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hosszú békére nincs kilátás. De ha 
kárpótolja a nemzetet a nemzeti kö-
vetelések tekintetében bekövetkezendő 
csalódásáért, akkor nincs baj. Ha köz-
gazdasági, szocziális, kulturálás té-
ren s a közszabadságok mezején 
megteszi  a koáliczió mindazt, a mire 
Ígéretei különben is kötelezik, hosszú, 
békés és hasznos uralkodása biztosí-
tottnak tekinthető. 

Ember János. 

BELFÖLD. 
A mult év mérlege. 

A múltba nézve ma magának ennek 
a lezárt esztendőnek kedvező mérlege ugyan 
a mi sokat hányatott országúnkra és nem-
zetünkre nincsen. Igaz, erős szenvedélyek 
forrtak  eleinte a mult évben, de azok nem 
voltak képtelenek. A jelszó az volt, hogy a 
nemzet semmisítse meg a novembei 18-iki 
határozatot. Semmi több. A nemzet Ítéletére 
várt mindenki ebben a pörben és az január 
26-án elkövetkezett. A nemzet az ellenzék 
javára itélt, a régi többséget eltörölte, a 
többség kormánya lemondott és következett 
volna az, a minek következnie kellett. Az 
uj többség alapján uj kormány. 

De nem ez következett. A november 
1 S-iki tény reperálására összeállott koáliczió 
kimozdult stratégiai utvonalából. Es utána 
kimozdult minden. A mint hogy minden 
nagyarányú mozgás mindig maga után vonjá 
a vele kombinált többi erők egyensúlyának 
bomlását ls. A koáliczió a magyar vezény-
leti nyelv és a külön vámterület követelésé-
ben egységgé verődött és ujabb, nagyobb, 
bevalljuk: szebb és nemzetibb czélok kivi-
vására indult. Azok a hazafiak,  akik ezt a 
nagy és hirtelen előrelépést nem tartották 
lehetségesnek, ezt becsületesen meg is mon-
dották, de a fölállított  nemzeti programmnak 
útjába mégsem állottak. Maguk is kívánták 
a legális többség kormányra jutását. Az al 
kotmányt és parlamentárizmust mindenki 
tiszteli nálunk, érzületre nézve pedig min 
denki jó hazafi,  ha a belátás dolgában nem 
is vagyunk egyformák. 

A megváltozott helyzetet azonban az 
alkotmány másik tényezője : a királyi hata-
lom nem fogadta  el. Ismételve alkudozások 
kezdődtek, a melyek a koáliczió magatartá-
sán és az ország tulcsigázott^ reményein 

A béke. 
Lesz-e béke ? S ha lesz, milyen 

áron lesz ? — Ezek a kérdésék ural-
kodnak s fognak  uralkodni a legkö-
zelebbi jövőben is. 

A mi az első kérdést illeti, arra 
csak igennel lehet felelni. 

A mai kulturáltam nem azonos 
a hajdani nemesi állammal. A nemesi 
állam feladatainak  szük körével éve-
kig elvegetálhatott (és pedig elég ví-
gan) a passiva resistentiával vivott 
háború mellett. A kulturálam ezt nem 
teheti. A kulturállam feladatainak  köre 
rendkívüli módon kibővült. Ezek az 
ujabb keletű állami feladatok  az élet-
szükséglet jeliegevel oirnak s kielégí-
tést követelnek ugy az államélet, mint 
százerek hozzájuk fűződő  jogosult 
magánérdekeinek szempontjából is. 
Ezen feladatok  teljesítésének hosszú 
megakasztása általános elkedvetlene-
dést szül és elposványosod  ássál fenye-
geti az egész küzdelmet. 

Ez a szempont követeli a nemzet 
részéről a békét. A király részéről 
meg az a körülmény, hogy a csatá-
rozás a kormányzás jogát csorbítja, 
a kormányzást zavarja, a hatalmi 
eszközök előteremtését nehezeti, sőt 
a hatalmi eszközök hiányosságát 
okozza. 

Csak természetes tehát mindenütt 
a béke-vágya. S a béke meg is lesz 
rövidebb időn belül, mert meg kell 
lennie. 

Csupán az a kérdés, hogy milyen 
áron lesz ? A hadakozó felek  minő 
áldozatot fognak  érette hozni; mert 
hogy áldozni fognak  érette, az két-
séget nem szenved, mivel hogy a 
béke müvét másként létesíteni nem 
lehet. 

Áldozni fog  a király, midőn a 
hadsereg kérdésében a paritás állás-
pontjára helyezkedik s a magyar 
szellem bevonulásának (annyira, a 
mennyire Ausztriára való tekintettel 

teheti) utat nyit a hadseregbe. 
De áldozni fog  a koáliczió is, 

midőn a magyar vezényszóval, mint 
még ez idő szerint is kivihetetlenről, 
ezúttal lemond, illetőleg ezt a kérdést 
az aktuális politikából kikapcsolja és 
a kormányzás átvételét vállalja. 

Miként ma a dolgok állanak, a 
béke másként nem létesíthető. S mert 
másként nem lehet, hát igy lesz meg 
a béke. Nem kell ennek megjósolásá-
hoz semmi prófétai  előrelátás, csak 
egy kis józan ész. 

De vájjon nem erkölcsi lehetet-
lenség-e a koáliczióra nézve, hogy 
ilyen áron kösse meg a békét ? Váj-
jon nem vesziti-e lába alól a talajt, 
ha a küzdelem főcéljának  ideiglenes 
elejtésével veszi kezébe a békefona-
lat és a kormányrudat ? 

Nem az. A koáliczió felemelt 
fővel  veheti át a hatalmat magyar 
vezényszó nélkül is. A koálicziós 
híveknek meg lehet magyarázni,Tiogy 
fel  kell hagyni a több és több áldo-
zatot követelő, de eredménynyel nem 
kecsegtető küzdelemmel. Meg lehet 
magyarázni, hogy az érzelem politi-
káját, (mely különben is az utolsó 
stáczió szokott lenni) fel  kell,  hogy 
váltsa az okosság, a bölcsesség poli-
tikája, mely arra int, hogy a mit ma 
koczkáztatás nélkül el nem érhetünk, 
azt hagyjuk holnapra. A nemzet az 
okos szót is megérti. Csak legyen aki 
kimondja.  Ne suba alatt. Ne mint 
„magán-véleményt," hanem mint a 
nemzetnek gyümölcsöző igazságot, 
nyiltan, világosan és teljes felelősség-
gel.  így még akkor is, ha az első 
legbátrabbak személyileg áldozatul 
esnének. Ez a legkisebb áldozat, me-
lyet a haza a vezérektől méltán meg-
követel. 

Más kérdés vájjon az igy szer-
zett béke tartós lesz-e, vagy sem ? 

Ha csak a kormányt vállalja a 
koáliczói s az uralkodást ugy viszi, 
a mint a megdőlt párt vitte, akkor 
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múlttól és jövőtől különválasztva a szegény 
magyar nemzet legsötétebb és legvészterhe-
sebb esztendei közé tartozik. 

Akármilyen nagy legyen is szorongat-
tatásunk, a reménysugarai még nem aludtak 
ki. A nemzet testén keletkezett sebek még 
prima intentione gyógyulhatnak. Visszatérhet 
minden, a mi jó volt. És jöhet még uj is, 
a mi jó, egyetlen varázs-szóra. 

Ez a szó: a béke. 
Ez az, a mit az ujuló esztendő sze-

repvivőitől várunk, követelünk. Nemcsak mi, 
hanem mindenki: az egész nemzet. A gyor-
san bekövetkezendő, tisztességes béke, jji>iely 
számol az élet törvényeivel, a fejlődés  árá-
nyaival, a lehetőség és hasznosság elveivel: 
tehát állandó is lesz. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
A politikában az elmúlt héten semmi 

különösebb változás nem volt, s voltakép-
pen azt mondhatnók ismét nem történt 
semmi. 

Azaz bocsánat, mégis történt valami. 
Az újévi üdvözlő beszédek. 

A függetlenségi  párt üdvözölte vezérét, 
akit ő vezet. S viszont a függetlenségi  pár-
tot üdvözölte vezére, aki általa  vezettetik. 

Hogy ez a vezetett vezér Kossuth  Fe-
rencz, azt, azt hisszük, fölösleges  bővebben 
magyarázni. 

Ámbátor, a függetlenségi  párttal ugy 
vagyunk, hogy ott mindenki vezér, még a 
Zoltánok is s közlegény egy sincs. 

Egy hadsereg csupa generálisból, hogy 
a vezérkar elveszíti az országot, az teljesen 
mellékes. 

Vezérekről lévén a szó, Apponyi Albert 
gróf,  aki ujabban ismét a nemzet vezérének 
tette meg magát, most nem üdvözölt senkit. 
Ő a nemzet üdvözletét várja. 

Kossuthot különben Sághi Gyula kö-
szöntötte, milyen kár, hogy Pichler Győző 
nem él, mert nem volt a ki biztosítsa a ve-
zért, hogy a mig betegeskedik, addig helyette 
ő őrzi a hazát! 

A szabadelvüpárt érdemes ősz elnökét 
Podmaniczky  Frigyes bárót Hieronymi  Ká-
roly a volt kereskedelmi miniszter üdvözölte 
az újév alkalmából. 

A mágnások szintén megtették a ma-
gukét s az örökös önminiszterjelölt  üdvö-
zölte Audrássy Gyula grófot.  Hogy ő nem 
mágnás ? 

Tesz is az valamit! Elég ha örökösen 
mágnások fiskálisa  volt és most is az. El-
végre ez sokkal jövedelmezőbb foglalkozás. 
Egy helyett valamennyi dominium tejfölét 
szedegeti. 

Hát Darányi Ignácz azt szedegeti s 
emellett üdvözli Andrássy Gyulát- Hogyne 
üdvözölné! 

A kormány tagjai közül az összkor-
mány és a haladópárt nevében Lányi Ber-
talan igazságügyminiszter kivánt báró Fej  ér -
váry Géza miniszterelnöknek boldog ujevet. 

