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Osztályozott hazafiság. 
Ez is magyar nemzeti vívmány, 

— a koaliczió jóvoltából. Első és 
másodosztályú hazafiság  dühöng az 
országbnn szerteszét, szemben a ha-
zafiatlanokkal  és hazátlanokkal. 

Eddig, nem igy volt. Politikai 
pártjaink voltak, de nem osztályozták 
a közéletben szereplő embereket, ha-
zafiság  és hazafiatlanság  szerint. A 
koalicziónak szerencsésen sikerült fel-
világosítani a közvéleményt, hogy 
téves utakon kalandozott a nemzet 
ítélete. 

Ha Deák és id. Andrássy Gyula 
korában alakul meg a koaliczió. Len-
gyel Zoltán bizonyára tett volna róla, I 
hogy lemossa rólunk a keresztvizet 
s ma nem hirdeti Budapest terein két 
szobor ez államférfiak  dicsőségét 
Deák és Andrássy, nem lévén 
hivei a magyar vezényszónak, ma 
bizonyára pörögnek koporsóikban, 
valahányszor tetemrehivást rendez a 
hazafiság  nevében és a nemzeti vív-
mányok érdekében az az első osztályú 
csapat, melynek kapusa Apponyi, 
naponta egy goalt rug az elvek 
elasztikus labdájával. 

Harminczkét éven át, nem egy-
más hazafiságát  rángatták sárba a 
pártok, hanem azon versengettek: ki 
tud többet tenni a hazáért. A közélet 
elvadulását rövid hónapok lefolyása 
allatt sikeresen fokozta  a koalicziós 
politika addig a pontig, hogy ma mái-
nem politikailag, hanem erkölcsileg 
veszik üldözőbe azt, aki bátorkodik 
más véleményen lenni. A közéleti 
tisztesség nevében hirdetik a harezot 
s kóstolót nyújtanak abból a terror-
ból, ami rémuralommá fajul,  ha va-
laha hatalomra kerül a koaliczió. 
Személyi kultuszt hánytak a szabad-
elvüpárt szemére s ők most bálvány-
nak állítanak fel,  a közéletben sze-
replő, tehát jogos kritikának kitett 
férfiakat.  Szabadságot hirdetnek s 

terrorizáljak a szabad vélemény nyil-
vánítását. 

Hova vezet mindez? Hát valóban 
nem nő fü,  nem marad kő kövön, 
ahová ráteszi a lábá! a koaliczió? 

A franczia  naczionalizmus düh 
kitörésében a Szajnába akarta fullasz-
tani Zolát, a legnagyobb franczia 
irót, mert nem állott egy őrület szol-
gálatába. A J'accus irója diadalmasan 
küzdötte végig a harczot s bár ha-
zafiságát  vonta kétségbe a revanch 
gondolatától exaltált tömeg, ma em-
léke lölött igazságot szolgáltatott — 
a tények ereje. 

A naczionalista irány hullám-
csapása pusztít nálunk is és dönti 
romokba évtizedek keserves alkotá-
sait a hazafiság  nevében. 

A hazafiság  nevében szünetel 
immár négy esztendeje a parlamenti 
munka s az igy megakadt törvény-
hozás pusztító hatása ad évenként 
százezrek kezébe vándor botot és 
koldus tarisznyát. A hazafiság  nevé-
ben sorvad az ország közgazdasági 
ereje s ennek nevében kell türnünk 
egy balkán államocska arczul csapá-
sát, a most kitört vámháboruban. A 
hazafiság  nevében gyengül az ország 
védelmi ereje, addig a mértékig, hogy 
ma már Szerbia, Bulgária s a kis Ro-
mánia paczkázva beszél velünk s év 
tizedek munkájába kerül majd, mig 
helyreállíthatjuk azt a tekintélyt és 
gazdasági pozicziót, mely nélkül a^Bal-
kánon elvesztettük ujabb korunk tör-
ténelmének legnagyob háborúját. A 
hazafiság  ezt a nagyhatalmi állás ve-
reségének hiszi, örömünnepet ül és 
táviratilag gratulál. A józan ész ellen-
ben a koalicziós politika arczulcsa-
pásnak mondja, mert nem lehet öröm, 
nem lehet tisztes politika az, mely 
akár közvetve, akár közvetlenül for-
rása a haza egy bármilyen formában 
megjelenő vereségének. Aki örvend a 
háza égésének, gonosz ember az, 
börtönben, vagy őrültek házában a 

helye. — Miért ül hát diadalmi ün-
nepet a hazafiság  első és másod osz-
tálya, ha látja, hogy országunk ezen 
az uton menthetetlenül rohan ki nem 
számitható katasztrófa  felé  ; ha látja 
hogy élet erőinek sorvadása, a nem-
zet ellenségeinek prédájává teszi ezt 
a szerencsétlen nemzetet, mely fölött 
ha tova vágtattak az események hul-
lámai, a világ vállvonogatva tér na-
pirendre, hogy ujabb áldozatot, ujabb 
prédát keressen magának ? 

Ebből a hazafiságból  vagy a 
hazafiság,  vagy az őszinteség hiány-
zik. Nincs bátorsága legyőzni a saját 
maga terrorizmusát. Mint az egyszeri 
paraszt, aki megette a szappant, ha 
már megvette, folytatja  ezt a hazafi-
sagot, ha már belehajszolta önmagát. 

Apponyi, a nagy és legnagyobb 
szónok, egyik szép és legszebb beszé-
dében hiven jellemzi ezt a helyzetet. 

»Magam is közre működtem — 
úgymond, — hogy későbbi időkre 
tolassék ki ez a küzdelem. Kétkedtem, 
vájjon itt van-e az az alkalmas idő-
pont, mikor megvívhatjuk sikerrel ezt 
a harezot. De ha már napirendre került, 
végig kell küzdenünk, mert meghát-
rálni többé a nemzet életbevágó érde-
keinek veszélyeztetése nélkül nem 
lehet« 

Mi ez, ha nem a sikertelenség 
minden reménytelenségével felvett  és 
csak azért is tovább folytatott  politika ? 

Saját uradalmaikban lehetnek kor-
látlan intézők a koaliczió grófjai.  De 
ez az ország mindnyájunkká s a pri-
vilegizált hazafiság  nevében tovább 
folytatni  egy országromboló küzdel-
met, mely végeredményében nem ma-
rad a koaliczió házi ügyének, hanem 
mindnyájunk érdekébe vág, — a po-
litikai felelőtlenség  tudatában elköve-
tett olyan nemzetrontó bűn, melyért 
nem lesz vigasztalás a katasztrófába 
rántott nemzet részére, ha viselik is 
a történelem Ítéletének súlyát. 

A legszebb tenor-hang tulajdo-



nosa szép szónoki formába  öltöztetve 
vallja be, hogy csak azért küzd tovább 
mert már benne van. Nem azért mert 
itt az ideje, nem azért mert biztos 
kilátás van a csillogó nemzeti követel-
mények kivivására. 

A nép majd viseli a terhét ennek 
a második mohácsi vésznek. Ha el-
vész a nagy nemzeti küzdelem, uj 
falvak  és uj városok épülhetnek — 
Amerikában, ahol a koldus, de ideá-
lok üldözésébe hajszolt nemzet a világ 
második legnagyobb magyar városává 
fejlesztette  — New-Yorkot. 

S ha lesz siker ? Talán lesz, de 
olyan melyből romokban kerül ki a 
törvények tisztelete, a parlamenti élet, 
a nép gazdasági ereje, beláthatatlan 
következményeivel az ujonczozásban 
és adófizetésben  beállott szüneteknek. 

Ennek a sikernek még elképze-
lésére sincs elég költői erő, a pegazus 
búsan lemond szárnyalásáról — s a 
lóvágóhidra indul virslinek. 

Hát ide vezet a hazafiság  osztá-
lyozása ? Vagy nem vezet ide ? 

T. P. 

BELFÖLD. 
Háromszékvármegye határozata. 

A napokban érkezett meg Háromszék-
vármegye átirata, mely a következő határo-
zatról értesiti a törvényhatóságokat: 

»Háromszékvármegye törvényhatósága a 
be'ügymíniszter ur 128961—1905. sz. alatt 
kelt rendeletét, melylyel a törvényhatósági 
közgyűlésnek 251 és 324—1905. jkvi. pont 
alatt az önként fizetett  adókra és az önként 
belépő ujonczokra vonatkozó határozatát 
megsemisitette és a közgyűlési határozatban 
foglalt  rendelkezések végrehajtását ismételten 
eltiltotta, nem veszi tudomásul, s az alkot- * 
mány védelme tárgyában kelt 254—1905. 
jkvi pont alatt hozott határozatát fentartja, 
s a belügyminiszteri rendeletben foglalt  jog-
sérelem ellen orvoslásért az országgyűlés 
képviselőházához feliratot  intéz, melyben 
kéri, hogy a már beterjesztett vád alá helye-
zési indítványt is vegye tárgyalás alá. 

Tekintve azonban, hogy az inparla-
mentáris kormány az országgyűlés ismételt 
eln-ipolásával megfosztja  a vármegye közön-
ségét a jogvédelem ezen törvényes eszközé-
től s tekintve, hogy a belügyminiszter ur 
fenti  rendeletével s több vármegyénél az ál-
lami javadalmazások megvonásával az erő-
szak terére lépett s ezt több vármegyével, 
illetve tiszti karával szemben alkalmazott 
megtorló intézkedéssel már érvényesítette is. 
megállapítja törvényhatóságunk, hogy mivel 
vármegyénk törvényhatósága az alkotmány 
védelmében a rendelkezésre álló törvényes 
eszközöket kimerítette s az erőszakkal szem-
ben pedig erőszakot állítani, ugy a passzív 
ellenállás, mint választott tisztviselői kar ér-
dekéből czélra vezetőnek nem tartja : ez ok-

ból határozata végrehajtására megtorló intéz-
kedések kilátásba helyezésével tisztviselőit és 
elöljáróit nem kötelezi, illetve ha a kényszer-
nek engedve a törvényhatóság vonatkozó 
határozatát végre nem hajtják, azért őket 
felelősségre  nem vonja ; hanem az alkotmány-
védelem tovább folytatását  a vármegye ha-
zafias  közönségétől várja, mi végből felhívja 
a vármegye lakosságát, hogy megmaradva 
a passzív ellentállás törvényes alapján or-
szággyűlésiig meg nem szavazott adót be 
ne fizessen  és katonai szolgálatra önként ne 
jelentkezzék, mert jelen súlyos alkotmány-
válság tartama alatt adókat befizetni  és igy 
az inparlamentáris kormányt segíteni, vagy 
a haderő kötelékébe való belépés által ré-
szére eszközököt adni közgyűlésünk haza-
fiatlannak  tartja. Végül az alkotmányvédelem 
társadalmi szervezésére egy 50 tagu alkot-
mányvédő bizottságot választ«. 

