideig ottan fog  terjengeni a »Székelyudvar-
hely« hasábjai felett. 

Előljáró A jelen számból már kimaradt, de jö-
vőben hozzuk. Minél több hasonlót! Köszönjük. 

NYILTTÉR. 

Tisztelettel értesítem a t. közönséget, 
hogy ügyvédi irodámat Székelyudvar-
helyt, a Bethlen-utczában, 7. szám alatt (a 
kir. törvényszékkel szemben) megnyitottam. 

Székelyud varhely, 1905. nov. hó. 
Dr. Török Pál. 



Most  jelent  meg  a II. s o r o z a t ! 
TARTALMA : 

Arany János munkái II. kötet. 
Sajtó  alá  rendezte  és bevezetéssel  ellátta 
Riedl  Frigyes. 

Kossuth Lajos munkáiból. 
Sajtó  alá  rendezte  és bevezetéssel  ellátta 
Kossuth  Ferencz. 

Reviczky Gyula összes költe-
ményei. Sajtó  alá  rendezte  és beve-
zetéssel  ellátta  Koroda  Pál. 

Szigligeti Ede színművei I. köt. 
Saitó  alá  rendezte  ét  bevezetéssel  ellátta 
Bayer  József. 

Vörösmarty Mihály munkái II. 
Sajtó  alá  rendezte  es bevezetéssel  ellátta 
Gyulai  Pál. 

Az őt kötetből álló első sorozat tarta lma: 
A r a n y J á n o s m u n k á i I . 

Sujtó  alti  rendezte  Riedl  Frigyes. 
Vörösmarty munkái 1. 

Sajtó  alu  retiJnte  Gyulai  Pál. 
Tompa Mihály munkál I. 

Sajtó  ala  rendezte  Lévay  Józref. 
Garay János munkái. 

Sajtó  alti  rendezte  Ferenczi  Zoltán. 
Csiky Gergely színművei. 

Sajtó  alá  rendezte  Vadnai  Károly 

Minden könyvkereskedésben kapható, 

Liniment.  Capslei  comp., 
. Rlchtir-íéli Horpiy.Pilii-ExDBller. 

Eten elit mart kitünS ét 
fájdalomcsillapító  bedörssölésül 

hasznait háiisier bevá-
sárlásánál, — a mely 
minden -gyógyszertárban 
kapható, — mindig flere-
lemmel legyünk a „lor-
fony"  védjegyre. 

IN GYEM PBÓBA 571 szám 
Vágja ki eten szelvényt és küldje 

be az itézetoek 
Levelek 25, lev.-lapok 10 fillérrel 

bérmentesitendők 

jíifdet&K 
/ 

olcsó árban 

felvétetnek 

a kiadóhivatalban. 

Remek 6 szem ká-
vés készlet minden 

színben csak 
05 kr. f.  1.90 1.40 

Finom ajour 6 sz. 
kávés készlet min-
den színben csak 

f.  2.20 
f.  2.90 3.45 

30 rőfös  vég 
bőrvászon csak 

f  3.65 
30 rőfös  vég 

bőrvászon csak 
f  4 95 

50 rőfös  végr 
bőrvászon csak 

f 8.25 

30 rőfös  vég 
csíkos Kanavász 

csak f  3.25 

50 rőfös  vég 
Irland! vászon 

csak 9.45 

30 rőfös  vég 
csíkos és koczkás 

I-ma kanavász 
csak f  4.55 

Remek női Ing 
vászonból, kézi 

hímzéssel 
csak 85 kr. f  1.15 

f  1.55 

Varrás nélküli vá-
szonlepedő 2 mtr 
hosszú és másfél 

mtr széles 
csak 92 kr. 