Mire a miniszterelnök a következőkben 
válaszolt: 

Nehéz feladatunkat  szerényen, de si-
kerrel végeztük, pedig sok akadályra, sok 
mesterkélt gátra is bukkantunk. Gáncs, szi-
dalom és kárhoztatás kisérte működésűnket. 
De ezzel nem törődvén, ezt elfelejtem.  Édes 
jutalmam eddig s édes jutalmam lesz mind-
addig, mig a kormány élén állok, az, hogy 
nem hagytuk oltalom nélkül az állam ve-
szélyeztetett rendjét s a törvénynek meg-
támadott tekintélyét. És bár e perczben dul 
az indulatok harcza s a békevágv a velünk 

szenvedtek hajótörést. Lassan az ország 
szervezetének minden részében eltolódások 
és elváltozások mentek végbe. Ez kifejezést 
nyert a kormány helyzetében is. 

Tisza István gróf  távozása után Fejér-
váry Géza báró kormánya csakis a béke 
létrehozása végett jött. Többség nélküli kor-
mán} volt, de parlamentáris czéllal. A kabinet 
második kinevezése és kiegészítése már azért 
történt, hogy az ország kormány nélkül ne 
maradjon és a parlamentáris megoldást, ha 
a koaliczióval nem lehet, uj párt szervezé-
sével, uj programmal és uj választás utján 
keresse. 

Ekkor billent meg az egyensúly a nagy 
dolgokban is. Noha mindenki a békét hordta 
ajkain, minden megtörtént a harczra. A 
nemzet és korona egyenlőképpen féltette  és 
kimélte az alkotmányt. Fatális eredmény, de 
nem az első a politikában, hogy a jószán-
dékokkal kikövezett ut a pokol előtornáczába 
és a békevágy a harczba visz. 

A küzdelem elején a koalicziónak bi-
zonyosan nem volt még az eszében, hogy 
a vármegyéket belevigye a kormány, sőt a 
korona elleni harczba. 

Es mi a mérleg az év végén ? Az, hogy 
a koaliczió eddig semmit sem volt képes ki-
vívni abból, a mit akart, de a mit nem akart, 
— az általános titkos választási jogot — azt 
kénytelen volt programmjába bevenni. Ennek 
a hebehurgyaságnak hatása csak szomorú. 
Feldúltak az ország közigazgatási, gazdasági 
és erkölcsi állapotai. A hatósági tekintély 
mélyen leszállott, az osztályellentétek kiéle-
sedtek, a szegénység terjedt, az államház-
tartás vegetál, a társasélet megbomlott, a 
kulturélet meglazult s az egész nemzeti 
szervezet sokat veszített fejlődési,  sőt ellen-
állási képességéből is. Az 190o. év tehát a 

Szerencsétlen óriás. 
Délutánonkint, amikör a gyermekek az 

iskolából hazajöttek, az óriás kertjében men-
tek és ott játszadoztak. Szép, nagy kert volt, 
beültetve lágy zöld füvei.  Itt ott a pázsiton 
volt egy-két virág, amelyek olyanok voltak, 
mint csillagok az égbolton. Tizenkét baraczkfa 
állt a kertben, amelyek tavaszkor rózsaszí-
nűek voltak és ősszel gazdag gyümölcstől 
voltak terhesek. A madarak a fák  tetején 
ültek és oly édesen énekeltek, hogy olyan-
kor a gyermekek felhagytak  a játékokkal, 
hogy meghallgassák őket. »Oh mily boldo-
gok vagyunk mi itt« — mondták egymásnak. 

Egy napon megérkezett az óriás. Lá-
togatóban volt barátjánál, a felszarvazott 
ember falónál  és ott tartózkodott hét álló 
esztendeig. Mikor a hét esztendőnek vége 
lett, mindaz, a mi mondani valója volt, azt 
megmondta, mert beszélő anyaga igen kor-
látolt volt és igy elhatározta, hogy a saját 
várába fog  visszavonulni. Mikor hazajött, 
látta kertjében a jászó gyermekeket. 

— Mit csináltok itten ?! — kiáltá mo-
gorván. 

A gyermekek pedig elfutottak. 
— Az én kertem, az én kertem — 

mondta az óriás — ezt mindenki beláthatja 

és nem engedem, hogy valaki rajtam kiviil 
benne játszhasson. 

Azért egy nagy fallal  vette körül kert-
jét és ezt a táblát függesztette  ki: 

Jogtalanul rálépni e területre bün-
tetés terhe mellett tilos. 

Az óriás egy nagyon önző óriás volt. 
A szegény gyermekeknek nem volt hol 

játszaniok. Megpróbáltak az országúton, de 
ez nagyon poros és köves volt és ők nem 
tűrhették. Így tehát, amikór vége volt az 
iskolai előadásnak, körüljárták a nagy falat 
és a szép ketről beszélgettek. »Mily boldo-
gak voltunk mi itt« — mondogatták egy-
másnak. 

Azután jött a tavasz és az egész vidék 
paradicsoma volt a virágoknak és madárkák-
nak. Csak az önző óriás kertjében volt még 
télviz ideje. A madarak nem énekeltek, mert 
nem voltak ott a gyermekek, a fák  pedig 
elfelejtettek  virulni. Egyszer egy szép virág 
kidugta a fejét  a fü  közül, de a mikor meg-
látta a figyelmeztető-táblát,  akkor annyira 
elszomorodott a gyerekek sorsa fölött,  hogy 
hirtelen a földbe  vissza tért és tovább aludt. 
Akik akkoriban örültek, azok a hó és fagy 
voltak. »A tavasz megfeledkezett  erről a 
helyről, azért mi fogunk  itt élni, az egész 
esztendőn keresztül« — mondották. A hó 

I b e f ö d t e a f ü v e t  n a g y , f e h é r  t a k a r ó j a v a i é s 
a z ú z m a r a e z ü s t s z í n ű r e f e s t e t t e  a z ö s s z e s 

, k e r t b e l i f á k a t .  M e g h í v t á k m a g u k k ö z é " a z 
é s z a k i s z e l e t i s , h o g y n á l u k l a k o z z é k é s a z 
é s z a k i s z é l a m e g h í v á s t e l f o g a d t a .  B u n d á k b a 
t a k a r ó d z v a s i v í t o t t e g é s z n a p o n á t a k e r t e n 
k e r e s z t ü l é s l e f ú j t a a k é m é n y e k e t . » V a l ó -
b a n , e z f ö n s é g e s  h e l y « — m o n d t a — » j ó 
l e s z m e g h í v n i a j é g e s ő t i s . « É s m e g é r k e z e t t 
a j é g e s ő . H á r o m ó r á t n a p o n t a c s a p k o d t a a 
k a s t é l y t e t e j é t , m i g m a j d n e m s z é j j e l z ú z t a a 
p a l a f ö d e l e k e t .  A z u t á n a k e r t k ö r ü l f u t k o s o t t , 
a m i l y e n s e b e s e n c s a k t u d o t t . S z ü r k e ö l t ö z é k e 
v o l t , l e h e l e t e p e d i g f a g y o s . 

— Nem értem — mondta az önző 
óriás — miért nem akar a tavasz megér-
kezni. — Lenézett ablakából hideg, fehér 
kertjére és azt mondta : 

— Remélem, hogy az időjárás mégis 
meg fog  változni. 

A tavasz azonban nem jött meg soha, 
de a nyár sem. Az ősz minden kertnek 
arany gyümölcsöket érlelt, csak éppen az 
óriási kertjének nem. Azt mondta : nem ér-
demli meg, mert nagyon önző. így hát itt 
folytonos  tél volt és az északi szél és jég-
eső és a zúzmara és a hó a fák  körül tán-
czoltanak. 

Egy reggel az óriási ébren feküdt  ágyá-
ban, mikor a bájos zene hangjai ütötték meg 
a fülét.  Oly édesen hangzottak, hogy azt 
hitte talán, hogy a király muzsikusai vo-



Vis maior. 
Az igazság ereje annak belső 

tartalmától s nem attól függ,  hogy 
többen vagy kevesebben hirdetik. 

Az alkotmányosságon, a törvény 
szellemén ejtett első sérelem a kisebb-
ség erőszaka volt, melylyel Széli és 
Tisza uralma idején a többség akara-
tának érvényesülését megakadályozta. 
—• Utána következett a másik törvé-
nyes alkotmánysértés. Nem a zseb-
kendős szavazás, mely végre sem 
volt egyéb mint a többség akaratá-
nak politikai okosság nélkül való eró-
szakolása. A ház feloszlat  ás volt az, 
melynek törvényességét semmiféle  ra-
bulisztika igazolni nem tudta. Hogy 
az ellenzék ebbe a törvénysértésbe 
belenyugodott, az csak azért történt, 
mert soha sem álmodott busás hasz-
nát latta. A harmadik sérelem a Ház-
nak deczember 19-én történt elnapo-
Jása, melyet az országgyűlés mindkét 
háza egyhangúlag konstatált s ellene 
tiltakozott. 

Ha most már azt a kérdést vet-
jük fel,  hogy a három sérelem közül, 
melyik volt a legnagyobb, jkövetkezés-
képen mikor volt a törvény sérelmét 
panaszlóknak igazsága a legnagyobb, 
azt kell konstatálnunk, hogy a leg-
nagyobb sérelem a Tisza házfeloszla-
tása volt, tehát a törvény ezen sérel-

met panaszlóknak volt legnagyobb az 
igazságuk. Pedig akkor legnemeseb-
ben hirdették, És aránylag legkisebb 
a sérelem most, a mikor mindenki 
hirdeti. 

A sérelmes cselekedetek inditó 
okaik nélkül el nem bírálhatók az 
igazságszolgáltatásban sem, annál ke-
vésbbé a politikában. Es a sérelem 
annál kisebb, minél inkább indokolva 
van az a ténykörülmény, hogy a sé-

j relem az élet,  a megélhetés érdekében 
történt. E szempontból tekintve van-
nak súlyos büntettek, melyek felmen-
téssel védződnek s rokonérzéssel ta-
lálkoznak. 

Az obstrukczió alkotmánysérté-
1 sét, a Tisza törvénysértését nem kö-
j vetelte az élet; mert csak a törvény-

alkotás, tehát az élet  mikéntjére  vonat-
kozó aktus volt veszélyeztetve; ma 
azonban maga az élet,  a megélhetés 

j van veszélyeztetve s ezen veszélyez-
: tetés elhárítása okozta a sérelmet. 