Ez Háromszék vármegye határozata, 
lényegileg azonos Pécs sz. kir. város hatá-
rozatával. Látjuk, hogy nemcsak vármegyénk 
helyezkedett azon helyes álláspontra, hogy 
nem tisztviselői ellentállást rendez, hanem 
— amit amúgy sem lehet mindenkire ráerő-
szakolni — rábízza minden egyes polgár 
meggyőződésére, hogy mit tegyen, s hogy a 
passzív reszisztenczia örve alatt nem so-
dorja bele tisztviselői karát aktiv ellenállásba, 
mert parancsolni tudna ugyan, de felelőssé-
get a következményekért nem vállal. 

Elvi különbségek választanak el min-
ket Háromszékvármegye állásfoglalásától  is. 
De tisztelve mások meggyőződését s a ma-
gunké iránt is hasonlót követelve beismerjük, 
hogyha már Háromszékvármegye törvény-
hatóságának meggyőződése az, a mit hatá-
rozatában kifejt,  akkor ennek helyesebb for-
mát csakugyan nem találhatott s jobb módot 
annak végrehajtására a törvényszabta korlá-
ton belől nem kereshetett. 

A törvénytisztelet a legelső feladata  a 
polgárnak. Sokrates is készebb volt az igaz-
ságtalan, de törvényesen hozott ítéletnek 
engedve kiüríteni méregpoharát, semhogy a 
börtönből megszökve a törvények iránti tisz-
teletet megingassa. S tényleg nem tesz jó 
szolgálatot annálínkább a hazának az a tör-
vényhatóság, mely a hazafiság  ürügye alatt 
törvény iránti ellenszegülésre és anarchiára 
tanitja és buzdítja a polgárokat. 

Üdvözöljük Háromszékvármegyét, hogy 
nyomdokainkba lépett. 

A béke jegyében. 
Uton van, a minek jönnie kell, 

mert a dolgok logikája szerint el nem 
maradhat: a béke. 

A hegy nem ment Mahomedhez, 
tehát Mahomed ment el a hegyhez. 
A király szeptember 23-ika óta az 
az ő igazságának várába húzódott. 
Onnét ki nem mozdult. Várta : keres-
sék, a kik vele szót váltani szeretnének. 

Én nem várt hiába. A koáliczíó 
előbb Lukács Lászlót, majd mikor ez 
az útból a legnagyobb köveket elhen-
gergette, Andrássyt küldte a burgba. 

Igaz, hogy ezeket a küdetéseket 
most a koaliczió sajtója letagadja s 
diadallal hirdeti, hogy : »Ezúttal a 
kezdés Bécsből indult ki!« Hiábavaló 
dolog. A tyúk is tudja minden kapar-
gálás nélkül, hogy Andrássy nagy 
titkolózással osont Bécsbe ; a »Kama-
rilla« egyik fejéhez,  Pitreich-hoz, hogy 
nála a meghívást a királyhoz kiesz-
közölje. Dühe az első behódoló ut 
elárulása miatt ismeretes. A spionage-
szót még nem felejtették  el az embe-
rek Csak a koalicziós sajtó akarja a 
híveinek emlékezőtehetségét elsikkasz-
tani, midőn a közismert tényeket le-
tagadja, helyükbe mesét fundál  ki. 

Ez a körülmény azonban csak 
azt bizonyítja, hogy a koálicziós sajtó 
és az igazmondás állandóan hadilá-
bon vannak egymással; de ez a béke 
ügyének nem árt. A béke ügye nem 
a koaliczió, hanem az ország érdeke. 
Meg kell lennie. Tehát meglesz. Nem 
azért, mintha a koalicziónak az ország 
érdekeiért akár a kis ujját is mozdí-
taná, hanem azért, mert nem tehet 
másként: békét  kell  kölnié.  Különben 
a fejére  nő a béke-vágya. A »nem-
zeti ellenállás« hólyagja kipukkan, a 
»küzdelem« elposványosodik. Megkell 
békélni áldozatok árán is. 

A béke tehát minden valószínű-
ség szerint igy lesz meg. Lesz annyi 
közjogi vivmány, a mennyit Tisza és 
Fejérváry hoztak. Egyéb semmi. Egy 
jámbor ióta sem. 

És mégis helyes, mégis örven-
detes nagy dolog a béke. Mert a há-
ború (csak képletesen használjuk e 
szót) erkölcsi és anyagi nagy vesz-
teségekkel jár. s időt emészt. Drága, 
pótolhatatlan időt, melyet belső erő-
södésre kellene felhasználni. 

E sorok írásakor a békefeltételeit 
még részletesen nem ismerjük. E nél-
kül a nyereség és veszteségszámlát 
össze nem állithatjuk. Azt azonban 
az előjelekből már ma is konstatál-
hatjuk, hogy a békének egyetlen vív-
mánya lesz maga a — béke. 

Nem kicsinylésből mondjuk ezt, 
mert a békét akkor, a mikor a harcz 
teljesen kilátástalan, nagy dolognak 
tarjuk. 

A béke feltételek  között első he-
lyen emlegetik a király részéről a tör-
vénytelen térre sodródott vármegyei 
ellentállás abbahagyását, azaz a király 
kormányzási jogának elismerését, meg-
támadott tekintélyének nem szóval, 
de cselekedettel való tiszteletét. A béke 
őszinte szándékáról a romok eltaka-
rításával kell bizonyságot tenni. 



Mi ebben az »áruló« vármegyé-
ben abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy nem kell romok elta-
karításával vesződnünk. A passzíva 
resistentia mellett voltunk, amig a tör-
vényes téren mozoghattunk, de fel-
hagytunk vele, midőn éreztük, hogy 
a törvény szilárd talaja kisiklik a lá-
bunk alól. 

»Hazaárulok«-tól en.nyi is elég. 
Lássák hasznát a »hazafiak.«  Nem 
az ő kedvükért tettük, hanem a ha-
záért. Ám mi azt sem irigyeljük, ma 
ők is hasznát látják. A »hazaáruló« 
szívét irigység nem bántja. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
A hét legfontosabb  eseménye kétség-

kívül gróf  Andrássy  Gyulának meghívása a 
királyhoz volt. 

Jellemző, hogy az összes koalicziós 
sajtó mily tájékozatlanságot árul el a kihall-
gatás körül, annyira, hogy az Ország, az 
alkotmánypárt hivatalos organuma még az 
nap is tagadta a meghívást, a melyik nap 
a neines gróf  Bécsbe indult. 

De jellemző az egész koaliczióra az a 
nagy titkolózás, mely tanácskozásaikat körül 
veszi. Azok, kik megkövetelik, hogy a par-
lament ülésezzen s az ország sorsáról az 
ország színe előtt tárgyaljon, s szótöbbség-
gel határozzon, nyugodtan tűrik és nézik, 
hogy a koaliczió néhány embere magánta-
nácskozásokben titokban intézze el az ország 
sorsát, — horrendu dictu ! — még azt sem 
követelik, hogy szótöbbség döntsön. 

Kimondották ugyanis, hogy egymást 
el nem hagyják. Ez a lengyel veto. Így 
egyesek döntenek s nem a többség akarata. 
Szegény demokráczia, mennyit emlegettek 
pedig. 

De ha a inásik oldalról tekintjük a 
dolgot, — ha már abszolitizmust emlegetnek 
a koalicziós orgánumok — ez az eljárás 
tényleg nem egyébb abszolutizmusnál. A 
koaliczióban állítólag együtt vannak a több-
séget képező pártok. De csak állítólag, mert 
a párttagok nem szerepelnek semmiben, nem 
tanácskoznak semmiben, szerepük csak az, 
hogy a fait  a complit elfogadják.  De az sem 
muszáj, mert az hozzájárulásuk nélkül is 
fait  a complit marad. 

A koalicziónak — ez a végzete neki 
is, az országnak is, — együtt kell maradnia, 
de mihelyt az országért tenni kellene vala-
mit, nem maradhat együtt. Az országot fel 
kell áldozni a koalicziónak, — nincs más mód. 

Andrássy  a koronával röviden tanács-
kozott, azután a vezérekkel folytatta.  Talán 
folytatása  következik. Lehet, hogy elnyúlik, 
mint egy rémregény, de annyi bizonyos, 
hogy a tanácskozások nincsenek kevésbbé 
sötét homályba burkolva a római jognál. 

Hogy sikerrel folyik  a tájékoztatás, nap-
nál világosabb abból a körülményből, hogy 
a mig eddig a Bánffy  báró lapja kivételével 
mind az elkeseredés hangján s a békés ki-
bontakozás csődjéről irtak a koalicziós lapok, 
most már ez a feszültség  tetemesen alább-

hagyott s mind sűrűbbek a hangok, a me-
lyek a koaliczói körében a kormány átvétele 
mellett erősködnek. A Pesti Hirlap, a mely-
nek a háta mögött Bánffy  Dez?ő bárót sejtik, 
egyenesen a katonai kérdések kikapcsolása 
mellett agitál, természetesen Bánffy  báró 
régebb keletű álláspontjának, a gazdasági 
előnyöknek előtérbe tolásával, kijelentvén, 
hogy blindre  el kell fogfdni  mindent, a mit 
a korona ad. 

Sőt a Magyarország  azt bizonyítgatja 
preparálja a közvéleményt, hogy a korona 
engedett s üzenetében jelentékeny engedmé-
nyeket foglaltatnak  s mindenesetre jobb ezek-
kel átvenni a kormányt, mint bizonytalan 
helyzetbe, esetleg abszolutizmusba rántani a 
nemzetet. 

