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

Rückwärtskoncentrirung. 
Ez az osztrák hadsereg jelszava 

századok óta. Most kisajitotta ezt a 
koaliczió magának. A nemes várme-
gyék, melyek a koaliczió zenéje és 
üres puffogásai  mellett háborúra ké-
szültek, görög tüzet okádtak — mi-
kor nem volt királyi biztos és kor-
mánybiztos. 

Rückwärtskoncentrirung most a 
jelszó. Megfújták  először Háromszék-
megyében, követte most Csikmegye 
és ma olvastuk a lapban Marostorda-
vármegyének késő, de okos elhatá-
rozását. 

Hasonlóképen leszereltek a nagy-
részt a vármegyék valamennyien. 
Pestvármegye tisztviselői, kik eddig 
kolomposok voltak a lármában, köz-
pontiak és járásiak egyaránt Ígéretet 
tettek a királyi biztosnak, hogy meg-
hajolnak vitézkedései előtt, sőt Gullner 
Gyula jóléti bizottsági elnök kezde-
ményezésére feloldják  a tisztviselői 
kart a passziv rezisztenczia kötele-
zettsége alól. 

Arad, Békés, Bihar, Hajdú, Zó-
lyom, Bereg, Pozsony, Kolozs, Szol-
nok, Szolnokdoboka vármegyék már 
régebben leszereltek. 

Az események igazat adtak ne-
künk és vármegyénk állásfoglalásá-
nak elégtételt szolgáltattak. A tény-
leges erővel szemben nem lehet frá-
zissal küzdeni. A nyil elavult fegyver 
a manlicher mellett. Viharral szem-
ben nem használ a viharágyuk puf-
fogása.  Nagyot szól, aztán elhallgat. 

Nekünk érdekes bizonyitékok ez 
események, mert beigazolják mindazt, 
a mit ebben a szerencsétlen időben 
mondottunk és hirdettünk. 

Vármegyénk megmaradt a szi-
gorú törvényes alapon és attól egy 
hajszáinyira sem tért el, s nem is fog 
eltérni. Ez lehetett a nagyhangon lár-
mázó uraknak ok gyalázkodásra, de 
egészen az igazságosság és a jog po-
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litikája, Deák Ferencz hagyománya 
volt. Ez a törvénytisztelet meghajlás 
a törvény s a tények ereje előtt jó-
szántából és önkéntesen. Való és igazi 
hazafiság  minden görögtűz nélkül, 
mely kész volt igazságáért a szidal-
mak és rágalmak özönét is eltűrni. 

De a többiek közül többen nem 
követtek. Nemzetiszínű lobogóba öl-
töztették a kötelességteljesítés nyilt 
megtagadását, a törvények határozott 
megszegését, a törvények .bizalmába 
vetett hit szándékos megrontását. 
Ezek elkövetve mindezeket, most a 
kormánybiztosok és királyi biztosok 
hatalma előtt kényszerűségből meg-
hajlítva, mellüket verik, »mea culpá«-t 
kiáltnak s engedelmességet fogadnak. 

Nem meggyőződés ez, hanem 
játék a nemzet jogaival s pellengéré-
zése a nemzet gyengeségeinek. 

Bebizonyították ezzel is, hogy 
sem erejük, sem bátorságuk nem volt 
végig küzdeni azt a harczot, melyet 
provokáltak és azután cserbenhagytak. 

Az osztrák ármádiától annyira 
megtanulták a stratégiát, hogy ott 
forszíroztak  csatát, hol a vereség el-
háríthatatlan s hol a visszavonulás 
vonala el van vágva. 

Természetes, hogy a vert sereg-
nek rückwärts kellene koncentrálódni. 
De náluk, kik annyira hazafiak  szó-
ban és annyira osztrákok tettekben, 
a »Rückwärtskonscentrirung« is csak 
jelszó marad, s futásuk  »excentrischer 
Rückzug« lesz. A szétzüllés. 

Hát azok, kik csak játéknak te-
kintették alkotmányunkat, a mi pedig 
nem az övék, hanem csak a nemzeté, 
megérdemlik, hogy saját halotti torai-
kat végig nézzék. 

A bomlás, a rothadás folyamata 
megkezdődött s jön helyébe a magyar 
nemzet friss  hajtása. 

Ők pedig konczentrálódjanak mi-
nél hátrább. 

BELFÖLD. 
— Bánffy  programmja. — 

Báró Bánffy  Dezső márczius 2-án nyilt 
levelet intézet szegedi választóihoz. Ez a 
nyilt levél magában foglalja  az ujpárt vezé-
rének egész programmját. 