A helyzet ma ez : harcz folyik 
a nemzet többségét képviselő koáli-
czió és a kiráy között* Ez a képvi-
selőház többsége törvényalkotó és 
ellenőrző tisztét uj jogok kierőszako-
lására akarja felhasználni.  A király 
ebbe bele nem egyezik, a többséget 
a kormányzással meg nem bizza. A 
többség viszont minden erejét meg-
feszíti,  hogy a király kormányzói jó-

szemközt álló tábor részéről egyelőre még 
csak itt-ott elszórt szavakban nyilvánul, de 
tettekben még nem : azért még sem mon-
dok le a béke és az alkotmányos kibonta-
kozás reményéről. Fölséges urunk szeretete 
magyar nemzete iránt meg nem csökkent s 
a magyar nemzet hűsége változatlan. Ez a 
két erő elvégre győzni fog  ! De bármi következ-
zék s a felzaklatott  indulatok hevében most 
bármily éles kárhoztatások röpködjenek fe-
lénk, bizton számítunk arra, hogy a törté-
nelem ítélete másként fog  hangzani, mint a 
ma dúló szenvedélyek véleménye. A törté-
nelem véleménye azt fogja  mondani, hogy 
egykor alkctmánvviszályok miatt az akkori 
többség nem vette át az ország kormányát, 
de csak néhány szerény és jó hazafi,  ki 
királyának szavára és hazájának igaz sze-
retetéből élére állott a kormánynak és sú-
lyos viszonyok között nagy áldozatkészség-
gel törekedett arra, hogy megmentse az ál-
lam fenyegetett  rendjét, a törvények feldúlt 
tekintélyét, a nép jólétéhez fűződő  nagy ér-
dekeket s mindezekben az alkotmány ren-
deltetését, sőt magát az alkotmányt is. 

A főispáni  kinevezésekről és felmenté-
sekről s az uj főispáni  beiktatásokról kel-
lene megemlékezni még, de hát ezt hagyjuk. 

A mit a koáliczió ezen a téren müvei, 
az egyszerűen szégyenletes s a müveit kül-
föld  sajtója ismét vigan czikkezhetik rólunk, 
barbarokról. 

Teszi is. 
De hát ez a koalicziónak mindegy. 
A fődolog  az lenne, hogyha majd a 

kormányra kerülnek, minél több főispáni 
szék legyen üres, a hová azonnal beülhet-
nek a Zoltánok. 

Hogy az ország a válságba belepusz-
tul, az mellékes, a fő,  hogy koncz legyen. 

nulnak el ablaka alatt. Pedig a muzsikus 
egy kis pacsirta volt, de mert oly régen 
nem hallott zenét kertjében, ügy tünt neki 
föl,  miuiha a világ legszebb zenéjét hallaná, 
A jégeső fölhagyott  csapkodásaival és az 
északi szél nem tombolt és egy tavaszi 
szellő szökött be a nyitott ablakszárnyon. 

— Azt hiszem, a tavasz végre megér-
kezett — mondá az óriás, kiugorva ágyából 
és kifelé  tekintett. És mit látott ? 

Valami csodásat. A falban  levő kis 
lyukon bemásztak a gyermekek a kertbe és 
a fák  ágain üldögéltek. Minden fán  egy-egy 
gyermek ült. A fák  pedig ugy örültek, hogy 
megint magukon láthatják a gyermekeket, 
hogy virágokkal takarták be magukat, kar-
jaikat pedig szeretetteljesen a gyermekek 
fejei  fölé  tertesztették. A madarak körbe 
röpködtek és elragadtatásukban vigan csiri-
peltek, a virágok pedig kikandikáltak a zöld 
fü  közül és boldogan nevettek. Megragadtató 
volt mindezt nézni és csupán egy sarokan 
volt tél és itt eg}í kis fiúcska  állt. Oly ki-
csiny volt, hogy nem ért fel  az ágakig. 
Körülfutotta  szegényke a fát  és keserűen 
sírdogált. A fa  még tele volt fagygyal  és 
hóval, az északi szél pedig zúgott és tom-
bolt körülötte. »Mászszál fel  kis gyerkőcz« 
— mondta a fa,  miközben ágait annyira 
lehajtotta, amennyire csak bírta, de a fiúcska 
nem tudta elérni. 

Az óriás szive meglágyult, amikor ezt 
látta. »Milyen önző voltam« — mondta — 
»most tudom, miért nem jöhetett ide a tavasz. 
Fölsegítem a szegény fiúcskát  a fára,  azután 
ledöntöm a kert falát,  a kert pedig minden 
időre a gyermekek játszóhelye legyen«. 

Valóban nagyon szomorú volt az óriás 
a fölött,  arnit csinált. 

Lement, zajtalanul kinyitotta a kaput 
és belépett a kertbe. De a mikor a gyerekek 
megpillantották őt, ugy megijedtek tőle, bogy 
nyomban elfutottak.  A kertben pedig ujolag 
tél lett. Csak a kis fiu  nem futott  el, mert 
szemei tele voltak könynyekkel és nem lát-
hatta meg az óriást. Az óriás lassan oda-
somdolyodott hozzá, gyöngéden megfogta 
karját és felültette  a fára.  És nyomban vi-
rágozni kezdett a fa,  a madarak eljöttek és 
énekeltek rajta. A kis fiu  kiterjesztette kar-
jacskáit az óriás nyaka köré és a száján 
megcsókolta. Amikor a többi fiuk  látták, 
hogy az óriás nem haragos, visszafutottak 
és velük visszajött a tavasz is. »A kert a 
tiétek, gyerekek« — mondta az óriás és vett 
egy nagy csákányt és ledöntötte a falat. 

Mikor az emberek délben hazafelé 
mentek, csodálkozva látták, hogy az óriás 
játszadozik a gyerekekkel a legszebb kertben, 
amelyet valaha láttak. Egész napon át ját-
szadoztak, este pedig eljöttek az óriáshoz 
és jóéjszakát kívántak neki. 

—• Hol van kis társatok ? — kérdezte. 
Az a kis fiu,  akit a fára  segítettem ? Az 
óriás azt szerette legjobban, mert ajkon 
csókolta őt. 

— Nem tudjuk — mondták a gyerme-
kek — elment. 

— De meg kell mondanatok neki, 
hogy holnap biztosan jöjjön — szólt az óriás. 

A fiuk  pedig azt felelték,  hogy nem 
tudják hol lakik és azelőtt sohasem látták 
őt. Az óriás erre nagyon szomorú lett. 

Minden délután iskolazárta után jöttek 
a gyerekek és az óriással játszadoztak. De 
a kis fiu,  kit az óriás annyira szeretett, nem 
mutatkozott többé. Az óriás nagyon jó vi-
szonyban volt a gyerekekkel, de leginkább 
kis barátja után vágyódott és gyakran mondta 
róla: »Öh, hogy szeretném őt viszontlátni.« 

Evek multak, az óriás pedig nagyon 
öreg és gyönge lett. Már nem-tudott a gye-
rekekkel játszadozni és ugy csak karszéké-
ben ülve nézte őket és örült játékaiknak. 

— Sok szép virágom van — mondta — 
de mind közül legszebbek a gyermekek. 

Egy téli reggel öltözködése közben ki-
tekintett az ablakon. Csodálkozzással dör-
zsölte ki szemeit és nagyott nézett. Valóban 
csoda volt az, amit látott. A kert legtávol-
esőbb sarkában egy fa  állt, befedve  kedves 
és fehér  virágokkal. Agai csupa aranyak vol-
tak és .ezüst gyümölcsök függtek  rajtuk; 



gának érvényesülését megakadályozza. 
Ám kormányozni  kell;  mert kormány-
zás nélkül  nincs államélet.  A királyt 
tehát ezúttal vis major kényszeritette 
az országgyűlés elnapolására. 

Az elnapolás ellen tiltakozó ha-
tározat megoldásában nincs igazság. 
A király éppen azért napolta el az 
országgyűlést, mert tudta, hogy ha 
el nem napolja, a többség nem a tör-
vényes állapot visszaállítására, hanem 
az ő kormányozói jogának megtörése 
fogja  hatalmát használni. Spirituszba 
kell tenni azt a magyart, a ki még 
nincs a felől  győződve, hogy a 
képviselőház (ha el nem napolja 
a király), deczember 19-én nem költ-
ségvetést szavaz meg, hanem vád 
alá helyezi a kormányt, hogy ezzel 
sarokba szorítsa, kormányzói tisztében 
megakassza a királyt. Az el nem na-
polt országgyűlés csak a sarokbaszo-
ritás politikáját folytatja.  Tehát a ki-
bontakozást nehezíti. 

Ezzel mi nem akarjuk a sérel-
met letagadni vagy szépíteni. A baj 
akkor is csak baj, ha kényszer-
helyzet következménye. Közre kell 
tehát minden tényezőnek működni, 
hogy ne ismétlődjék. 

Békét kell biztosítani. Ha más-
ként nem megy, áldozatok árán is. 
Uj jogokat ki lehet küzdeni lassan, 
kitartó erőfeszítéssel  és ki lehet vívni 
erőhatalommal. Ha nincs erőhatal-
munk, a békés kiküzdéshez kell fo-
lyamodnunk. 

alatta a kis fiu  állt, akit oly nagyon szeretett. 
Boldogan sietett az óriás le a lépcsőn 

a kert felé.  A pázsiton át futott  a gyermek-
hez. Amikor pedig közel jött hozzá, boszu-
san és vérvörös ábrázattal rá rivalt: 

— Ki mert téged megsérteni ? — Mert 
a gyermek kezén két szögszurástól eredő 
seb tátongott és a lábán is két szögszurás-
tól eredő seb volt. 

— Ki mert téged megsérteni! ? — ki-
áltott az óriás. — Hogy vegyem nagy kar-
domat és megöljem őt. 

— Oh, semmi — felelt  a gyermek — 
ezek a szeretetnek a sebei. 

— Ki vagy te ? — kérdezte az óriás 
és sajátságos félelem  lepte meg őt és letér-
depelt a gyerek előtt. 