Nagy a felbőszülés  egy félhivatalos 
közlemény miatt, mely némi világot vetett 
a bécsi audenczia eredményeire. Ez teljesen 
indokolatban fölfortyanás.  Először mert ok-
vetlenül az igazságot tartalmazza, a mi a 
vezérlő-bizottság mai ü'ésén ugyanis nyilván-
való lesz Másodszor pedig — és ez a fő  ! 
— elvégre joga van az országnak tudni, a 
mikor sorsáról döntenek, hogy miről van szó, 
miután ezt Andrássynak a sajtó munkásai 
előtt tett sürü nyilatkozatai, a melyeket az 
utolsóval egy csapásra mind lefujt,  vagy 
homályban hagytak, vagy egyoldalúan mu-
tatlak be. 

De már nagyon fölengedett  a lapok 
tegnapi merevsége. Sőt sejtik a hozandó 
határozatot is a mely a legrosszabb esetben 
is a királyi üzenetet alighanem elfogadja  a 
további tárgyalás kiinduló pontjául. Ez is 
valami és ezért a valamiért feltétlenül  elis-
merés illeti Andtássyval  az alkotmánypár-
tot és Bánffy  Dezső bárót, a ki elsőnek és 
férfias  határozottsággal rontott neki a koa-
liczió intranzigens merevségének, a mely — 
ugy látjuk és örömmel látjuk — enyhült. 

Ez az oka, amint hirlik, annak is, hogy 
Ugrón  Gábor a koaliczió vezérbizottságából 
kilépett. Még valahogy tán el lehet viselni 
ezt a nagy csapást is. 

Egyébként dühöngnek a koalicziós el-
lenállások sokfelé.  Hontban installálta magát 
Szabó  Mihály főispán,  Kassán Pongrácz  Fe-
rencz gróf  főispán  az egész vármegye tiszti-
karát elcsapta és ujakkal kicserélte. Hasonló-
képpen járt Zemplénmegye is. Ebben a nagy 
forrongásban  szinte zuhanyként hatott Há-
romszékmegye mérségelt hangú határozata. 

A kultuszminisztérium az egységes kö-
zépiskola érdekében ankettezik. 

A Rudnay-affér  . epilógusa képen meg-
említhetjük, hogy Vörös,  Kristóffy  és Fei-
liizsch báró a nemzeti kaszinóból kiléptek. 

A tanítói osztály jövője/ 
Az egyén gyakran, az osztály csaknem 

mindig a kezében tartja a sorsát. A köz-
mondásnak: „Ki-ki a maga szerencséjének 

• A Népnevelők Lapja, a legrégibb közoktatási 
lap, hogy 41-ik évfolyamába  lépett, a lap életben levő 
szerkesztőinek tollából hoz közleményeket. Ezek kö-
zött van Ember János is, a ki a Népn. Egyesülete s 
a Magyar Tanítók Otthona bizalmából éveken át volt 
a lapnak felelős  szerkesztője. Az általános érdekű 
közleményt mi is közreadjuk. Szerk. 

kovácsa" nem annyira az egyén, mint az 
osztály szempontjából nagy a jelentősége. 
Az egyén a maga sok oldalról veszélyezte-
tett érdekeit a legnagyobb erőfeszítés  mellett 
sem tudja akképen szolgálni amiként óhaj-
taná. Az élet rövidsége, a tapasztalás fogya-
t kossága, a versenytársak elLnakcziója, a 
mostoha életviszonyok stb. mindmegannyi 
gáncsvetői az egyéni érvényesülésnek. A 
szerencse kovácsolása bizony gyakran nem 
sikerül; a pogány istenek közül Fortuna 
asszony még mindig nem halt meg, még 
mindig szekerére veszi a gyarló halandók 
közül az ő kegyeltjeit. 

Az osztály helyzete más. Az osztály 
élete nem arasznyi lét, hanem nemzedékek 
hosszú sorára kiterjedő. Az egyik nemzedék 
örökli a másiknak tapasztalatait és okulást 
nyer azokból az okszerű cselekvésre. Az 
osztály ereje hasonlatos a bő vizű folyó 
erejéhez; szakadatlan, energiájában csak 
kisebb-nagyobb eltérést mutató, de soha 
meg nem fogyatkozó.  Ha tehát valamely 
társadalmi osztálynak a helyzete mostoha, 
ha jogosult érdekeit megvédeni, erejét a 
maga javára értékesíteni nem tudja, ez annak 
a jele, hogy az illető osztály még gyermek-
korát éli; a mult tapasztalataiból okulást 
meríteni, a boldogulás útját meglelni és azon 
állhatatosan haladni a czél felé  még nem 
képes. 

Ez a magyar tanítói osztály helyzete. 
A tanítói rend újjászületése óta aránylag 
rövid idő telt el, az osztály tehát még nem 
jutott el a teljes érettség idejére, a mult 
tapasztalatait még mindig nem tudja elegendő 
életbölcseséggel alapjául veni a jövendőnek. 
Lassitólag hat a teljes érettség elérésére az 
a körülmény, hogy az osztály tagjainak 
többsége a művelődés fókusain  kívül éli le 
az életét. A primitívebb viszonyok között élő 
tanitó renszerint konzervatív hajlamú, korá-
nak eszméi és törekvései iránt kevésbbé 
érdeklődő. 

Ha osztályunk kellőképen érvényesülni 
akar, szigorú önkritikát kell gyakorolnia a 
múltra és le kell vonnia a konzekvencziát 

i a jövendőre vonatkozólag. 
A régibb osztályok érvényesülésének 

és hanyatlásának megfigyelése  és a mi ér-
! vényesülési törekvéseinkkel való összevetése 
I azt mutatja, hogy az az ut. amelyen eddig 

haladtunk, nem vala az igazi ut; mert nem 
az önerő gránitkoczkáival volt kikövezve, 
hanem a gyámság homokjával feltöltve. 

Történelmi tények igazolják, hogy min-
den társadalmi osztály csak annyira tud 
érvényesülni, amennyire őt saját ereje viheti. 

Az osztályoknak az ereje részint ön-
álló, részint kölcsönzött. Az önálló erő a ta-
gok belső értékétől, társadalmi helyzetétől 
és anyagi erőforrásaitól  függ;  a kölcsönzött 
erő az az erőmennyiség, mely az osztálynak 
rendelkezésére áll azon társadalmi rétegtől, 
melylyel érdekközösségben él. 

A magyar tanítói osztálynak mindkét 
erőforrása  elég vékonyan adja a hajtóerőt. 
A mostoha anyagi viszonyokkal, társadalmi 
helyzettel kapcsolatosan fenálló  belső gyarló-
ságok a saját erőkifejtését  gátolják; a köl-
csönzött erőt a minimumra redukálja az a 
körülmény, hogy a tanítói osztály nem él 
megfelelő  érdekközösségben egyetlen má g 



társadalmi réteggel sem. 
Ezekben állapítva meg a diagnózist, 1 

könnyű a baj orvoslásának csalhatatlan 
módjára rámutatni: növelni kell a saját erőt 
teljes tudatossággal s nem lankadó energiá- j 
val és fel  kell használni azt az idegen erőt, ' 
mely azon rétegek részéről kínálkozik, 
melyekkel hivatásunknál fogva  érdekközös-
ségben kell élnünk. A saját erő kifejtése 
megköveteli a haladást, a nevelőhöz méltó 
tiszta életet, a lelkes és hűséges kötelesség-
teljesítést, melyekben az osztály önereje ki-
fejezésre  jut és az elismerést minden hangos 
szónál hangosabban követeli; az erkölcsön-
zés megköveteli, hogy együtt éljünk, egvgyé 
forrjunk  a szó nemes értelmében azzal a 
társadalmi réteggel, melylyel akarva, nem 
akarva is érdekközösséghen vagyunk. Ez a 
réteg a köznép. Kimeríthetetlen erőforrása 
minden nagy dolognak, melyhez tömegerő 
szükséges. 

Értsük meg tehát a kornak hangosan 
kiáltó szavát és a népérdekek áldozatkész 
szolgálata által vigyük előre a mi ügyünket. 

Ember János. 

Mért nem kell a hazaffyaknak 
az általános választói jog ? 

Hazafiságból.  Mondják ők. Ha-
zaffyságból.  Mondjuk mi. 

Olvasóink jól tudják, mi a külömb-
ség a hazafiság  és hazaffyság  között. 
A hazafiság  magasztos, egyben ter-
mészetes érzés és ezen érzésnek meg-
felelő  élet. A hazaffyság  rikító nem-
zetiszínű takaró, mely alatt a rosszul 
palástolt osztályönzés  kuporodik. 

Az általános választójog : I-ször 
veszélyezteti az intelligenczia vezetését, 
2-szor veszélyezteti a magyarfaj  ural-
mát. Márpedig az intelligenczia vezető-
szerepe s még inkább a magyarfaj 
uralma felette  áll mindennek, még az 
igazságnak is ! — Igy szólnak ők a 
honffyak  s utánok a sok viczehonffyu, 
a kiknek a fejük  éppen csak arra 
való, hogy a nyakkendőjük le ne 
csuszszék a nyakukról felfelé,  meg 
hogy legyen helye a kalapjuknak, 
mikor nincs a fogason. 

Lássuk csak egy kissé közelebbről, 
tapogassuk meg csak ezeket a hazaffy-
axiomákat. 

Először: az általános  választói-
jog veszélyezteti  az intelligenczia  vezeté-
sét. Igaz-e ez ? Hazugság! Az embe-
rek  között (de talán az állatok között 
is) az értelmiség vezet. A társadalom 
minden rétegében az értelmesebbé,  az 
okosabbé  a vezető^szerep A gyengébb 
ösztönszerűleg belenyugszik az erő-
sebb gyámoiitásába, hogy a veszélyek 
ellen védelmet talájon. Ha az »értel-
miség« (a mai) csak abban az eset-

ben vezet, ha tömegek ki vannak 
rekesztve a jogukból, ha tehát tulaj-
donképen nincs kit  vezetnie, akkor 
nem értelmiség; csak bitorolja az 
intelligenczia elnevezését. Az igazi ér-
telmiség a vezetés fonalszálát  a kezé-
ből ki nem ejtheti. Ha véletlenül kiej-
tené, a rája szorult tömeg sietne azt 
a kezébe visszaadni. Mindig igy volt, 
mindig igy lesz, mig ember él a 
földön. 