A Bánffy  programmja demokratikus 
szellemű, radikális irányzatú, dus programm, 
amely egy erős többség keretében áldás le-
hetne az országra. Bánffy  a hatvanhetes ki-
egyezés alapján állva követeli: az általános 
választójogot,  az önálló  vámterületet  1917-re, 
az önálló jegybankot 1910-re,>"a népoktatási 
államosítását,  a tanítóképzés államosítását, 
az 1848. XX.  t.-cz. végrehajtását,  nagyará-
nyú beruházásokat, a progresszív  adót,  a 
létminimum védelmét,  munkásügyi intézmé-
nyeket, a gyülekezési jog rendezését, tiszt-
viselői  pragmatikát,  magyar udvartartást és 
a teljes paritást a közös ügyekben. 

Látnivaló, hogy ez demokratikus prog-
ramm és örvendetes módon különközik a 
koaliczió feudális,  reakcziós tömegének a hit-
vallásától. És ami még érdekesebb : Bánffy 
a katonai kérdések  feltétlen  kikapcsolása  mel-
lett  tör lándzsát.  Meggyőződése mellett sz.nte 
hevesen agitál és komoly érve vannak arra, 
hogy nehéz időkben  nem makacs jogfentar-
tás, de  okos mérséklet  az a mi a megoldási 

, lehetővé  teszi. 
A koaliczióban nem fog  talán nagy örö-

met okozni ez a bátor és őszinte beszéd, 
mert az urak ott még mindig azt szeretnék 
elhitetni, hogy nem mondtak le már ötször 
is a vezényszóról. Azok azonban, akik csa-
kugyan a kibontakozást keresik, örömmel 
fogják  tudomásul venni, hogy valakinek volt 
végre bátorsága ezt a napnál is világosabb 
igazságot kimondani. 

Meg kell állapítani, hogy Bánffy  prog-
rammja csakugyan alkalmas alap volna a 
kibontakozás megteremtésére, egy uj, mun-
kás és eredményes kornak inaugurálása. 

Nem tagadhatjuk el örömünket, hogy 
a Bánffy  programmja annyira közel áll a 
miénkhez, a melyet mi semmi körülmények 
között fel  nem adunk. Eltekintve attól, hogy 
a népjogok kiterjesztése s nemzeti vívmá-
nyok tekintetében nem is megy el azon 
határig, hol a mi programmunk áll, csak-
nem azonos lapunk programmjával. 

A Bánffy  nyilt levelének, lapunk prog-
rammjaival való egybehasonlitása meggyőz-
het erről mindenkit. 

Egyébkint idézzünk egy pár passust 



2. oldal. SZEKELY UJSAG 
a nyilt levélből: 

»Igen, évek óta hirdetem és vallom« 
szól Bánffy,  hogy állomjogi átalakulásokat 
nem lehet az állam politikai képét tetszetős 
jelszavak  hangoztatásával megváltoztatni. 

»Alkotmányváltságunk e szomorú órái-
ban mindnyájunk szent kötelessége legelső 
sorban arra és csakis arra törekedni, hogy 
megsértett ősi alkotmányunk a maga teljes 
erejében helyreálljon. Ezt pedig csak akkor 
remélhetjük, ha pártktilömbség nélkül tisztába 
jövünk azzal, hogy ez időszerint  félretéve  a 
közjogi  harczok  vitáit,  a haza érdekében 
soha nem elitélhető elvi áldozatok mellett is 
komolyan akarjuk és elhatározzuk, hogy a 
legközelebbi  idők  munkakörébe  jövünk, nem-
zetinagyságunk  legerősebb  biztósitékait  nyújtó 
gazdasági  és szocziálpolitikai  kérdéseket  von-
juk be. 

Mindazok, kik a békés, de biztos fej-
lődés után kívánnak haladni, mindazok, kik 
szabadelvű, demokratikus  alapon látják csak 
biztosítva a magyar állam jövőjét  és kik 
annak tudatára jutottak, hogy a Közép-Duna 
mentén, az 1867. évi XII. t.-cz. keretén be-
lül, tehát a dualistikus alapon, teljes paritás 
mellett fennálló  nagyhatalom európai szük-
ség, mely szükséggel nekünk is számolnunk 
kell, lehetetlen, hogy velünk ne értsenek.« 

A választói jogról igy: »Mit akarok 
- én ? Akarom, ugy mint eddigelé az általá-

nos választási  jog elvének  érvényesítésével 
az állami élet  ügyeinek  intézésébe és ellen-
őrzésébe  bevonni az egész nemzetet;  czélszerü 
és a nemzeti érdekeknek megfelelő  uj beosz-
tását a választó kerületeknek stb.« 

* 
A katonai kérdésekről eként nyilatko-

zik : »Ami a katonai kérdéseket illeti, e te-
kintetnek is az 1867. évi XII. t.-cz. rendel-
kezéseinek alapján állok. E kérdés a politi-
kai harcz közepette vetetett fel,  ennélfogva 
foglalkoznunk  kellett vele. 