A gyermek pedig rámosolygott az 
óriásra és ezt mondta neki : 

— Valaha te engedtél engem kerted-
ben játszadozni, most jöjj velem az én ker-
tembe, a paradicsomba. 

Amikor pedig a gyerekek azon délután 
bejöttek a kertbe, az óriást halva találták a 
fa  alatt, befödve  fehér  és rózsaszínű virágokkal. 

VÁRMEGYE és VAROS. 
Főszolgabirák és községi közúti 

ügyek. A kereskedelemügyi miniszter legu-
tóbb egy konrét esetből kifolyólag  kimon-
dotta, hogy a járási főszolgabiró  a község 
közúti ügyeiben rendelkezési és intézkedési 
joggal csak az esetben bir, ha a község kö-
zútai és műtárgyai rossz karban vannak, 
illetőleg a községet e részben mulasztás 
vagy hanyagság terheli. 

Uj lap. Az udvarhelymegyei Jegyzői-
egylet folyó  évben »Udvarhelyvármegyei 
községi és körjegyzők közlönye« czim-
mel egy havi folyóiratot  indít meg. A lap 
kizárólag községi ügyeket fog  felölelni  és 
felelős  szerkesztője Gálffy  István fenyédi 
körjegyző lesz. A lapot a Becsek D. Fia 
könyvnyomda adja ki és azon körjegyzők, 
kik az Udvarhelyi Híradóra előfizetnek,  díj-
mentesen kapják meg, Máskülönben előfi-
zetési ára egész évre 4 korona. Az első 
szám már e hó folyamán  megjelenik. 

Újévi tisztelgések a vármegyén. 
Ugrón  János főispán  távolléte miatt a szo-
kásos újévi tisztelgések elmaradtak. — Dr. 
Damokos  Andor alispánnál a vármegye tisz-
tikara tisztelgett Dr. Demeter Lőrincz főszol-
gabiró, tb. főjegyző  vezetése mellett, bizto-
sítván az alispánt a tisztikar változatlan bi-
zalmáról és ragaszkodásáról. Az alispán 
meghatottan válaszolt, megköszönve a lelkes 
óváczióért. Azután a városi tisztikar tisztel-
gését fogadta  Gotthard.  János polgármester 
vezetése alatt. Tisztelgett még Amberboy 
József  vezetése mellett a pénzügyigazgató-
ság mellé rendelt számvevőség, a tanfelü-
gyelőség és mások. 

Ádám Albert főjegyző  gyengélkedé-
séből telépülvén, f.  hó 2-án átvette hiva-
talát. 

Ingyen könyvtár. A földmivelés-
ügyi miniszter Magyaros  község részér; 
száz kötetből álló ingyenes könyvtárt és egy 
könyvszekrényt ajándékozott. 

Kinevezés. Gál Lajos, Somorai  Fe-
rencz, Dobai Ferencz, Jakab  János és Simó 
György városi szolgák lemondottak állásuk-
ról, mert Amerikába  vándorolnak  ki. He-
lyükbe Golthárd  János polgármester Andrási 
Dénest, Bokor  Andrást, Nagy  Dénest, Ily  és 
Antalt és Orbán Lajost nevezte ki. 

A harisnyás székelyek. 
Az 1905. deczember 18-án tar-

tott közgyűlésen figyelmeztette  Pé-
terffy  Lőrincz plébános úr a székely 
harisnyás bizottsági tagokat hogy ne 
szennyezzék be azt az ősi székely fehér 
harisnyát. Nem volt alkalmam, hogy 
visszafeleljek,  mert már oly sokan 
voltak szólásra jelentkezve, hogy 
azok is alig érhettek czélt, hogy be-
szédhez juthassanak. 

Mi pediglen figyelmeztetésen  kí-
vül is, én a mi az én személyemet 
illeti, s azt hiszem, hogy több társaim 
is, kik velem egy véleményen vannak, 

nemcsak a harisnyát, hanem lekiis-
meretüket sem akarjuk beszenyezni, 
nem akarunk olyat cselekedni, mivel 
magunk, vagy hazánk ártására len-
nénk. Azt hiszem talán nem ártalmas 
ha méltóságos Ugrón  János úr Ud-
varhelyvármegyében főispán,  hogy 
nem egy idegen ember foglalta  el azt 
a helyet. Azt hiszem, hogy az or-
szágházánál, az ország dolgai elinté-
zését nem akadályozza, az Ugrón 
János úr főispánsága.  Nem értem tel-
jesen, hogy Péterffy  Lőrincz plébá-
nos úr mit kivánna tőlünk, hogy 
cselekedjünk. Azt hiszem, hogy kö-
vessük a 48-as pártot. Mi pediglen 
illetve én, ami az én személyemet 
illeti, kijelentem, hogy pártonkívüli-
vagyok, mindaddig mig egy olyan 
pártot nem látok, a melynek van alapja, 
egy olyant, a melylyel megvalósulás-
hoz lehet jutni. 

Azt mondotta Péterffy  Lőrincz 
plébános úr, szégyenli, hogy udvar-
helymegyei lakós, én meg nem szé-
gyellem, hogy udvarhelymegyei lakós 
vagyok, illetve még azt sem, hogy 
Ugrón János úr Udvarhelymegyében 
főispán,  mert Ugrón János úr ennek 
a megyének egy törzs hazafia.  S hogy 
ebben a zavaros állapotban is szük-
ség, hogy a törvények fennálljanak 
tehát nem ártalmas a főispáni  szék 
betöltése. Ugrón János úr is, tudom 
én, hogy hazaszerető ember, keblében 
van az is, ajmitaz ellenzék a haza ja-
yára akar, ott lesz az ellenzékkel, a 
mikor ideje leszen. Nem vonjuk két-
ségbe, hogy Ugrón János úr a haza, 
a nemzet javát háttérbe nem akarja 
szorítani. Ma mindnyájunk kebelében 
meg van az ellenzék akarata, csak 
meg kell gondolkozzunk, mert nehéz 
dolog áll előttünk, ha lassan haladunk 
tovább érünk, a mi beszédeink sem-
mit sem érnek, ha a párt vezéreink 
egyet nem értenek. 

Még tovább megyek, mert ha 
már meggondoltam, ki is mondom. 
Régebbi dolog az a társadalmi 
életben Udvarhelymegye hazafiai  kö-
zött, hogy kedvelt emberek egymás-
sal ellentétbe állottak. így van min-
den vármegyében mindenütt fel  lehet 
találni az ehez hasonló ellentéteket, 
felmehetünk  egészen Budapestig ott 
is megtaláljuk az országházában is 
a hasonló ellentéteket. 

Előfordulnak  még azok a dol-
gok is, hogy némely ember elnevezi 
magát hazaszeretőnek, más ember-
társát hazaárulónak, az ilyenek miatt 
felgerjed  az indulat, bekövetkezik a 



czivódás, pedig ha nincs az ország-
ban egyetértés, akkor haladás sincs. 
Én Péterffy  Lőrincz plébános úr fi-
gyelmeztetését köszönettel veszem, de 
a főispán  úr ő méltóságának személyét 
meg tisztelni maradok. 

Óhajom az, hogy a párt-vezérfiak 
egyetértéssel haladhassanak, a béke 
és a haza javára, csendessége hely-
reállítására. 

Kiss Lajos, 
hodgyai lakos 

SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 
Népnevelés. 

Kevés ember akad manapság hazánk-
ban, ki helyzetével, sorsával teljesen meg 
volna elégedve. Mindenki többet akarna a 
földi  javakból, örömökből s minél kevesebbet 
a munkából. Ezért hangzik aztán a panasz, 
a fönálló  jogrend, a különböző intézmények, 
a művelődési, gazdasági, ipari- és kereske-
delmi viszonyok mostohasága ellen. 

Hiszen hazánk és nemzetünk története 
azt bizonyítja, hogy láttunk mi már a mos-
taniaknál sokkal nehezebb napokat is, de 
azért mégsem csüggedtünk, mégsem vesz-
tünk el, sőt — mint a pálma — saját ter-
hünk alatt erősödtünk. Miért hát a panasz 
ajkunkon, miért a keserűség szivünkben ? 
Miért várjuk mástól, valami csudától, hely-
zetünk javítását, mikor az egészen a mi 

^hatalmunkban, a mi kezünkben van ? 
Összetartani a jóban, a hazavédelmében 

és fölvirágoztatásában  ; tenni és pedig önzet-
lenül, nemcsak magunkért, hanem a közért, 
az emberiség boldogságáért; kevesebbet él-
vezni és sokkal többet dolgozni: a ki ezekre 
megtanítaná a magyart, az lenne e honnak, 
második megalapítója. 

És mivel hazánk — mezőgazdasággal 
foglalkozó  állam lévén — legnagyobb rész-
ben földmivelő  elemmel bír: nagyon termé-
szetes, hogy leginkább ennek a népnek 
sorsa érdekli mindazokat, kiket hazánk és 
nemzetünk jövője érdekel. »Ez az osztály 
— mint egy hires nemzetgazdász mondja — 
a nemzet fajának  gyökere. A korona virágai, 
levelei és ágai, sőt maga a törzs is elhalhat, 
de ha a gyökérzet egészséges, ezek ismét 
megifjadhotnak.  Ámhol a gyökér nem sokat 
ér, ott az egész fa  is tönkre megy.« 

Örömünkre szolgálhat azonban, hogy 
hazánk néhány kiváló embere — megértve 
az idők jelét áldásos mozgalmat inditott meg 
annak a népnek megmentése érdekében, 
melyet eddig tanítottak ugyan a népiskolá-
ban, az életben szükséges tudományokra, 
adtak ugyan neki egyéni szabadságot és jo-
gokat, de mindezekkel, mindmegannyi éles 
késsel csak önmagát pusztította, mert arra 
nem nevelte senki, hogy ezen kincseket mi-
ként értékesítse nemcsak a maga, hanem a 
hazája javára is. Bizonyára sokféle  üdvös 
hatása van ennek, de csak azt emiitjük fel, 
hogy rendre takarékosságra szoktatja a népet 
s előmozdítja a társadalmi osztályok között 
való békességet, meglégedéshez vezet. Csak-
hogy a rendszeretet nem születik ám az 

emberrel, mint a költői tehetség; erre őt 
nevelni kell. Nevelnünk kell a népet is, ha 
azt akarjuk, hogy időben és munkában rend-
hez szokjék és ezáltal előre haladjon. Mert 
mi az oka a köznép hátramaradásának külö-
nösen az anyagi téren ? Az, hogy nem akkor 
és nem ugy teljesiti kötelességeit a mikor és 
a hogyan kellene. 