Ha tehát az intelligentia a vezető 
szerepét félti,  ez annak a jele, hogy 
nem igazi intelligenczia. Ennélfogva  a 
a vezető  szerepet ki  kell  venni a kezé-
ből s a valódi  értelmiség  kezébe kell 
adni. ^ 

Es az élet ezt meg is fogja  tenni, 
mert az életet nem lehet megcsalni. 
Az életnek nem imponálnak sem a 
szép nyakkendők, sem az iskolapa-
dokon elvesztegetett esztendők. 

Másodszor: Az áltatános  válasz-
tójog veszélyezteti  a magyar faj  uralmát. 

Igaz-e ez? Hazugság! Mondjuk 
mi. Igaz ! Mondják ők. 

Tegyük fel,  hogy nekik van iga-
zuk. Mi következik ebből ? Az kö-
vetkezik, hogy ez a nemzet hazug 
életet  él és még inkább azt akar  élni 
a jövőben. 

Az igazság  az, hogy mindazok-
nak az állampolgároknak, a kik az 
állam fenntartásához  pénz és véradó-
val(hozzájárulnak, beleszólásuk legyen 
az állam dolgaiba. Ezt az igazságot 
intézményekben  vallja ma már Török-
ország és — Magyarországon kívül 
egész Európa. Mért nem akarja a 
hazaffy  nemzet ? Mert a magyarfaj 
uralmát félti  ennek az igazságnak az 
érvényesítésétől ? Ha igen, akkor a 
magyarság uralma ma sem természe-
tes uralom, hanem erőszakkal, igaz-
ságtalansággal tartatik fenn  s az 
egyenlőség elvének megcsúfolásával 
szándékoltatik fenntartani  a jövőben is! 

Igaz-e ez, hazaffyak  ? Igaz-e az, 
hogy a magyarfaj,  uralma elnyomás 
és mesterkedések nélkül fenn  nem 
tartható ? Igazuk van-e a nemzetiségű 
túlzóknak, midőn ilyen vádakkal szór-
ják tele a virágot ? — Nem igaz, 
hazzaffyak  ! Nem igaz A magyar faj 
uralmát e földön  nem az igazságta-
lanság, nem az elnyomás, nem a 
mesterkedés, hanem a magyarság faji 
kvalitásai, államalkotó ereje, kulturá-
lis és gazdasági fölénye  biztosítják 
és biztosítani fogják  a jövőben is a 
jogegyenlőség tökéletes érvényesítése 
mellett is. 

Ha nem igy volna, megvolna 

pecsételve ennek a nemzetnek a sorsa ; 
mert a mesterkedes,  az elnyomás, az 
igazságtalanság  állandó  sikerek  forrása 
nem lehet. 

Nem is a magyarság uralmát 
kell félteni  az általános választói jog-
tól, hanem a hazaffyak  uralmát, ke-
veseknek  osztályuralmát a milliók 
felett. 

Demokratikus politika mellett, 
melynek kiinduló pontja az általános 
választói-jog, a milliók erejük tuda-
tára ébrednek s nem engedik magu-
kat végletekig kizsákmányolni a föl-
desurak részéről. A közteherviselés a 
a szegény milliók javára igazságo-
sabbá lesz; a nép. jobb megélhetési 
viszonyokat fog  teremteni. Drágul  a 
munka. Hinc  illae lacrimae! 

A nép szervezett erejének érvé-
nyesülése maga után fogja  vonni a 
parlament belső újjáalakulását. A gró-
fok,  bárók dzsentóik és a fiskálisok-
helyét a produktiv munka terén érde-
mes férfiak  (az  igazi értelmiség)  fog-
ják elfoglalni.  Az urak  tehát kiszorul-
nak az országházból,  hová most az 
osztályönzés, meg a nép tudatlansága 
segíti őket. Hinc illae lacrimae. 

Ezért  és csak ezért  nem kell a 
honffyaknak  az általános választói jog. 

Péter. 

VÁRMEGYE és VÁROS. 
Kinevezés. Ugrón  János főispán  dr. 

Majthényi  Miklós közigazgatási gyakornokot 
tiszteletbeli aljegyzővé, Szabó  Endre köz-
igazgatási gyakornokot tiszteletbeli szolga-
biróvá és Máthé  Tibor végzett jogászt díj-
talan közigazgatási gyakornokká kínevezte. 

Homoródfürdő  részére a földmivelés-
íigyi minisztertől kiutalt 15.000 szivárványos 
pisztrángpete megérkezett s a fürdőn  a költő-
helyiségekbe helyeztettek el. 

Kovács Ákos kir. főmérnök,  az ál-
lami építészeti hivatal vezetője, a kereske-
delmi minisztertől ujabb 4 heti szabadságot 
kapott. Helyetteséül Ltichtner  Gyula kir. 
mérnök rendeltetett ki. 

Körjegyző választás. A bardoczi 
körjegyzőség üresen levő körjegyzői állását 
m. hó 27-én töltötték be. A jegyzői állásra 
egyhangúlag Jakab  Lajost választották meg, 
ki mint helyettesitett jegyző, eddig elé is, a 
körjegyzőség ügyét teljes megelégedéssel 
vezette. 

Városi közgyűlés. Székelyudvarhely 
r. t. város képviselőtestülete Demeter Dénes 
v. tanácsos elnöklete mellett, mult hó 27-én 
rövid egy órás rendkívüli közgyűlést tartott, 
lanyha érdeklődés mellett. A közkórház csa-
tornázási ügyében most sem dönthetett a 
gyűlés, mivel elegendő számban a tagok 
nem jelentek meg s azt egy 15 napra ujjab-
ban összehívandó gyűlésre kitűzték. Igy vé. 



geztek a Csép  Zsuzsával megkötött szerző-
dés dolgában is. Az önkéntes tűzoltó egy-
lettel a szemét fuvarozása  és az utczák 
tisztítására vonatkozólag a folvó  évre meg-
kötött szérződést elfogadták.  Úgyszintén el-
fogadták  a tanács helyiségére vonatkozó és 
€ évre megkötött szerződést is. Tudomásul 
vették, hogy Sebesi  Ákos: Riemer K. Gusz-
távra, Szabó  Albert: Györfi  Tituszra ruházta 
tagsági jogát. A hivatalos lapra vonatkozó 
előterjesztést, mivel az nem tartozik a köz-
gyűlés elé, napirendről levették. Id. Soly-
mossy Lajos v. tanácsost, 29 évi szolgálat 
beszámítással, fizetésének  78°/0*ával nyug-
díjazták. Végül több biz. tag indítványára 
elhatározták, hogy a gazdasági tanácsosi 
állást a folyó  év végéig, vagyis az általános 
tisztújításig betöltetlenül hagyják s az ide-
vágó ügyek intézésével László Albert aljegy-
zőt bizzák meg: Ezzel az ülés véget ért. 

Közbirtokossági gyűlés Székely-
udvarhely r. t. város közbirtokossága f.  hó 
1-8-án d. u. 2 órakor a városi tanácsháznál 
rendkívüli közgyűlést tart, melynek egyetlen 
tárgya a »Nagyszeg«-ben levő 2—300 hold 
birtok megvétele. 

Az adófizetés. 
Már kezdjük érezni, hogv. mi az, ha 

áz ember az' adóval tártözik: Hisz minden 
tartozás baj, akár élelmi, akár ruházati czik-
kekért tartozik az ember, akár pedig váltóra 
vagy kötelezvényre. Ezek alol a tartozások 
ítlol se lehet könnyű szerrel kibújni, de le-
het letagadni, lehet halasztani, lehet csőd 
írtján leszállítani. Szóval lehet mindenféle 
turpisáagót megpróbálni, csakhogy ne kell-
jjen fizetni',  mert mi sem nehezebb, mi sem 
kellemetlenebb, mint a tartozásoknak eleget 
tenni/ 

Épen ellenkezője maga az adósság-
•csinállás. Oh, az nagyon kellemes valami! 
Nincsen kellemesebb dolog, mint bemenni 
•valamely üzletbe és hitelbe vásárolni. 

Milyen sok dolog tetszik meg az em-
bernek, akár van rá szüksége, akár nincs, 
csak, hogy puffra  kapja, csakhogy ne kell-
jen az árát lefizetni.  Ugy érzi, mintha 
csak ígyen adnák. Nem is alkuszik. Hátha 
még készpénzre van szüksége és megpum-
polhatja valamelyik barátját, vagy legalább 
;is aláírását szerzi meg, melynek alapján azu-
tán az egyik vagy másik humánus pénzinté-
zet hitelt nyit neki. Milyen örömmel dugja 
zsebre a százasokat, de a terminusról, a 
mikor fizetni  vagy pedig legalább prolongálni 
kellene, rendesen elfelejtkezik.  Gondoljon erre 
a jótálló ! Minek irta oda, a jó bolond, a 
nevét ? 

Adót fizetni  még kellemetlenebb dolog, 
mint adósságot fizetni.  Mert a ki valamivel 
tartozik, az annak az értékét már megkapta 
és élvezte. Míg az adófizetés  jótéteményét 
nem igen érezzük. 

Milyen nagy volt tehát sok embernek 
az öröme, a mikor beállott az exlex állapot 
és mindenkinek szabad akaratjára bízatott, 
-az adóját lefizetni,  vagy pedig elhalasztani. 

Mert hát csakis halasztásról van szó I 
lÉs ha az ember nem fizeti  meg az adós-

ságát, akkor az legfeljebb  a perköltségekkel 
növekszik, mig az adó, negyedévről-negyed-
évre egyenletesen szaporodik. Arra pedig 
nincs'eset, hogy valaki az adóra szánt pénzt 
félretenné,  vagy pedig takarékpénztárba he-
lyezné. Elkölti! Mert ugyan kinek van fölös-
leges pénze ? Mindenki örül, ha kiszabott, 
rendes kiadásait néhány koronával megtold-
hatja. 