A kérdés  felvetését  időszerűnek  nem 
tartottam  (amint ezt a képviselőházban a 
felirat  mellett tartott beszédemben nyiltan ki 
s jelentettem) mert az időelölti  erőpróbák 
felvétele  csak a nemzetnek  árthat.  A nem-
zetnek a magyar hadseregre, mint az egész 
hadsereg kiegészítő része megvan a maga 
alkotmányos joga, senkitől  kétségbe  nem 
vonva s ezért, mint igaz magyar ember azt 
mondom, hogy az úgynevezett katonai kér-
dés anélkül, hogy a nemzeti követelések te-
kintetében a legcsekélyebb jogunkról lemon-
danánk : ez időszerint  észszerűen  tovább nem 
erőltetendő. 

Különben e tekintetben a felirati  vita ! 
alkalmával már nyilatkoztam, sőt már 1903-
ban, midőn még képviselő sem voltam, egy 
a Magy. köz. folyóiratban  közzétet czikkem-
ben tárgyaltam e kérdést, s mig az 1867. 
12. t.-cz. 11. szakasza alapján a vezényszó 
tekintetében a nemzet jogát érvényben levő-
nek jelentettem ki, addig nyiltan megmon-
dottam, hogy mig egyfelől  a jog fennálhat, 
s fenn  is áll az egységes magyar egy nyelvű 
nemzet szempontjából s mint magyar nem-
zeti törekvés jogosan keres érvényesülést, 
addig másfelől  a politikai felfogás  ezzel szem-
ben tehet engedményeket  is, ha magasabb 
szempontok  és érdekek  azt parancsolják. 

Tehát különösen ma, midőn a nemzet 
és a király értelmezése az 1867. 12. t.-cz. 
c. 11 szakasza tekintetében ki nem egyen-
líthető, a politika tanácsolja nekünk  e kér-
désnek,  amely az alkotmányválság  veszélyét 
hordja  méhében, félretételét,  az értelmezés 
tekintetében való vita tovább nem fűzését 
és azt, hogy a nemzeti nyelvnek és jelvé-
nyeknek a feliratban  csak általánosságban 
kifejezett  mérvével oldjuk meg a kérdést. 

Sokkal fontosabb  a katonai kérdés-
nél a gazdasági kérdés, mondja tovább Bánffy, 
mely a kiegyezési törvény világos rendel-
kezése szerint nem közös ügy s amelyet 
jogunk van ugy intézni, amint azt gazdasági 
helyzetünk megköveteli. Miután Magyaror-
szág és Ausztria gazdasági érdekei egymás-
sal ellentétesek, az időnkint kötött vám- és 
kereskedelmi szövetséget az országra nézve 
terhesnek és elviselhetetlennek tartom, ennél-
fogva  gazdasági életünket Ausztriából füg-
getlenül, az önálló gazdasági élet alapján 
kell berendeznünk. 

Akarom, hogy a magyar nemzeti érzés 
közéletünk minden terén feltétlen  érvénye-
süljön, s hogy nevelésünk minden vonalon 
nemzeti legyen. Akarunk erős magyar köz-
művelődési politikát, mely összes közökta-
tásügyi intézményeinkbe az erőteljes nem-
zeti öntudatos rendszeresen belevigye, sőt 
a magyar művészet istápolásával már az 
ifjúságban  kifejleszteni  a nemesebb műízlést 
és faji  önérzetet, mindenek előtt kívánjuk 
az elemi oktatásban  az állami nyelv komoly 
elsajátításának  biztosítását,  a nemzeti szük-
séghez képest pedig a népoktatás  fokozatos 
állomositását.  A tanítóképzésnek  feltétlen  az 
állani  kezébe  val < letételét,  de általában nem-
cSak az elemi, de a középfokú  és magasabb 
fokú  szakoktatásban is az államnyelv bírá-
sának tökéletes biztosítását. 

Az 1848-iki XX.  t.-cz.-ben kimondott 
elv alapján a különböző  vallásfelekezetek  kö-
zötti  tökeletes  viszonosságot és jogegyenlősé-
get és erre tekintettel  a katholikus  egyház 
önkormányzatának  . végleges  szervezését,  a 
nem katholikus egyházak rendszeres, állandó 
és törvénynyel biztosított segélyezését, jo-
gaik és szabadságaik sérelme nélkül, hogy 
lelkészeik jóléte és híveinek az egyenlőtlen 
terhektől való mentessége biztósitassék. 