A renden kivül, takarékosságra is kell 
szoktatni a népet. Erre ugyan nem kellene 
nevelni a népet, ha az önzésben, a fösvény-
ségben állana a takarékosság ; mert annyi 
bizonyos, hogy senki mohóbban nem kapna 
a pénz után és senki nehezebben nem adja 
ki, mint ő Közczélokra éppen nem szeret 
áldozni. Ideálizmust nem igen találunk nála. 
Mindent abból a szempontból néz és ítél 
meg : van-e belőle valami haszon ? Ez azon-
ban épp oly beteges állapot, mint a tékoz-
lás. E két szélsőség között van az arany 
középút: a józan a takarékosság; melyre 
népünket szintén nevelnünk kell. 

Csakis ugy érhetjük el a társadalmi 
osztályok közötti békességet, ha a nép va-
lódi jóllétét, aÍ  ő kulturális előrehaladását 
elősegítjük s nemcsak a fórumon,  de ott-
hon is tettel és szóval szolgáljuk a hazát. 

Kr. 

A hazafiságról. 
A »hazafiság«  értelmével kevés ember 

van tisztában. Nem is lehet, mert mindenki 
másként magyarázza. Mindenki más-más fo-
galmat alkot róla, más képet farag  magának 
és — azt imádja. 

Sokszor egész nagy társaság van együtt. 
Tagjai egytől-egyig jpbb hazafiaknak  tartják 
magukat másoknál. Mindenikük azt állítja: 
»Nem ismerek jobb hazafit  magamnál!« 
Ugyanezt mondja af  másik is, csakhogy e 
kifejezést  mindketten saját fogalmuk  szerint 
értelmezik. Hanem annyi tény, hogy azért 
száz ilyen ember közül kilenczvenkilencz 
mindig magyar és jó hazafi,  bármilyen foga-
lommal birjon is, mert hogy a hazaszeretet 
meg van benne, az tagadhatatlan ! 

Hogy azonban a hazafiság  hányféle 
fogalmon  alapul és hányféleképen  magya-
rázható, arról elég példát nyújt nekünk a 
történelem. Miután pedig a magyar hazafi-
ságról van szó, vegyük elő tehát a magya-
rok történetét. 

Íme, mindjárt kezdetben, Géza fejede-
lem belátván, hogy a pogány vallás mellett, 
a magyar nemzet a keresztény népek köze-
pette nem állhat fenn  ; nem pedig azért, mert 
a pogány vallás mellett a nemzet nem ismer 
más méltó foglalkozást,  csak a harczot s 
így szomszédjait folyton  háborgatja, kik majd 
egyszer csak valamennyien szövetkeznek és 
kiűzik vagy pedig elpusztítják, — ennek 
következtében elhatározta, hogy a keresztény 
vallást behozza. Szándéka tehát nem pusz-
tán politika, hanem a legtisztább hazafiság 
volt s mégis annyi ellenszegüléssel találko-
zott, hogy ezt a nagy munkát fiának  kellett 
átengednie. 

És Istvánnak, az első magyar király-
nak, az apostolnak, mennyit kellett küzdenie 
azért, hogy az európai czivilizácziót, a ke-
resztény vallást átültette hazánkba. Először 

is Kupa vagy Koppány lázadt fel  ellene, 
majd pedig Gyula. Utoljára saját rokonai 
akarták megyilkolni. 

Kik voltak akkor a jobb hazafiak? 
Azok, akik a királlyal tartottak, vagy pedig 
akik pártot ütöttek ellene ? 

Halála után ismét ketté szakadt a 
nemzet. Egyik része Pétert, a másik Aba 
Sámuelt ismerte el királynak — és ez így 
végighúzódik valamenyi Arpádházi király 
uralkodása alatt, — pedig egyik se volt 
német! Meghasonlott a nemzet I. Endre és 
Béla között, egyik rész pedig Vatha vezér-
lete alatt a pogányságot akarta visszaállítani. 

Kettészakadt az ország Salamon és 
Géza alatt is. Könyves Kálmán ellen pedig 
öcscse Álmos fogott  fegyvert.  Testvérharcz 
dult folyton  Magyarországon, igy Imre és II. 
Endre közt. Sőt Endre ellen saját fia  Béla 
ütött pártot. Vájjon kik voltak a jobb haza-
fiak  ? Azok-e, akik a királyt és annak jogait 
védelmezték, vagy pedig azok, akik nagyra-
vágyás és haszonlesésből ellene fellázadtak, 
trónjától megakarták fosztani  és azt, aki 
nekik birtokot és méltóságokat igért, fel 
akarták magasztalni ? 

Még Hunyadi Mátyás, az igazságos 
ellen is hányszor ütöttek pártot! Elnevezték 
zsarnoknak, mivel igazságosan kezelte a tör-
vényeket. 

És melyik volt a jobb hazafiak  része ? 
Ki tudná azt megmondani! Azt, hogy melyik 
fogta  fel  a dolgot helyesebben, hogy melyik-
nek volt több belátása, azt meg tudja mon-
dani a történelem. De hogy hazáját melyik 
szerette jobban ? Afölött  senki nem lehet 
biró. Mindenik azt állította magáról: »Különbb 
hazafit  nem ismerek magamnál.!« Aki tehát 
nem akarja, hogy az ő hazafiságát  kétségbe 
vonják, az ne vonja kátségbe a másokét 
sem ! Lehet, hogy ami az ő fogalma  szerint 
hazafiatlanság,  az a másik meggyőződése 
szerint hazafiság  és viszont. Hogy aztán 
melyik jobb és hasznosabb a kettő közül, 
a fölött  csak a jövő eseményei és a követ-
kezmények adhatnak bírálatot. 

Becsüljük meg tehát egymást és tart-
suk tiszteletbe a mások meggyőződését! 

TANÜGY. 
Az „Udvarhelymegyei Tanító-

Egylet" udvarhelyi fiók-járásköre  e 
hó 28-án tartotta meg őszi gyűlését Székely-
udvarhelyt.  Tekintve a mostoha időjárást, a 
tagok elég szép számmal gyűltek össze, ugy 
hogy a rendes időben tartó, rendes gyűlé-
sek közé sorolható. A gyűlést a központi 
választmány határozata értelmében Gyerkes 
Mihály alelnök hívta össze, ki a kir. tanfe-
lügyelőség részéről megjelent Ember János 
kir. tanfelügyelő  és Chalupka  Rezső kir 
tanfelügyelő  tollnokot, továbbá a tagokat 
szívélyesen üdvözölvén, a gyűlést megnyi-
tottnak nyilvánítja. Elsőben jelenti, hogy 
Veress  Ferencz elnöki tisztéről lemondott, 
mely lemondást a kör elfogadja,  helyét be 
nem tölti s az ügyek vezetésével a tavaszi 
ülésig alelnököt bizza meg. A gyűlés lefo-
lyásának három kimagaslóbb pontja volt-
melyek küzül első helyen említem — sor-



rendjük szerint Paál Sándor szabatos elő-
adásu emlékbeszédét, melyet szeretett elhunyt 
kartársunk Lázár József  felett  tartott. Tar-
talmas és tanulságos, igaz részvétet keltő és 
az élet rögös útjait oly hiven ecsetelő em-
lékbeszédét nem méltatom részletesen ; mert 
azt az érdeklődők elolvassák a »Haladás« 
czimíi folyóiratban,  a hol közölve lesz. Gyü-
lésünk tárgyai közül kizonyosan — bennün-
ket tanítókat — leginkább érdeklő pont volt 
Mircse  Dénesnek az »Uj Tanterv«-ről tar-
tott ismertetése. Előadó a Tantervet tantár-
gyakként ismerteti, összehasonlítja az eddigi 
tantervvel, az eddigi szokásban volt gyakor-
lattal és minden egyes pontnál külön előadja 
az ő eddig használt vagy használandó, de 
igen gyakorlati észrevételét. Ismertetése vé-
gén javaslatba hozza, hogy gyűlés min-
den egyes alkalommal foglalkozzék  az uj 
tanterv egyes tantárgyainak gyakorlati ala-
pon és tapasztalataikon való ismertetésével. 
Mely javaslat, Ember János kir. tanfelügyelő 
hozzászólása után elfogadtatott.  György  Sán-
dor a »Jellemképzésről« tátott igen szépen ki-
dolgozott, szép példákkal társított felolvasást, 
mely thémát a kör tagjai mindvégig élénk 
érdeklődéssel hallgatták s a kir. tanfelügyelő 
hozzászólása után elhatározták, hogy ezt a 
pedagógiai kérdést is a köri üléseken napi-
renden fogják  tartani. Több kisebb ügy 
elintézése után melynek sórán a jövő évi 
tavaszi közgyűlés helyéül Siikő  község je-
löltetett meg, a gyűlés déli 1 órakor véget ért. 

2899—.1905. sz. 
Valamennyi udvarhelyvármegyei áll. és 

közs. elemi, áll. polgári iskolának és áll. el. 
tanítóképzőnek. 

A kolozsvármegyei tanítótestület által 
kiadott Kolozsvárt megjelenő „Család és 
Iskola« czimü nevelés-oktatásügyi szakköz-
löny imár 31-ik évfolyamába  lép. 

E szakközlöny hosszú fenállása  alatt 
a nevelés-oktatásügynek, és a család és 
iskola közti eleven kapcsolat megteremtése 
ügyének hasznos szolgálatokat tett és tesz. 

Ez okból és a nmlt. vall. és közokt. 
ügyi m. kir. miniszter urnák 1905. évi nov. 
hó 13-ikán 66346. szám alatt kelt magas 
rendelete alapján ezen szakközlönyt a tek. 
czimnek beszerzésre ajánlom. 

Székelyudvarhely, 1906. jan. 2. 

Ember János. 
kir. tanfelügyelő. 