A mig a törvényhatóságok megtiltották 
az állami adók fizetését  és megtagadták azok 
elfogadását,  azzal nyugtatták meg magukat 
az adófizetők,  hogy hisz ugy sem lehet fizetni! 
Most azonban, hogy egyik-másik törvényha-
tóság megengedte az önkéntesen fizetett  adók 
elfogadását,  kezdik vakarni a fejüket,  néze-
getik a pénztárcza tartalmát és azt látják, 
hogy se pénz, se posztó ; hogy az a pénz, 
melyet adó fejében  be kellett volna fizetni, 
nincs már meg, hogy már ki van adva s 
már most az a kérdés merül fel,  hogy hon -
nan teremtsék elő a hátrálékot is, a folyó 
adót is? 

És a városi ember még nagyobb kész-
séggel fizet  adót mint a falusi,  inert nagyobb 
rendhez van szokva. A falusi  nagyon hamar 
kész azzal kecsegtetni magát, hogy azt az 
adót tán meg sem kell fizetni.  És a legvégső 
esetben inkább kivándorol Amerikába, sem-
hogy fizessen. 

Pedig azt az adót előbb-utóbb meg 
kell fizetni.  Eljő a számadás órája és a vég-
rehajtó ! Akármilyen kormány jöjjön, az ex-
lexnek egyszer csak vége fog  szakadni. És 
ha jön az ellenzéki kormány, ar nál nagyobb 
szigorral fogják  behajtani a hátralékokat, 
mert szükség lesz pénzre, sok pénzre! A 
régi hivatalnokokat nyugdíjazzák, ujakat ne-
veznek ki. Fizetéseiket fölemelik.  Uj hivata-
lokat szerveznek, sőt az adót is fölemelik. 

Hány egzisztenczia fog  akkor tönkre 
menni ? Hány ember egész vagyonkáját el-
veszteni ? Mennyien koldusbotra jutni ? És 
mindennek az adóhátrálék lesz az oka ! 

Már erősen érezhetők minden téren az 
áldatlan állapotnak romboló hatásai, de a 
végzetes rombolások csak a béke helyreállí-
tása után fognak  mutatkozni a maguk bor-
zasztó arányaiban. 

T0LLHE6YGYEL. 
Oh sanda  simplicitas!  A helyi hony-

hazaffy-újság  Bodrogközije szörnyű tudatlan-
ságot fedez  fel  a mi emberünknek  azon állí-
tásában, hogy a magyar király kormányoz. 
Oda is kiáltja neki szokott szellemességével: 
sutor stb. 

Közjogot nem az tud, a ki a főiskolák 
padjain, vagy a kávéházi márványasztalkák 
mellett sokáig koptatja a — nadrágját, ha-
nem az, a ki  tamil.  És pedig nem a magyar 
közjogban idegen útszéli franczia  mondások-
ból, hanem a jogforrásokból,  melyek sze-
rencsére még a nem fiskálisoknak  is rendel-
kezésükre állanak. 

Kárbaveszett buzgalom, egyben szer-
felett  jámbor dolog a mi emberünknek arról 
tartani előadást, hogy készül a magyar tör-
vény, mert ezt elemi tanitó korában a tanít-
ványai is tu lták ugy, mint a »Sz.-Udvarhely« 
közjogásza. 

Kár olyan lóhátról beszélni a nem 
fiskális  emberekről t. Bodrogközi úr! Mert 
az emberi művelődés története azt mutatja, 
hogy még a status tudományokban sem a 
fiskálisok,  hanem a — laikusok nyitottak uj 
ösvényeket, a kiket koruk Bodrogközijei bi-
zonyára letudatlanoztak. (Szerencséjükre a 
hajdani Bodrogköziek nevét jelentéktelensü-
gük örök homályba borította.) 

A tanember okvetlenkedése se okozzon 
fejfájást  a honyujság közjogászának, mert 
azok között a fránya  tanemberek között (oh 
nem a grófok  és fiskálisok  hazájában) akadt 
már olyan, a ki a „nagy nemzet"-nek mi-
niszterelnöke volt (ezt is lehetne  tudni a 
franczia  mondás idézőjének!) ; sőt apage 
satanas! egy nyugateurópai államban éppen 
napjainkban szemtelenkedett a — miniszter-
elnökségig egy másik — falusi  tanitó, a ki 
előtt a honyujság kozjogászaihoz hasonló 
kaliberű, prókátorok Írnoki állásért hajlon-
ganak. 

A gázsi weg van mentve. Az egész 
parlament, — vagy legalább is az egész ko-
aliczió helyett: összeült tehát a függetlenségi 
pártnak alig egy harmada, és egyhangú lel-
kesedéssel elhatározta, hogy — a póttarta-
lékosok családjainak adjon más ! A februári 
fizetés  meg van mentve. A honatyák aligha-
nem ugy gondolkoztak, hogy ha már meg-
terhelik azzal a törvénytelen pénzzel a lel-
kiismeretüket, hát legalább saját maguk 
vágják zsebre. Hadd áldozzon a hazáért az 
ország ! Ha nem áldoz; hát hadd legyen 
»nyomor és szenvedés.« Mert ettől, meg a 
frázisoktól  érik a koaliczió gyümölcse. S hogy 
ez megérjen : — az a fődolog  ! — A tiszt-
viselők számára is február  elsején aligha 
lesz fizetés.  De lesz a képviéélő urak szá-
mára. És ha azok számára lesz, — meg 
van mentve a haza ! —A nép talán lázongni 
fog,  a becsapott tisztviselők elkeserednek: 
— de a gázsi megvan mentve. Etjén a gázsi 
és a koaliczió ! 

* 

Ujabb  kihallgatások.  Ifj.  Andrássy 
Gyula gróf  attól az eszmétől megkapatva, 
hogy a N. Fr. Pr. a mai helyzetet a hatva-
nas évekkel hasonlította össze a kihallgatás 
során előterjesztést tett, hogy Deák  Ferenczet 
nélkülözi s kérte hogy legalább) Diák Vál. 
F"erencz kihallgatásra meghivassék. 

E nevezetes eseményt az impertinens 
koalicziós sajtó, még Az Újság is, sőt mi 
több, a kormány félhivatalosa  is alávaló 
agyon hallgatásával mellőzi. 

Felsőbb körökben a sajtó ezen maga-
tartású akkora megütközést keltett, hogy 
egész biztosra veszik, miszerint legközelebb 
Diák Vál.  Ferencz a politikai és társa-
dalmi súrlódások kiélesitése körül kifejtett 
buzgó tevékenységeiért »Udvarhelyvármegye 
bölcse« czimmel és jelleggel díjmentesen ki-
tüntettetik. 

* 

Személyi  hir. Részvéttel értesülünk, 
hogy Gyarmathy  Dezső dr. úr annyira ki-
selejtezte magát a városi levéltárból, pénz-
tárból és a polgármesteri hivatalból, hogy 
nemsokára teljesen kifogyunk  belőle. * 

Áldozatkészség  a mások bugyelárisából. 
A koaliczió valóban a leghazafiasabb  áldó-



zatkészséggel nyitja ki a mások erszényét 
a póttartalékosok családjainak anyagi támo-
gatására. Ebben az ügyben a napokban volt 
a koalicziós pártok közös értekezlete, s a 
honmentő honatyáknak ez értekezletén sike-
rült is ugy megoldaniok a póttartalékosok 
segélyezésének kérdését, hogy az adako-
zásra igenis felhívják  a gyárosokat, akiktől 
éppen a koaliczió rabolta el a munkásaikat, 
maguk a koalicziós képviselők azonban me-
gelégszenek azzal, hogy a segélykoaliczió 
irányításához szükséges adatokat felkutassák. 
Hogy a humbug még teljesebb legyen, az 
értekezlet külön bizottságot is választott, 
amelynek hivatása lesz a segítéshez szüksé-
ges pénzt összegyűjteni »kizárólag a képvi-
selők között.« Arról azonban, hogy a koa-
licziós képviselő urak közül a vagyontalanok 
február  elseji képviselői ellátmányaiknak, a 
gazdag nagyurak pedig ugyanez arányban 
magánjövedelmeiknek megfelelő  perczentjét 
a segitő akczió számára lekössék, — az 

. értekezleten egy kukk szó sem hallatszott. 
Bizottságot, azt választanak, de a mikor 
áldozni is kellene valamit, akkor a másik 
áldozatkészségére hivatkoznak. Ilyen alakok 
»mentik« a hazát. 

HÍREK. 
Kinevezés. A pénzügyminiszter Sövér 

Ferenczet a székelyudvarhelyi p. ü. igazgató-
sághoz fogalmazó  gyakornokká kinevezte. 

Doktorrá avatás. Kovács  Jenőt, m. 
hó 27-én avatták fel  a kolozsvári Ferencz 
József  tudományegyetemen a jogtudományok 
doktorává. 

Betörés. Jan. hó 20-ikára éjjel Szent-
pétery  Gergely Batthányi-téri fűszerüzletébe 
ismeretlen tettesek álkulcscsal behatoltak s 
onnan mintegy 600 kor. értékű készpénzt 
és egynehány kosár csemegegyümölcsöt el-
tolvajoltak. A nyomozás folyik.  De ezzel 
kapcsolatosan felhívjuk  figyelmét  az intéző-
köröknek arra az anomaliára, a mit a város 
világítása körül tűzoltóságunk rendez, sürü 
sötétségben burkolván az utczákat, alkalmat 
nyújt a betörők működésének. Azon czim 
alatt, hogy a naptár szerint a holdvilágnak 
sütnie kell, legyen bár sürü felhővel  takarva 
az ég, még sűrűbb ködbe burkolva a város, 
a legnagyobb szorgalommal felejtkezik  el az 
utczai lámpák felgyujtásáról.  Ha véletlenül 
mégis megtörténik, akkor a legnagyobb 
sietséggel intézkedik azok eloltásáról. Igy hát 
hálásoknak kell lennünk, ha egyszerre csak 
egy betörést követnek el s ha annyira mél-
tányosak, hogy az utczán el nem bunkóznak. 

Rossz postajárlat. Jásfalva  község 
postajárlata nem volt megfelelő  s ertnek 
megváltoztatása végett deputácziót küldöttek 
a vármegye alispánjához »postaügyvitel te-
kintete erányában Jásfalva  község elbocsá-
tásából«. Az alispán megígérte, hogy érint-
kezésbe bocsátkozik az illetékes tényezőkkel 
s a jobb beosztást létesíttetni fogja. 