Remek női Chiffon 
Ing schweizi hím-

zéssel 
csak f  Í.IO f  l 42 

f  1.74 

Varrás nélküli re-
mek vászonlepedő 
2 mtr hosszú ós 

másfél  mtr széles 
csak frt  1 05 

Remek 6 szem. vá-
szon DamasztGar-

nitumi csak 
f  2-10 2790 3.40 

f  3 90 

Szép mintázott 
vászon törülköző 

6 drb csak 
f  1.25 1.72 1.90 

f  2.10 

30 rőfös  vég 
rumburgl vászon 

csak f.  5.60 
30 rőfös  vég I-a 

rumburgl vászon 
csak f  6.40 

30 rőfös  vég 
R. Chlfon  csak 

f  5.40 
30 rőfös  vég 

R. R. Chiffon  csak 
f  6.85 

30 rőfös  vég 
fehér  csíkos 

csinvat ágyhu-
zatra csak f  6.35 

30 rőfös  vég 
virágos fehér 

csinvat ágyhu-
zatra csak f  7.40 

Remek Chiffon 
alsó Bzoknyák 

hímzéssel 
csak f  1.35 f  1.75 

frt  2.25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szók-

nyák 
csak frt  1.65 f  2.15 

frt  3.22 

Remek selyem 
Clot paplan min-
den színben csak 

fit  3 95 

Remek Cashmir 
paplan minden 

színben csak 
frt  3 55 

linden család pénzt 
takarít 

ÖO rőfös  vég 30 rőfös  vég 
rumburgl vászon jó min. chlffon 

csak f  10.40 psak f  4,65 

30 rőfös  vég 
finom  kanavás z 

csak f  5.40 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-

lasztékban 
csak 98 kr. fl.25 

f  156 

36 rőfös  vég 
kanavasz kőlön-

legesség 
csak f  6 40 

Remek női chlffon 
nadrág 

csak 90 kr. f  1.18 
f  1.45 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
Budapest, Kerepesi-út 65. I. em. 

30 rőfös  vég 
irlandl vászon 

csak f  4.15 
30 rőfös  vég 
Gyöngyvászon 
ceak f.  5.45 

amerikai gyorsfözö vagy 
-C/V-T JL háztartási merleg 

Mesésen olcsó árok mellett 
kü'döm szét tulhalmozott 
raktáramból világhírű s ki-
válóságukért általánosan 

kedvelt 

HLCVt'K L.FIAKONYVNYl,(fl  ÜAJA SẐ Kb'l TUO VAH KE L T. 

mexikói 
ezüstáruimat 

és pedig: 
6 drb mexikói ezüst asztali kést, 
6 » ' evővillát, 4 5 ( f rb 
6 , „ evőkanalat, 1 4 - 1 u 

12 „ „ kávéskanalat, 
6 „ kiváló desszertkést, összesen csak 
6 „ kiváló dessertvillát, 
1 „ mí xikói-ezüst levesmeritó kanál, C fj>+  g Q 
1 „ mfxikói  ezüst tejmeritő, v 

2 „ eleg. szalon asztali gyertyatartót 
Minden megrendelő ezenkívül jutalomképen egy ame-
rikai gyorsfözö vagy szavatosság mellett gyorsan mű-
ködő 12*/» bordképpsségü háztartági mérleget kap 
teljesen díjtalanul. A mexikó ezüst egy teljesen ehér 
fém  (belül is), melynek tartósságért 25 évi jótállást 
vállalok. Szétküldés a pénz előleges beküldése esetén 

vagy utánvéttel történik az európai raktárból 

M C H E F F E R D . S Á M > O l t 
B u d a p e s t , 

T I L L . , B e z e r é d y - n t c z a 3 . sz. 

jWiihle-tnagVali a legjobbal; 

| I s z a k o s 

•nincs többé* 

Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a Cozaporból. Kávé. tea. étel 
vagy szeszes italban egyformán adható 

az ivó tudta nélkül. 

A COZAPOR többet ér, mint a világ minden 
szót>eBzéde a tartózkodásról, m ert csodahatásá 
ellenszenvessé teszi as isiákosnak a szeszesitalt. 
A COZA oly csendesen és biztosan hat, hogy 
azt feleseg,  testvér avagy gyermek egyaránt az 
ivónak tndta nélkül adhatja és az illető még csak 
nem is sejti mi okozta jatnlását 
A COZA családok ezreit békítette ki ismét, 
sok sok ezer férfit  a szégyen és becstelenségtöl 
megmentett, kik később józan polgárok és ügyes 
üzletemberek lette«. Temerdek fiatal  embert a jó 
útra, és szerencséjéhez segített és sok embernek 
életét számoB évvel meghosszabbiiotta. 
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mind-
azoknak, kik kívánják, egy próhaadagot és egy 
köszónő írásokkal telt könyvet dij és költség-
mentesen küld, hogy igy bárki ki is meggyőződ-
hessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az 
egeszségre teljesen ártalmatlan 

G O Z A I N S T 1 T U T E 
(Dept 571) 

62, Chancery Lane, London 
Anglia 

M ü h l e Á r p á ; 
T e m e s v á r 