Tananyagbeosztási naplók és óra-
rend-nyomtatványok bírálata. 

Népiskolai  Tananyagbeosztási  naplók 
az uj Tanterv  alapján. A népiskolai tanügyi 
adminisztráció körébe vágó egy érdemes 
munka hagyta el e napokban a sajtót, mely 
méltán megérdemli, hogy a tanitó körök jó-
indulatát és figyelmét  magára vonja. Ugyanis 
a 32.055—1901. vkm. számú Gondn. Uta-
sítás 77. §. és a 44.246-1902. vkm. számú 
közs. isk. széki Utasítás 105. § a kötelező-
leg elrendeli minden állami és községi elemi 
népiskolára nézve az egész évi tananyag-
beosztás, az 1868. évi 38. t.-czikk 52. §-ának 
szemmel tartásával megszerkesztendő óra-
rend és a heti általános óratervnek hivatalos 
elkészítését, mely munkálatok a kir. tanfel-

ügyelőségnek minden év junius hó végéig 
jóváhagyás végett bemutatandók. E munká-
latokra eddig czélszerüen megállapított, meg-
felelő  szaknyomtatványok nem voltak, már 
pedig tekintetbe véve a Gondn. Utasit. 78. 
és a közs. isk. széki Utasit. 106. §§-ai értel-
mében megengedett különböző osztálykom-
binácziókat, főleg  a tananyagbeosztás és 
órarendek elkészítésénél, ezeknek aktaszerü 
hivatalos felül  bírálásánál és a kir. tanfel-
ügyelők által eszközölt iskolalátogatások al-
kalmával ezeknek a pozitív iskolai tanítás 
tananyagával való összemérésénél nagymérvű 
alaki nehézségek forogtak  és forognak  fenn. 
Ezen formai,  de sok tekintetben meritorius 
nehézségeket is elhárítani, vágy legalább a 
minimumra szállítani, az összeállítás bonya-
dalmas és nehéz munkálatainál ugy a taní-
tói köröknek, mint a felülbírálások  terhes és 
sok körültekintést igénylő munkájánál, a 
felsőbb  hatóságoknak' is egy általános érvé-
nyű, könnyen kezelhető és könnyen áttekint-
hető, megfelelő  szaknyomtatványt kezeibe 
adni czélja azon munkának, melyet Gyerkes 
Mihály székelyudvarhelyi közs. elemi iskolai 
igazgató-tanító sok gonddal, körültekintés-
sel, szaktudással és tárgyszeretettel »Tan-
anyagbeosztás és órarend nyomtatványok« 
czim alatt 15 különböző terjedelmű és jel-
legű füzetekben  megszerkesztett s melyeket 
Becsek D. Fia székelyudvarhelyi nyomdája 
előkelő, ízléses kivitelben .kiállított. Ezen fü-
zetek alakilag felölelik  az elemi népiskolák 
számára 2202—1905. elnöki szám alatt ki-
adott uj miniszteri Tanterv és Utasításban 
foglalt  összes osztálykombinácziók tananyag-
beosztást illető, továbbá az általános és gaz-
gasági ismétlő iskola és hittanitás anyagának 
beosztását szolgáló diszpozicziókat. Az óra-
rend lapok is a különböző osztály érdekek-
nek megfelelő  czélszerüséggel szerkesztve, 
csinosan és kivállóan jó minőségű papiroson 
nyomva, már alakilag is predesztinálva van-
nak arra, hogy az iskolában keretbe és üveg 
alá kerüljenek. Mindezek figyelembe  vételé-
vel a Gyerkes Mihály igazgató-tanitó által 
megszerkesztett ezen népiskolai Tananyag-
beosztási Naplókat és Órarendeket én a 
magam részéről a legjobb lélekkel ajánlom, 
az illetékes tanügyi körök jóinclulatu figyel-
mébe, mert bennök jelentékenyen fedezve 
látom mindazon adminisztratív, didaktikai és 
methodikai érdekeket, melyek a nmélt. vall. 
és közokt. ügyi m. kir. minisztérium és az 
illetékes felsőbb  tanügyi hatóságok idevonat-
kozó direktívái és rendelkezései alapján ugy 
elméleti, mint gyakorlati szempontokból az 
ilyen irányú szakmunkánál kívánatosak. E 
népiskolai tananyagbeosztási füzetek  kapha-
tók Z. Székely Dénes könyvkereskedésében 
Székelyudvarhelytt, ki a füzetek  használa-
tára és árjelzésére vonatkozó tájékoztatót 
kívánatra bárkinek is díjmentesen küldi meg. 
Székelyudvarhely, 1905. decz. 21, . 

Chalupka  Rezső, 
kir. tanfelügy.  tollnok. 

Fenti magánbirálathoz és ajánláshoz a 
magam részéről is hozzájárulok. 

Ember János, 
kir. tanfelügyelő. 

TOLLHEGYGYEL. 
Zoltán, mint szónok. 

Zoltán, a kihívó elem, előveszi gyűj-
teményes kifejezéseinek  szótárát: Arczátlan, 
Bárczás, Czudar, Degenyeg, Esztelen, Fene 
stb. stb. Zoltán előveszi egyúttal irodalmi 
szabályait is. Ezután leül zöltán és ir. 

Zoltán, ha gondolata kifogy  részben,, 
vesszőt, ha félig  kifogy  pontos vesszőt, ha 
egészen kifogy  pontot tesz. Zoltán, ha gon-
dolata utánvéttel jön (mint sokszor) kettős 
pontot tesz, ha egyáltaián nem jön (mint 
legtöbbször) gondolatjelt tesz. Zoltán, ha 
gondolata nincs (mint rendesen) kérdőjelt 
tesz. Zoltán írása tehát csupa jel, gondolat-
jel, kérdőjel, pont. 

Zoltán iránya előkelő, magasan szárnyal, 
mint a daru, bár normális agyvelőjü ember 
előtt érthetetlen. Zoltán előtt azonban nincs 
lehetetlenség. Zoltán nehéz összevisszaságot, 
hosszadalmas gabalyodást, éretlenség neto-
vábbját akarja irni. Zoltánnak minden sike-
rül. Zoltánnak ez is sikerül. Zoltán nem 
szerénytelen, nem tűri, hogy senki meg-
dicsérje, ezért kerüli még írásban is az al-
kalmat. Zoltán önzetlen hazaffy  s kizárja 
magát a választójogosultak közül írásban 
benyújtott indítványával. 

Zoltán nagy szellem, roppant tanult 
ember. De közismert szerénységénél fogva 
nem nyilvánítja. 

Zoltán érzi egyszóval, hogy hivatása 
van a papiros terén. De Zoltán ezzel is sza-
kadatlan ellentmondásban van, s élet-halál-
harczot folytat.  De Zoltán »szól tiz néma 
század hangján« s énekli nekünk »miszti-
kus, kifürkészhetetlen  énekét.« 

HÍREK. 
Kinevezés. A vallás- és közöktatás-

ügyi miniszter Kovácsy  Jenő h. tanárt a 
székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnázium-
hoz rendes tanárrá kinevezte. 

Személyi hir. Ugrón  János főispán 
f.  hó 2-án hazaérkezett. 

Legújabb főrend.  Idősebb Daniel 
Gábor, az unitárius egyház fogondnoki  ál-
lásáról lemondott s ezzel megszűnt a főren-
diházi tagsága is. Helyébe — mint jelentik 
— a király Ferencz  József  unitárius püspö-
köt hivta meg a főrendiházba. 

Tűzvész. Szenterzsébetről írják nekünk 
hogy ott Orosz Lajosné Kemény  Nánika 
bárónő kastélya decz. 29-én éjjel kigyúlt és 
teljesen leégett. A kár nagy, de biztosítással 
legnagyobb részben megtérül. A tüz a für-
dőszobában keletkezett s oly gyorsan terjedt 
el, hogy a család alig tudott megmenekülni 
a veszedelemből. A gyorsan elterjedt tüz az 
egész kastélyt martalékává tette ; mentésről 
szó sem lehetett. Hogy a gazdasági épüle-
tekre nem harapódzot el, csak annak a kö-
rülménynek tulajdonitható, hogy azok a 
kastélytól nagyon messze voltak. 

Alapitvány. Zetelakán Kalapács  P. 
János jómodu gazda a szegény iskolás gyer-
mekek alapja javára 1000 koronás alapít-
ványt tett le decz. 31-én Sebestyén  Mózes 
zetelaki esperes kezeibe. A követésre méltó-
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szép cselekedet a vármegye közönségének 
egyhangú elismerésében nyeri jutalmát. 

Koaliczió Debreczenben. Debre-
czenbe Kovács  Gusztáv, Hajduvármegye fő-
ispánja tegnapelőtt az esti gyorsvonattal j 
megérkezett. Érkezését titokban akarta tar- j 
tani, de valahogy mégis kitudódott s nagy j 
néptömeg várta az állomáson. A főispán  j 
észrevette a tömeget s e miatt nem akart i 
kiszállni, de a főispáni  titkárra ráismertek, ! 
berontottak a főispán  kocsijába, kiránczigál-
ták és egy készenlétben levő halottas ko- j 
csira rátették. Bántalmazták tettleg, ugy, 
hogy a vér ellepte, fejét-  betörték, ujjait le-
törték. Végre sikerült a takarékpénztár épü-
letébe vinni, hol sebeit bekötözték és kezét 
amputálták. A takarékpénztár épületét a tö-
meg megostromolta, mire kivonult a kato-
naság és rendőrség s a tömeget szétverte. 
A beteg főispán  állapotáról, kit még az éj 
folyamán  Budapestre szállítottak, gróf  De-
genfeld  József  értesítette a belügyminisztert. 
Ezt a rövid jelentést hozta hirül tegnap a 
távíró. Gyönyörű terméke a koalicziós ha-
zafiságnak.  Ez a szimbóluma a honszere-
tetnek, a nemes lelkesedésnek ? Elérkeztünk 
már odáig, hogy a kiben csak egy csepp 
tisztesség és becsületérzés van, ott kell hagy-
nia az ilyen alávaló fegyverekkel  küzdő pár-
tokat. A legnagyobb utálattal és megvetés-
sel kell eltelni mindenkinek az oly alávaló 
eljárással szemben. Bizonyos, hogy méltó 
büntetésüket nemsokára elveszik a tettesek. 