Székely községeink névválto-
zása. Az Orsz. Községi törzskönyv bizott-
ság közelebb adta ki Háromszék Csik-
megyék községeinek hivatalos névjegyzékét 
tartalmazó füzeteket.  Háromszékmegyében : 
Kőrös Csomakörös lett, valószínűleg azért, 

mert itt született a hires székely utazó, 
Körösi Csorna Sándor, Peselnek a nevét el-
vesztette és Kézdiővár lett. Kézdi-Polyánt 
ezután Kézdiszentkeresztnek fogják  hívni, 
Petőfalva  Székelypetőfalva,  Tamásfalva  Szé-
kelytamásfalva  lett. Nyénből Keresztvárt 
csináltak. Több község megkülönböztetésül 
a Kézdi vagy Sepsi előnevet kapta. Csík-
megyében ezután a Csik előnév kihagyásá-
val írják Csobotfalva,  Göröcsfalva,  Gyimes-
bükk, Gyimesfelsőlok,  Gyimeslok, Karczfalva, 
Mádéfalva,  Szépviz, Vacsárcsi, Várdotfalva, 
Zsögöd, Kozmás, Lázárfalva,  Tusnád. Gyer-
gyóban is egyszerűen írják Ditró, Kilyén-
falva,  Salamás, Szárhegy, Tekerőpatak, 
Vasláb, Bélbor, Borszék községek neveit. 
A többi község megtartja régi nevét. 

Udvarhelyvármegyében a következő 
változások történtek : »Homoród« melléknevet 
kaptak: Homoródbene, Homoróddarócz, 
Homoródszentlászló, ellenben elvesztették a 
»Homoród« mellékneve: Abásfalva,  Kará-
csonyfalva,  Oklánd, Városfalva.  »Székely« 
melléknevet kaptak : Székelydálya, Székely-
derzs, Székelymuzsna, Székelyszáldobos, i 
Székelyzsombor, Székelyszenterzsébet, Szé-
kelyszentmihály, Székelyszentmiklós, Szé-
kelyvéczke, Székelybetlenfalva,  Székely-
dobó, Székelyfancsal,  Székelylengyelfalva, 
Székelymagyarós, Székelypáifalva,  Székely-
szentkirály. Füléből Erdőfüle,  Alsó- és Felső-
Boldogasszony fal  vából Alsóboldogfalva,  Felső-
boldogfalva,  Alsósirniéntalvából Siménfalva, 
Kobátdemeterfalvából  Kobátfalva  lett. Nagy-
és Kis-Kadács egyesiiettek Kadács név alatt, 
Oláh-Andrásfalvából  és Oláh-Hidegkuiból 
Székelyandrásfalva  és Székelyhidegkut, Ká-
polnás-Oláhfaluból  Kápolnásfalu,  Szentegy-
házas-Oláhfaluból  Szentegyházasfalu,  Malom-
falvából  Nyikómalomfalva  lett. 

Dominó-estély. A Nőegylet a mult 
szerdára hirdetett Dominó-estélyét  az Uránia 
előadása miatt, tegnap tartotta meg. 

Szent Antal estély tartatott 28-án 
este 7 órakor a főgimn.  nagytermében. Az 
estély műsora: 1. Ének Szent Antalhoz. 2. 
Szavalt Dózsa Sárika. 3. Énekelt Friedriger 
Giza, harmóniumon kisérte Szabó  Antal. 4. 
Szabad előadást tartott Embery Árpád. 5. 
Hegedű duettet játszottak: Volbert  Gusztáv 
és Molnár  Géza főréálisk.  tanulók, harmó-
niumon kisérte Németh  Gyula zenetanár. 6. 
Szavalt Csergő  Tamás főgimn.  tannló. Ének 
Szűz Máriához. Az estély t Ló fi  Miczi és 
Dézsy Ilona rendezték nagyon szép sikerrel. 

Protestáns estély. A székelyudvar-
helyi ev. ref.  egyházközség egyházi értekez-
lete vasárnap délután a ref.  kollégium tor-
nacsarnokában tartotta negyedik egyházi 
estéjét. Ez alkalomra a rendezők a követ-
kező érdekes műsort állították össze: 1. A 
gyülekezet  éneke,  harmónium kiséret mellett. 
XLII. Zsolt. 1 vers. 2. Elnöki megnyitó. 3. 
Szavalt Nosz  Ilonka. 4. A hitről.  Felolvasást 
tartott Vajda  Ferency. 5. Ének duette. Elő-
adták : Baranyai Margit és Csiszér  Erzsi. 
Harmoniumon kisérte Pál Sándor ref.  kán-
tor. 6. Részlet: Várady Antal »Iskarioth«-
jából. Előadták: Lányi Andor (János apos-
tol), Bucsy Endre (Iskarióth), Rápolti  L. 
(Péter apostol). 7. Zárszó. 8. Ének:  Áldd 
meg Ur Isten. Rendezők voltak : Nagy  Fe-
renczné, Kolumban  Lukácsné. 

Iparosok fillérestélye.  A Polgári 
önk. és segélyző egylet e hó 29-iki fiiléres-
télyét Lötz Regina és Izsák  Erzsi rendezték. 
Közreműködtek : Felolvasot Vári  Albert unit. 
lelkész, szavalt Lőriticz  László, monologot 
adott elő Orbán Margit, hegedü-sólót ját-
szott Kónya  János. Az estély kiváló szép 
sikerét legelső sorban a rendezők ügyessé-
gének köszönhetjük. 

Diákbál. A Székely udvarhelyi ev. ref. 
kollégium ifjúsága  részben a »Kirándulási-
alap«, részben á »Szegény tanulók könyv-
tára« javára 1906. február  3-án a Budapest-
szálló nagytermében zártkörű diákbált ren-
dez. Belépti dij; személyjegy 2 kor, család-
jegy, illetve páholyjegy (3 személyig) 5 kor., 
tanulójegy 1 korona, karzatjegy 1 korona. 
Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre váltha-
tók Zabolai Székely Dénes ur könyvkeres-
kedésében. 

Meghívó. A parajdi  állami iskola 
tanítótestülete  1906. február  10-én (szomba-
ton) az áll. iskola helyiségében természettani 
eszközök beszerzésére zártkörű tánczvigalmat 
rendez. Belépti dij: személyjegy 1 k. 60fill.,. 
családjegy 4 korona. Kezdete este fél  8 óra-
kor. P'elülfizetéseket  az üdvös czélra köszö-
nettel fogad  és hirlapilag nyugtáz a tanító-
testület. Vendéglősről gondoskodva lesz. 
Jegyek előre is válthatók Kovács Mihály áll. 
isk. igazgatónál. A zenét a dicsőszentmár-
toni zenekar fogja  szolgáltatni. 

Meghívó. A székelykereszturi áll. el. 
tanítóképző-intézet ifjúsági  önképzőköre f.  é. 
február  hó 2-án Báró Eötvös József  halálá-
nak évfordulóján  d. e. 8 órakor a II. oszt. 
tantermében nyilvános ünnepi diszgyülést 
tart, a melynek műsora a következő: 1. 
Hymnusz.  Énekli az ifj.  önképzőköri dalkar. 
2. »Báró Eötvös József  élete  és működése« 
cz. dolgozatát felolvassa  Kiss  János IV. é. 
n. önképzőköri titkár. 3. Ünnepies  indítvány  • 
az ifjúsági  önképzőkörnek Báró Eötvös Jó-
zsef  nevéről leendő elnevezése tárgyában.-
Előterjeszti: Veress  Gábor IV. é. n. 4. Bú-
csú. Szövege Br. Eötvös Józseftől,  dallama 
Bátori Lajostól. Éneklik a IV. é. növendé-
kek. 5. A vár és a kunyhó.  Irta Br. Eötvös • 
József.  Savalja: Simó  Béla IV. é. n. 6. 
Szeressetek  ! Részlet Br. Eötvös József  Kart-
hauzijából. Szavalja : Oláh Jakab IV. é. n-
7. Szózat.  Énekli az ifj.  önk.-köri dalkar. 

A sétatér alap javára. Miklósy 
Gábor színtársulata itt működésének utolsó 
hetében a sétatér-alap javára szinelőadást 
rendezett. Az előadás tiszta jövedelme 44 
kor. 40 fillért  tett ki, mely összeget 14 kor. 
felül  fizetéssel  együtt Miklósy  beszolgáltatta 
a városi pénztárba. 

A Kobátfalvi  Népnevelési Egye-
sület folyó  hó 21-én tartott népes gyűlésén 
Dr. Jankovits  Pál székelykereszturi járás-
orvos tartott egy igen szép előadást az al-
kohol élvezésének következményeiről. A 
Népnevelési Egyesület folyó  évi február  hó 
4-én d. u. ismét gyűlést tart, melyen 2 elő-
adás lesz és a melyre ez uton hívja meg az 
egyesület az érdeklődőket. 

Az ipari munkások szabad ly-
czeumának cziklusából. Mintegy száz 
főnyi  iparos hallgatóság előtt tartott a mult 
vasárnap délután igen élvezetes előadást 
»Az alvás és álom«-ról Nosz  Gusztáv kir. 



főreáliskolai  tanár, miután a jelenlevők elő-
zetesen a Hymnuszt  elénekelték. Az emberi 
lélek működésére rövid pillantást vetve, is-
mertette az álom keletkezését, az emberi 
szervezetre való jótékony hatását, mely ön-
tudaton kivüli állapot idején pótlódik vissza 
a napi munka folytán  történt erő elvesztése 
testünknek. Ismertette az alvás sokféleségét, 
az okokat, melyek a nyugodt, vagy nyug-
talan álom előidézői. Szólott az alvás köz-
ben való fekvésről;  a szoba levegőjéről, 
mely mindig  tiszta s inkább hidegebb,  mint 
túlságos  meleg legyen.  Majd az álomlátás 
jelenségéről, a holdkoros állapotról, a hypno- ; 
tizálásról emlékezve meg, bevégezte mindvé-
gig nagy figyelemmel  hallgatott, lebilincselő 
előadását. Az előadás után Fogarasy  Árpád 
ifjú  iparossegéd szavalta el igen ügyesen 
Petőfi  »Rákóczy« cz. költeményét, végezetül 
pedig a Szózatot  énekelték el a jelenvoltak. 
Solymossy  Endre elnök megköszönte | 
előadónak felolvasását,  s dicséretét fejezte  • 
ki a szavalónak. Jövő vasárnap Dr. Imreh 
Domokos közkorházi igazgató-főorvos  tart 
^előadást. 

Korcsolyavers9ny. A korcsolyaegy-
let múlt hó 28 án kitűnő időben nagy kor-
csolyaversenyt rendezett, melyen nagy számú 
közönség vett részt. Mintegy 200 korona 
értékű dijakat tűzött ki a nyertesek jutalma-
zására. A hölgyek versenyében győztesek 
lettek Léstyán Margit, Heilz  Vilmosné és 
.Demény Mariska. A férfiak  versenyében 
győ/.tesek lettek: Kovácsy  Jenő, Kend 
Aurél, Buntschuh Ottó, Kassay  László, i 
Szabó  Endre. Az ifjúsági  verseny első diját 
pedig Bartha Zoltán nyerte el. 

Hir szerint mozgalom indult meg a 
főúri  körökben, hogy a múltban — nem 
épen hazafias  szolgálatokért — donált ura-
dalmakat ; az államnak visszaajándékozzák a 
főúri  családok. A Károlyiak, a Zichyk álla-
nak a mozgalom élén. Állítólag az uradal-
mak összeírása is kész, még csak a pápai 
jóváhagyást várják. 

Egy kis statisztika. Romániának 
1901—02-ben, az akkor megejtett ipari 
czensás szerint, volt 625 gyára, melyekbe 
247 millió frank  volt befektetve,  amiből a 
gépekre 81'/» millió frank  esik. A gyárak-
ban volt 961 motor összesen 45.211 lóerő-
vel. A gyári munkások száma 39.746 főre 
rúgott. Ennek az ipari fejlődésnek  az ejed-
ményei szemmel láthatók. Románia az 
1880-as években évenként importált 10 mil-
lió kgr. ezukrot, most már exportál ennyit. 
Petroleumot 1886-ban mi szállítottunk 14'^ 
millió kgr.-ot, most Románia nekünk szállít. 
•Czementet még 1892-ben 29 millió kgr.-ot 
-vittek be, most a romániai czement verse-
nvez az egész Balkánon. Tőlünk 1884-ben 
161 millió kor. fa  ment Romániába; 1902-
ben is küldtünk oda közel 10 millió korona 
ára faárut,  de a román statisztika szerint 
csak l ' /j millió frank  értékű maradt Romá-
niában. A többi Románián csak átment. És 
még számos oly iparczikk van, a mit eddig 
csak mi szállítottunk Romániába, de már 
nem szállítunk többé. Ma már elmondhatjuk, 
hogy a román ipar javarászben fedezi  saját 
szükségletét. Persze, haladnak, mert nem 
-obstrukezióznak, deklamálnak, nem hazafias-
kodnak szájjal, hanem komoly munkával 

érvényesitik. Ideje volna gondolkozni, koa-
licziós uraimék! 

Országos szinészeti szépségver-
seny. A színészet, különösen a színésznő 
sehol oly érdeklődést nem kelt, mint nálunk, 
magyaroknál. Nem elégszik meg a közönség 
azzal, ha a színpadon gyönyörködik a szí-
nésznő alakításában, énekében vagy játéká-
ban, hanem annak magánélete is kiválóképen 
érdekli és sehol annyi babér és virág nem 
jutalmazza a színésznőt, mint nálunk. Most 
országos szinészeti szépségversenyt rendez, 
a fővárosban  megjelenő „Színház és Elet", 
az egyetlen magyar képes művészeti heti 
lap. Ez az egyedüli komoly és a hasonló 
külföldi  művészeti hetilapok színvonalán álló 
színházi hetilap, mely szépségversenyével 
országos érdeklődést kelt és amelyből győz-
tesként kikerülni már valóságban ambiczió-
ját képezheti minden színésznőnek. Bár csak 
pár hét mult el a verseny kiírása óta, tö-
megesen érkeznek be vidékről is a szavaza-
tok és a legutolsó számnak olyan nagy volt 
a keletje, hogy a kiadó alig győzte az után-
nyomást. A nagyközönség s a szinészkörök-
ben érthető érdeklődéssel várják országszerte 
a verseny eredményét és bár a lap mindig 
megérdemelte, hogy a közönség érdeklődését 
felkeltse,  most szinész^örökben és a színházi 
habitüéknél a legkeresettebb olvasmány és 
hihetőleg az marad a verseny lezajlása után 
is, mert ezt a lapot se szinészember, se a 
közönség, mely érdeklődik az ország és 
külföldi  színház eseményi iránt, (írásban és 
képben) nem nélkülözheti. 

Uránia-Színház. 
Az Uránia-Szintóz rövid cziklusának 

folytatásául  szerdán,  ján. hó 24-ikén, Giné-
verné Győry Ilona 3 felvonásos  »Skó<;ziá«-ja 
ment 120 színesen vetetett és 10 mozgófény-
képpel ; — befejezésül  ,pedig csütörtökön,  jan. 
hó 25-ikén, »Az orosz—japán háború« mu-
tattatott be Strausz Adolftól,  190 színes és 
21 mozgófényképpel  illusztrálva. 

Mindkét előadást, de különösen az utób-
bit, nagyszámú közönség nézte végig s bár 
az érdeklődés, a kíváncsiság érthetőleg a 
Kelet lefolyt  nagy tragédiája, az Újkor leg-
nagyobb szárazföldi  és tengeri háborúja iránt 
fordult,  sajnálattal konstatáljuk, hogy ez az 
előadás sem tartalmilag, sem demostrezió 
szempontból a hírlapokból annak idején meg-
alkotott képzeteinket, impresszióinkat ki nem 
elégítette s az orosz—japán háborútól fölhal-
mozódott képzeleti anyagunkat jelentékenyen 
megdézsmálta és mégis bemutatott kicsiny 
konkrét részletekben is csak fiktiv  benyomás-
sal volt, bár a mozgófényképek  közül pld. 
Nogi tábornok bevonulása Port-Arturba, a 
3 ik felvonás  végén bemutatott tengeri ütkö-
zet, tüzelés messzehordó ostromágyukkal, 
oroszok kivonulása Port-Arturból a személy-
szállítás a Bajkál tavon, sebesültek ápolása 
a matsujanai kórházban, az orosz tüzérség 
megfutamodásának  talán helyszíni felvételek 
alapján eszközölt reprodukeziói elég érdeke-
sek voltak. Élvezetük azonban a teljesen 
elhasznált lemezek nagyfokú  vibrácziója foly-
tán szinte fizikai  képtelenség volt. Jól tudjuk 

ugyan, hogy egy-egy terjedelmesebb mozgó-
fényképnek  szallagja tetemes pénzbe kerül 
s azokkal a budapesti Uránia-Színház nem 
tékozolhat, ám magának az intézetnek elő-
kelő hírneve hozza magával, hogy a központ 
a vidéki kirendeltségeket is ne kiselejtezett, 
hasznavehetetlen, de a lehetőségig megfelelő, 
élvezhető rekviziczióval lássa el. Azután meg 
az álló képek vetítése is nagyon kisméretű 
volt. 

A cziklusból legjobban sikerült »Skó-
czia«, melynek mozgófelvételei  küzül is a 
szinte egy-egy drámát bemutatott lord Lovat 
menyegzője, a vadorzók sorsa az illetszeres 
üveg tragikomédiája, skót felföldi  tánezok 
képe és Breomer-ünnepély aránylag a leg-
tartalmasabbak, jelentékeny terjedelműek és 
a legélvezhetőbbek voltak. Ch. R. 

KÖZGAZDASÁG. 
Háziipra. 

Érdekes tanulmányokat folytat  jelenleg 
a miniszteri kirendeltség. — Tudvalevő, 
hogy a Székelyföldön  rengeteg olyan erdő 
van, melyeknek anyaga csak bizonyos czélra 
volna alkalmas, mint pld. szerszámfa,  kapa, 
kasza, ásónyél stb. mely eszközöket a fúrás, 
faragásra  oly nagy hajlandósággal birő szé-
kely igen könnyen tudná előállítani. Termé-
szetesen azonban a dolognak feltételei  van-
nak, melyek nélkül rendszeres, állandó 
keresetet nyújtó fafaragó  háziipar nem kép-
zelhető. Ilyen a feldolgozandó  anyag beszer-
zésének biztosítása, az előállított czikkek 
értékesítésének biztosítása stb. stb. A mi az 
értékesítést illeti, ez nem volna nehéz, hisz 
az utóbbi időkben is igen sok ilyen meg-
keresés érkezett be a kirendeltséghez, melyek 
azonban mind nem voltak teljesíthetők, mert 
még nincs szervezve az előállítás munkája. 
Most folynak  azonban az előmunkálatok 
a kirendeltségnél melynek egy szakközege 
most tanulmányozza az ügyet a hegyvidéki 
kirendeltség területén, hol hasonló akczió 
már folyamatban  van s igen jól bevált. Ha 
sikerül a dolgot nálunk is ugy szervezni, ez 
sok szép pénzt fog  hozni furó-faragó  földieink 
asztalfiába. 

A kisbirtokosok segítsége. 
A székelyföldi  miniszteri kirendeltség 

egyre fokozódó  erővel folytatja  a székelység 
talpraállításának munkáját. A mult év folya-
mán közel 2000 tenyész szarvasmarhát osz-
tott ki kedvezményes áron, ezenkívül 1000 
darab tenyész sertést és 5000 darab juhot. 
Ujabban a baromfitenyésztés  föllenditését  is 
tervbe vette a kirendeltség. Jó minőségű 
gabona vetőmagot 2016 métermázsát osztott 
szét. Gondja volt továbbá a gyümölcsterme-
lés népszerűsítésére, az erdők jobb kihasz-
nálására. E czélra közel 5 millió koronát 
fognak  költeni. Már eddig is 40.000 hold 
legelőerdőt eszközölt ki a kirendeltség, 4000 
holdon pedig legelőjavitást végeztetett. Nagy 
gondot fordit  a háziipar fejlesztésére  is, tan-
folyamot  rendez, ujabban pedig 20.000 ko-
rona költséggel értékesítő szervezetet létesít. 
Nagy arányokban folyik  végül a hitelügy 
rendezésének a munkája is. 