Vaspálya-javitás. A kolozsvári üz-
letvezetőség a Kolozsvár—Brassó közötti 
vonanalon a megrongálódott sínpárok kija-
vítását, illetve kicserélését határozta el. A ki-
cserélési munkálatok a brassói osztálymér-
nökség vezetése alatt már a napokban meg-
kezdődtek. Egészen uj rendszerű síneket 
raknak le Med gyes közelében levő Nagy-
mező állomástól. 

Adakozás. Ugrón  János főispán  teg-
nap 20 koronát küldött be jótékonyczélra 
az újévi gratulácziók postai költségeinek 
megváltása czimén. Mi azt a Nőegylet elnök-
ségéhez juttattuk. 

Fillérestely. A tegnap esti nőegyleti 
lillérestélyt Gotthard  Juliska és Baranyai 
Margit rendezték, változatos és kellemes prog-
rammal. Az estély nagyon szépen sikertilt. 

Élet a jégen. A korcsolya egyesület, 
mint értesülünk a jégpályát ma este 5 órá-
tól kezdődőleg 8 óráig kivilágítja s épen 
azért ma délután a pálya zárva lesz. Az uj 
lámpák szép nappali fényt  árasztanak szét 
s reméljük, hogy közönség nagy számmal 
vesz reszt e szép, s itt még szokatlan mu-
latságon. 

Színtársulatunk, mint értesülünk, 
f.  hó 20-ig szándékozik városunkban ma-
radni, illetőleg a mennyiben sikerülne az 
igazgatónak Bárdy  Gabit itteni vendégsze-
replésre megnyerni, a társulat a szezont 
február  1-éig húzná ki. Mi örömmel regiszt-
ráljuk e hírt s örvendünk Miklósi  Gábor 
színigazgató hozzánk való ragaszkodásának, 
mert városunk nyilvános társadalmi életében, 
mely a fagyponton  egyáltalában alig emel-
kedik felül,  e színházi esték társadalmi aggó-
niánk úgyszólván egyedüli lélekzetvételei..Mi 
tehát ez alkalommal sem mulasztjuk el a 
n. é. közönség szíves figyelmét  és jóakaratú 

támogatását kérni az itt időző szorgalmas, 
törekvő színtársulattal szemben. 

SZÍNHÁZ. 
Csütörtökön,  decz. hó 28-ikán," a na-

gyon szűk mederben és egy hitbizományilag 
felállított  házassági tilalom megszegése körül 
még szűkebb eredetiséggel mozgó, de elég 
ügyesen konstruált és itt-ott derűs humorral 
fűszerezett  Aranypatkóczxmü  3felvonásos  víg-
játék ment eléggé összetanult, gyakran élénk 
tempójú, kerekded, azonban hellyel-közzel 
mégis sekélyes, vontatott előadásban. Kü-
lönösen Miklósy  Gábor (Ludolf),  Aranyosy 
Bella (Hilda) Inke  Rezső (Egon) és Székely 
Sándor vezették az est hangulatát. 

Pénteken,  decz. hó 29-ikén, Pásztor 
Árpád ízléstelen konpilátuma, Bolygó görög 
került ismét szinre. Véleményünket ugy a 
darabról, mint az előadásról, a decz. hó 
23-iki premier alkalmából részletesen elmon-
dottuk. 

Szombaton,  decz. hó 30-ikán, a nap-
jainkban már szinte politikai szállóigévé csu-
takolt Smolen  Tóni  bohózatszerüen nyélbe 
ütni próbált tipusa került lámpák elé, Bu-
zelka-izü reliefben.  Hát erről az estéről sincs 
okunk körülményesebben irni, bárha bizo-
nyos budapesti hírlapok a premier idején egy 
újkori Voltairet kerestek Guti Somában. Mi 
is kerestük, egész este kerestük, de hát mi 
a legjobb akarattal sem fedeztünk  fel  sem-
mit. a mi a nagy franczia  mester kezére és 
lelkére emlékeztetett volna. Sőt! Valahány-
szor ilyen kaliberű bohózatra vágyódtunk, 
mindig a városligeti Hökömben megtaláltuk 
őket tuczatszámra. Smólen Tóni groteszk 
alakja feleresztve  á bécsi Wurstl-práter vi-
zenyős paródiájával és megspékelve politikai 
közállapotainkra vonatkozó, az élczlapokból 
közismert ötletekkel és mindez belemártva 
egyrészt a városliget vasárnapi pacsuli-po-
csolyájába és másrészt tarkítva néhány ha-
zafias,  mindig szép és mindig lelkesítő ma-
gyar nótával, melyek a darabnak egyedüli 
piész-de-rezisztanszai, — ime, ez a Guti 
darabja. Valóságos lutri-darab, melyet egye-
dül napjaink politikai tultengései tesznek 
szinpadilag akczeptábilissá s így élete az 
efemer  politikai hangulathoz van kötve. 
Sajnos, hogy a színház, már csak az azsur 
szempontjából is, néha valóban kénytelelen 
ilyen szerencsejátékhoz is folyamodni,  de 
azért jobb és hálásabb dolog, ha a reperto-
árt mindig az irodalmi izlés és ismeret ve-
zeti. A darab főszerepei  Miklósy  Gábor 
(Smólen Tóni), Inke  Rezső (Károly), Erdélyi 
Kornélia (Lujza) és Adamek  Irma (Erzsike) 
kezeiben voltak, kik minden tőlük telhetőt 
elkövettek az előadás sikerének biztosítására. 
Ha itt-amott jóizüet is nevettünk, az nem a 
szerző, hanem Miklósy  és Inke  ügyes játé-
kának, egy-egy rögtönzött jó mondásának 
és az aktuális politikai élezek talpraesett al-
kalmazásának volt érdeme. A többi szerep-
lők is mindnyájan sok jóakarattal és kész-
séggel beleilleszkedtek az előadás stilszerü-
ségébe. Inke  Rezső és Máthé  Iréntől kaptunk 
a-3-ik felvonásban  egy kékvókot is, mely 
nél láttunk ugyan már különbet is, dehát 

mi szívesen elismerjük, hogy: in magnis et 
voluisse sat! Elvégre nem lehet mindenki 
Elzler Fánni és Hassreiter József. 

Vasárnap,  decz. hó 31-ikén, délutáni 
zónaelőadásul Liimpáczins Vagabundns  és a 
három jó madár  czimü régi énekes bohózat 
került szinre nagyon gyér közönség előtt. 
Szilveszter-esti díszelőadásul 2 szakaszos 
tarka  szinpad  s ennek keretében a Szenes 
legény,  szenes leány egy felvonásos  operett 
adatott. A tarka  szinpad  keretében szaval-
tak: Kertész  Sándor (Kakasülőn. Monológ), 
— Inke  Rezső (Egy gondolat bánt engemet.), 
— Uli  Gizella (Gedővár asszonya.) és Mik-
lósy Aladár (Chaosz). Kuplékat adtak elő 
Gáspár Jenő (Lehetetlen.) és Székely  Sándor 
(Vén rué dala), Opera és operettrészleteket 
énekeltek Adamek  Irma (Bűvös vadászból) 
és Aranyosy Bella (San Toyból) Magyar 
népdalokat énekeltek Pintér  Lajos, Papp 
Erzsi és Halasi.  Énekes jeleneteket adtak 
elő Erdélyi  Margit, Adamek  Irma, Gáspár né 
Etel és Pintér  Lajos. Fejérvári  Etel Tran-
tellát tánczolt. A kis Miklósy  Juliska a Bob 
herczegből és a János vitézből énekelt. Az 
összes énekszámokat zongorán Lehel Károly 
karnagy kisérte, kinek »Megesküdött a ki-
rály« saját szerzeményű zenedarabját férfikar 
adta elő. A Szenes legény,  szenes leány-ban 
játszottak Miklósy  Gábor (Pier Karquinol), 
Erdélyi  Kornélia (Teréz), Kertész  Sándor 
(Bidor) és Inke  Rezső (Tardinel). Taps és 
»hogy volt« hangzott persze bőven. Azon-
ban sehogy sem tudjuk méltányolni az álló-
helyek est est mellett megismétlődő tulbuzgó 
klakkját, mely legtöbbször minden értelem 
nélkül és időszerütlenül nyílt jelenések i latt 
éri a szereplőket s mely úgy az előadás 
menetét, mint a hangulatot csak zavarja ! 

Hétfőn,  1906. jan. hő 1-én, délutáni 
gyermek- és népelőadásul, félhelyárakkal  és 
ingyun sorsjátékkal Tündérlak  Magyarhon-
ban és a rokkant  huszár czimü 3 felv.  éne-
kes bohózat ment. Este,  rendes helyárakkal, 
Szókimondó  asszonyság. (Madame san géne). 
A sok léha operett után igazán jól esett 
ennek a lélektanilag mesteri kézzel motivált, 
tartalmas és történetileg is a Bonaparte 
Napoleon, ennek a másokétól eltérő érzel-
mekkel, illúziókkal és cselekedetekkel érvé-
nyesült magasabb kiadású embernek, de 
mégis csak embernek, jellemébe és specziá-
lis »házi eseményeibe« ügyesen beállított 
Dumas-féle  komolyabb fajú  színműnek fel-
elevenítése. A színházba nemcsak divatból 
és nevetni járó, de tisztultabb ambicziókkal 
és valóban nemesen szórakozni vágyó ko-
molyabb közönségnek Madách nagy stílű 
drámai költeményének előadása óta ez a 
mai este volt első lélekzetvétele. Dicséret is 
illeti érte a direktor irodalmi Ízlését és tapin-
tatát. Dicséret illeti a szereplőket is. A ve-
zetőszerepet Aranyosy Bella kreálta finom 
jellemzéssel és olyan üde, meleg verizmus-
sal, helyenként szinte szertelennek feltűnt, 
de jól esett olyan szingazdag hangulattal, a 
czimszerepnek (Hubscher Katrin, mosónő) 
mélyebb érzéseire és pajkos, szókimondó 
darabosságára, egyeneslelküségére egyaránt 
hangot, érzést, kolorácziót találó s őszinte 
vidámságot és sok rokonszenvet ébresztő 
oly invenczióval, hogy csak elismeréssel 
adózhatunk komoly, tartalmas színpadi mun-



kájáért. Ambiczióját általában szép siker ko-
ronázta, de különösen első felvonásbeli  csa-
ládi jelenése Székely  Sándorral ,(Lefebvre) 
becsületére és diszére vált volna bármely 
első rangú vidéki színpadnak is. Ez a jele-
nete valóban szuggerálólag magával vitte a 
közönséget s kapott is érette disztingvált 
tapsot olyat, hogy művészpályája kellemes 
emlékei közé raktározhatja. Pompás paitne-
rei voltak Székely  Sándor (Lefebvre),  Miklósy 
Gábor (Napoleon), Inke  Rezső (Nieperg gróf), 
Kertész  Sándor (Fouché) és Gáspár Jenő 
(Lavary), kik mindannyian stílszerű Ízléssel, 
karakterisztikusan, komoly alapossággal ját-
szották meg szerepeiket. A nők közül rövid 
szerepeikben is kiváltak üti Gizella (Mária 
Karolina, nápolyi királynő) és Lányi Szidi 
(Elize herczegnő). Általában kétségtelen, hogy 
a mai előadás, a színpadi interpretácziót te-
kintve, az évad eddig legsikerültebb estéje 
volt. 