Megemlékeztünk már arról a nagy-
szabású akczióról, mit Feilitzsch  fölmivelés-
ügyi miniszter — egyelőre próbaképen — 
Marostordamegyében bevezetett a kisbir-
tokosok jelzálog terheinek könnyítésére. 
A székelyföldi  kirendeltséggel karöltve egy 
bizottság Marosszenikirályon már befejezte 
a munkáját. Összesen ötvenkétezer ko-
rona hitel 40—50 kisgazda megmentését, 
talpraállitását jelenti. A hitelszükségletek 
összeírása közben tanulságos tapasztalatokat 
szerzett a bizottság. Ezek a tapasztalatok 
mind az akczió sürgős és szükséges volta 
mellett bizonyítanak. Kiderült az, hogy a 
kisgazdák hiteligénye a legnagyobb részt 
váltó tartozásból, méregdrága magánhitelből 
nyer fedezetet.  Aránylag ritka a jelzálogi 
tartozás. Arra, hogy a pénzintézeteink meny-
nyire tartózkodnak kisebb jelzálogkölcsön 
nyújtásától, jó bizonyság az, hogy ebben a 
községben, mely pedig közel fekszik  Maros-
vásárhelyhez, a marosvásárhelyi takarék-
pénztárak alig voltak erdekelve. A nemzeti-
ségi pénzintézetek természetesen nagyobb 
mozgékonyságot s nagyobb élelmességet 
mutattak. Az „Albina" és egy más nem-
zetiségi bank már nem egy követelést kebe-
leztettek be a maguk javára. 

Községi elöljárók, tanitók jól teszik, ha 
ezt az ügyet népszerűsítik. Lelketlen pénz-
ágensek dolgoznak ellene. Ezeknek a hatá-
sát kell rontani. Nem akar az akczió semmi 
politikai vagy más irányú lekötelezés lenni, 
csupán segélyakezió, mely által annak siet-
nek támogatására, aki érdemes reá s utána 
kapaszkodik is. Fogadják bizalommal hát, 
akiket illet. Óriási horderejű reformról 
van szó. 

Udvarhelyvármegyei erdőbirtokosok 
értekezlete. 

Fenyéd község közbirtokosságának ju-
tott ez a nagy szabású akczió kezdeménye-
zése, melyet Ugrón  János, mint alispán 1893-
ban kezdett meg, de be nem fejezhetett. 
Mindenesetre jobb most is, mint később. De 
mennyivel tovább lennénk, mennyivel mesz-
szebb haladtunk volna s talán rég eredményt 
is értünk volna el az elmúlt 13 esztendő 
alatt, ha ez az ügy nem szunyadott volna. 

A közbirtokosok gyűlése a vármegye-

ház kistermében. Elnököknek megválasztották 
egyhangúlag Balázs Károly fenyédi  közbir-
tokossági elnököt és Gálffy  István fenyédi 
körjegyzőt, ki egy határozati javaslatot ter-
jesztett az értekezlet elé, me'y a vármegye 
érdészeli bizottságához benyújtandó kérvényt 
foglal  magában. 

A felvetett  kérdéshez hozzászóltak Fá-
bián József,  Szitás  András, Bándi  Ggyöry 
Kovács  D. József,  Bíró  Mihály, Bencze Pál, 
Jiiró  Sándor, Dr. Török  Pál, Molnár  Vilmos. 
Az elhangzott felszólalások  nyomán egyhan-
gúlag elhatározta az értekezlet, hogy a Gálffy 
István által benyújtott határozati javaslatot 
elfogadja,  az abban foglalt  kérvényt az erdé-
szeti bizottsághoz beterjeszti, 18 tagu albi-
zottságot választ, melynek feladata,  hogy 
Ugrón  János főispánt  az erdőbirtokosok sé-
relme orvoslásának véghezvitelére és alispán 
korában megkezdett akcziójának befejezésére 
felkérje,  s egyúttal felkérje  arra is, hogy a 
földmivelésügyi  miniszter elé a bizottságot 
elvezesse s kérelmüket személyes befolyásá-
val is támogassa. Feladata lenne továbbá a 
bizottságnak, hogy az 1879: XXXI. és az 
1898: XXIX. trezikkek módosítására javas-
latot kidolgozni, melyet az egyes közbir-
tokosságoknak tanácskozás végett megküld 

A 18 tagu bizottság megválasztása után 
a gyűlés véget ért. 

Uj gazdakör. A napokban alakult 
meg Homoródszentpéter kisközségben a gaz-
dakör 30 taggal. Tisztviselői: elnök : Nagy 
Gyula tanitó, alelnök : Székely  Miklós, jegyző : 
Jobb  Dénes, pénztárnok Jobb  Ferencz. 

Az Oláhfalu  és homoródmenti 
takarékpénztár, 14-ik évi rendes közgyűlését 
február  hó 14-én délután 2 órakor tartja meg 
Szentegyházasfaluban.  A pénztár forgalma 
1905-ben 869 ezer 556 kor. 50 fillérre  emel-
kedett. Az intézet tisztanyereménye 7900 kor. 
69 fillér. 

Szerkesztői üzenetek 
— Kéziratuk nem adatnak vissza. 

Gy. E -n e k - Minden alapot nélkülöző koholmány, 
mintha Fiatfalva  vízrendezési költségekre, a volt kor-
mánytól állami segélyt kapott volna. A község azt el 
sem fogadta  volna egy »hazaáruló« kormánytól. 
Mondják : az államsegélyt a volt Földmivelésügyi mi-
niszter önként felajánlotta,  beszélik, hogy több izben 

rimánkodott is Fiatfalva  bölcse előtt, hogy a községet 
az államsegély elfogadására  r bírja, de Fiatfalva  böl-
cse szilárd férfiú.  Büszkén visszautasította az esengőt, 
s inkább Ó maga viselte az összes költségeket, nehogy 
az államsegély elfogadásának  még a gondolata is fel-
merülhessen a falu  valami etcsenevészedett fiában 
Ilyenek a nagy Hazaffyakll  Éljenek a Nagy Haza-
ffyak  1!! 

Kishirdetas. 
Mindén szó 3 fillér,  vastag betűből 5 fillér.  Legkisebb» 

hirdetés 30 fillér.  Levélbélyegben beküldhető. 

Legmodernebb frizurákat,  hajfésülést 
a legújabb divat szerint, hajmosásokat végez 
jutányos árak mellett Ritter Lore, (Iskola-
utcza 8 sz.) 

Székelyek találkozó helye 
Budapesten 

Putzer György vendéglősnél, az Andrássy-
uttal átellenben, a Lipótvárosi Bazilika kö-
zelében, a Váczi-körut 19. sz. alatti étter-
meiben, melyek egyúttal az V. VI. és VIL 
kerület előkelő köreinek találkozó helyei. 
Az egész Budapesten itt van a legkitűnőbb* 
és legolcsóbb konyha. Egy ebéd (6 fogás> 

csak 1 k. 50 fillér. 
PUTZER GYÖRGY vendéglős. 
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Bemek 6 szem ká-
vés készlet minden 

szinben osak 
96 kr. f.  1.90 1.40 

Finom joaur 6 sz. 
kávés készletmin-
den szinben csak 

f.  2.20 
f.  2.90 3.45 

Minden cs 
tak 

alád pénzt 
arit ^w i 

Remek 6 szem. vá-
szon Damaszt Gar-

nitúra csak 
f  2.10 2.90 3.40 

f  3.90 

Szép mintázott 
vászon törülköző 

6 drb csak 
fl.26  1.72 1.90 

f  2.10 

30 rőfös  vég 
bőrvászon csak 

f  3.65 
30 rőfös  vég 

bőrvászon csak 
f  4 95 

30 rőfös  véer 
irlandl vászon 

csak f  4.15 
30 rőfös  vég 
Gyöngyvászon 
csak f.  6.45 

30 rőfös  vég 
rumburgi vászon 

csak f.  5.60 
30 rőfös  vég I-a 

rumburgi vászon 
csak f  tí.40 « 

50 rőfös  véer 
b örvászon csak 

f  8.25 
50 rőfös  véer 

irlandl vászon 
csak 9.45 
i • 

50 rőfös  véer 
rumburgi vászon 

csak f  10.40 
30 rőfös  vég 

jó min. Chiffon 
<?sak f  4,65 

30 rőfös  vég 
R. Chifon  csak 

f  5.40 
30 rőfös  vég 

R. R. Chiffon  csak 
f  6.Ő5 

30 rőfös  véer 
oslkos Kanavász 

csak f  3.25 

30 rőfös  vég 
csikós és koczkás 

I-ma kanavász 
csak f  4.55 

30 rőfös  véer 
finom  kanavász 

csak f  5.40 

35 rőfös  vég 
kanavász kőlön-

legesség 
csak f  6 40 

SO rőfös  vég 
fehér  oslkos 

csinvat ágyhu-' 
zatra csak f  6.35 

30 rőfös  vég 
virágos fehér 

csinvat ágyhu-
zatra csak t 7.40 

Remek női ing-
vászonból, kézi 

hímzéssel 
osak 85 kr. f  1.15 

f  1.55 

Remek női Chiffon 
iner schwelzi hím-

zéssel 
csak f  l.lO f  1.42 

f  1.74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-

lasztékban 
csak 9 8 kr. fl.25 

f  1.56 

Remek női Chiffon 
nadrág 

csak 90 kr. f  1.18 
f  1.45 

Remek Chiffon 
alsó szoknyák 

hímzéssel 
csak f  1.35 f  1.75 

frt  2.25 

Remek CIoth ésl 
posztó alsó szók-

nyák 
csak frt  1.65 f  2.15 

frt  3.22 

Varrás nélküli vá-
szonlepedö 2 mtr 
hosszú és másfél 

mtr széles 
Csak 92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek váBzonlepedő 
2 mtr hosszú és 

másfél  mtr széles 
csak frt  1.05 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
Budapest, Kerepesi-út 65. 1. em. 

Remek selyem 
Clot paplan min-
den színben csak 

frt  3 95 

Remek Cashmir 
paplan minden 

színben csak 
frt-8  55 

BECSEK 0. FIA KÖNYVNYOMDÁJA S/EKE.L YUDVAR HELY. 
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