Kedden,  jan. hó 2-ikán, A szobaleány 
(Nelly Rosier) czimü 3 felvonásos  franczia 
bohózat premierje ment, kevés számú kö-
zönség előtt. Szerző ugyan nem igen sokat 
tanult sem Aristophanestől, sem pedig Moliere-
től, de tagadhatatlan, hogy alsó (helyzet-) 
komikummal s a színpadi fogások  ügyes ki-
aknázásával dolgozó, bár a vége felé  nagyon 
is terjengősen kibontakozó, el posvány odott 
darabján, melyben ugy drámaturgiai, mint 
előadói szempontból alig választható el az 
igazi vígjátéki (mert hiszen a bohózat e mű-
fajhoz  tartozik) tónus és erkölcsi humor a 
bohócz-sipkától, eleget s néha-néha jóizüet 
is nevettünk. A bohózat prozódiája terén 
távol áll ugyan tőlünk a kimért lábakon járó 
klasszikus dogmáknak feltétlenül  előtérbe to-
lása, mert különösen a társadalmi bohózat-
nál mi a modern életet és a mindenképen 
kötetlen mozgást emezzel egyenértékű té-
nyezőként becsüljük, de mégis jobban sze-
retjük, ha a bohózat czime alatt szerző nem 
a hszasságtörő férjek,  a korán élő gyerme-
kek és a párizsi kokottok sokágú szobatit-
kaiból szedi össze a tónus és tartalom fo-
gásait. De ezen darabnak konstruktive is 
még egyik hibája, hogy a bohózat deliktu-
mául szolgáló erkölcsi esésekért, melyekből 
pld, Shakespeare a társadalom rendje és a 
morál örök törvényei szerint lelket megrázó 
hatalmas tragédiákat motivált, még csak a 
könnyebb, vigjátékbeli költői igazságszolgál-
tatás büntetése sem éri el sem Lebranois 
ügyvédet, sem pedig Nelly Rosiert, a mi a 
komoly realitással gondolkozó és a dolgokat 
meritóriusan bonczolni szerető hallgató előtt 
még e műfajban  is visszatetsző. A ki jelen-
tékeny magasságból leesik, az feltétlenül 
megüti magát, még ha semmi komolyabb 
baja nem történik is. Itt az erkölcsi bukot-
tak illatos tömjénfüstként,  fehér  angyalok-
ként ereszkedtek le a társadalmi rend és a 
morál szent oltáraira. Hát ez a konczepczió 
határozottan nélkülözi a verizmust. Maga az 
előadás tempós, összevágó és eléggé sikerült 
volt. Miklósy  Gábor Lebranois ügyvédet 
ügyesen stilizálta, nemkülönben Erdélyi  Kor-
nélia a czimszerepet, Inke  Rezső Lavirettet, 
Kertész  Sándor Legrist, Aranyosy Bella (kit 
a Szókimondó  asszonyság után szerettünk 
volna Nelly Rosier szerepében látni) Valen-
tine Grisollest és Uti  Gizella Glemenset. 

Fejérvári  Étel helyett a korán élő Franczoist 
Adamek  Irma alakította. Váljon miért, mikor 
Fejérvári  Etel az előadást páholyból nézte 
végig ? Pedig az ő temperamentuma ennek 
a szerepnek feltétlenül  inkább megfelelt  volna. 
Nem akarjuk ezzel egy cseppet sem kiseb-
bíteni Adamek  Irma érdemeit és képességeit, 
csak ha már ismét férfi  szerep női kézbe 
került, ugy a stílszerűbb szerepbeosztás ér-
dekében tesszük ezen megjegyzésünket. 

Szerdán,  jan. hó 3-lkán, Drótostót  ope • 
rett ment zónaelőadásul, félhelyárakkal. 
Zsuzska szerepét Erdélyi  Kornelia, Pfeffer-
korn kabinetalakját Miklósy  Gábor, Güntert 
Kertész  Sándor és Jankót Inke  Rezső ját-
szotta. Chalupka  Rezsi 

KÖZGAZDASÁG. 
Az erdélyi borok kivitele. Meg-

bízható forrásból  aról értesülünk, hogy a 
földmivelésügyi  miniszter az erdélyi, neveze-
tesen a küküllőmenti boroknak külföldön 
piaezot óhajt teremteni és ez által azoknak 
minél előnyösebb értékesítését elérni. A bor-
minőségek tanulmányozása czéljából Rácz 
Sándor a pinczemesteri tanfolyam  igazgatója, 
Gálfy  Sándor a vinczellériskolai igazgató és 
Scliöppner  Jámuel szőlészeti és borászati 
felügyelő  már beutazták a küküllőmenti ne-
vezetesebb bortermő vidékét. 

Kivándorlás. Az egyre nagyobb mérv-
ben terjedő kivándorlási mozgalom megaka-
dályozása czéljából a belügyminiszter kér-
dést intézett a vármegyék alispánjához, hogy 
mik volnának azon eszközök ; melyekkel a 
kivándorlás megakadályozható volna. E kér-
désekre a feleletet  a járási főnökök  adták 
meg saját közvetlen tapasztalataik folytán, 
mindannyian ipari vállalatok, gyári üzemek 
berendezését javasolván Sok évi közvetlen 
tapasztalata alapján egyetlen mentő eszköz 
volna népünknek: a munkás osztálynak 
ipari vállalatokhoz leendő öszpontositása. 
Amerikában magassan dijazzák a mun-
kaerőt a gyárakban és ez ami a földmive-
léshez szokott népet kecsegteti és birja rá 
a kivándorlásra. Nálunk a kivándorlás na-
gyon is beteges tünet, mert bár a kivándo-
roltaknak igen' csekély százaléka nem tér 
vissza családjához, nagy része vagyont sze-
rezve jön haza pár év múlva és itthon is 
folytatja  a kint megszokott lankadatlan mun-
kát, de nemzetgazdaságilag előnynyel nem bir 
ezen épen nem egészséges mederben folyó 
kivándorlás. — Mutatja ezt az a körülmény 
is, hogy egyáltalán nem kapnak a mezőgaz-
dák munkát s ha a székely akczió a még 
megmaradt csekély munkaerőt is elszállítja 
az ország más részébe, akkor oly magas 
munkabér mellett lesznek kénytelenek ter-
melni, — ha munkást egyáltalán kapnak, — 
mely nem áll arányban a befektetett  tőkével 
s az itteni sovány föld  hozadékával. Köny-
nyen krízisbe sodorhatja a székely Jmező-
gazdaságot. Helyén való lenne, ha az intéző 
körök valamit tennének iparfejlesztésünk  ér-
dekében. 

Szerkesztői üzenetek. 
— Kéziratuk nem adatnak visn/.a. 

G. Fr  Erked. A lapot megindítottuk azon fel-
tételek mellett, amint azt írni szíveskedett. 

K.  L. hodgya. Czikl^t örömmel vettük és egész 
terjedelmében közöljük. Máskorra is kérünk, hogy mi-
nél szélesebb körben ismertessük meg a vármegye 
közönségének véleményét. 

Sz. 17—905. 

Hirdetmény. 
Tolna megyében fekvő  Felső-regi ura-

dalomban 20 szekeres béres keresteti a kö-
vetkező évi munkabér mellett: 

1. Készpénz . . 64 korona. 
2. Tisztabuza . . 5 hectó. 
3. Rozs . . . . 12 » 
4. Árpa . . . . 2 » 
5. Tűzifa  . . . 4 méter 

s az e mellett szükséges szalma mennyiség.. 
6. Kősó . . . . 20 kiló 
7. Tengeri föld  . 1200 D-ől 
8. Kerti föld  . . 200 D-ől 
9. Tv t darab sertés, és ennek egy évii 

szaporlatára szabad legeltetés. 
Ennek pásztoroltatásáról, valamint az: 

állami és községi adófizetésről,  valamint a. 
papi és kántori bér fizetésről  is az urada-
om gondoskodik. 

Betöltött négy szolgálati év után egy 
darab szarvasmarha tartás is jár. 

Betöltött 5 szolgálati év után a kész-
pénz fizetés  évi 10 koronával emeltetik négy 
izben, vagyis míg a készpénz fizetés  104 
koronát ér el. 

A cselédek munkaképes gyermekei té-
len nyáron napszám mellett foglalkozást 
kaphatnak, mely az évszak és munka minő-
ségéhez képest 60—100, 80 és 200 fillér 
között váltakozik. 

Ezen állásra pályázók, a körjegyzők 
közvetítésével, az uradalom tiszttartója:. 
Kovárcs Józsefhez  (Felsőireg, helyi posta)-
folyamodhatnak. 

Székelyudvarhely, 1905. decz. hó 6-án. 
Adám Albert, 

törvényhatósági munkás közvetítő-

h Y t i i l i l e - t n a g V a t i a l e g j o b b a l ; 

M i i l i l e Á r p a 
TonuvHvár 
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