»Kívánjuk a munkahiány megszünte-
tése, az elszegényesedés és kivándorlás to-
vábbi terjedésének meggátlása czéljából nagy-
arányú beruházások foganatba  vételét, kü-
lönösen tekintettel a hazai ipar fejlesztésének 
érdekeire. Kívánunk egységes és igazságos 
adóretormot  jövedelmi  progressiz  alapon, 
általában szükségesnek tartjuk az adórend-
szer egyszerüintézését az adók igazságosabb 
és arányosabb megosztását stb«. 

ságával erősíthető meg. Az európai alaku-
lások idézhetnek rázkodtatásokat elő, de a 
magyar államnak állami jövője, sőt területi 
integritása és a Habsburgok jogara alatt 
legbiztosabban állhat ellent kívülről jövő 
csábításoknak vagy támadásoknak. Jöttek 
elő a múltban is ellentétek a nemzet és ki-
rálya között; a mai ellentétek nem uj ter-
mészetűek és az ellentétek indokait képező 
nézeteltérések sem ujak. A nemzet és ural-
kodója a történelem tanúsága szerint mindig 
tudták, nem egyszer nagy nyomor és szen-
vedések után a kibontakozás  és megértés 
utait megtalálni.  A mai alkotmány váltság 
gyászos napjai sem végződhetnek másként. 
A megértés  utai megfognak  találtatni,  mert 
meg kell  találtatniok  és a király  és a nem-
zet közti  bizalom helyre fog  állani. 

Helyre fog  állani, mert a bizalom 
helyreálltára egyaránt van szüksége a király-
nak és nemzetnek, mint szilárd alapjára 
annak az áldásos  összhangnak,  melynek 
ereje jövendő századok haladásának biztos 
zálogát képezi. Nehéz  időkben  nem makacs 
jogfentartás,  de  okos mérseklet  az, mi a 
megoldást  lehetővé  teszik. 

Bizalmunk királyunk alkotmányos ér-
zületében s okos mérséklete a nemzetnek 
szükségesek arraa, hogy a mai nehéz vál-
sága véget érjen. 

A koaliczió és a kormány. 
Megszólalt a koaliczió. És meg-

szólalt a kormány. Manifesztumban 
szól a nemzethez az egyik, ujság-
nyilatkozatban a másik. A koaliczió 
állit, a kormány czáfol. 

Ha elfogulatlanul  mérlegelünk, 
akarva nem akarva be kell ismernünk, 
hogy a több igazság a czáfolatban 
van. 

Levelét ezen szavakkal végzi: 
Nehéz válságokat élt már nemzetünk, 

nehéz válságokat, melynek hatásai megbé-
nították a nemzet szabad fejlődését,  de meg-
bénították bent, mint kifelé  egyaránt a ko-
rona tekintélyét és hatalmát. A magyar ál-
lamnak,  a magyar nemzetnek  nincsenek, 
nem lehetnek  a dinasztiával  ellvntétes  érde-
kei;  a magyar állam, állami és nemzeti jö-
vője a legitimitás teljes érvényesülésével a 
Habsburg-dinasztia trónjának állandó bizton-

A koáliczió manifesztuma  mint 
minden előző dolga, nem teljesen 
nyilt és őszinte ; de van benne valami 
őszinte dolog is: annak bevallása, 
hogy a magyar vezényszó nélkül is 
vállaltak volna kormányt. 

Miért nem bizta tehát az orszá-
got a kezükre a király? Őszintesé-
güknek hiánya miatt. A leszerelést 
megcselekedték volna, de nem akar-
ták beismerni Sőt legalább részleges 
győzelemnek szerették volna feltün-
tetni. így akartak cselekedni abból 
az okból, nehogy a közhangulat el-
lenük forduljon  s a hatalmat csakha-
mar ki kelljen adni a kezükből. A 
király nem akart nekiek a visszavonu-
láshoz görög tüzet gyújtani azért, 
mert attól tartott, hogy az őszinte-
ség hiánya, megujuló válságoknak 
magva lesz. 

így szakadt ránk a mai állapot, 
mely az abszolút kormányzás állandó-
sítására vezethet. 



Hogy mit nyertünk a koáliczió 
küzdelméből, melyért a felelősséget 
a manifesztum  természetesen a ki-
rályra hárítja (ez is a tulajdonképeni 
czélja), az a szemünk előtt van. 

Hogy mit veszítettünk, azt rész-
ben (de csak részben) a kormány 
czáfolatja  mondja meg 

Elvesztettük a magyar nyelv 
fokozatos  érvényesülését a hadsereg-
ben. Igaz, hogy csak időleges a vesz-
teség, de mégis csak nagy veszteség. 

Elveszítettük (szintén időlegesen) 
a szabad kezet a belpolitikai alko-
tásokban. Tehát: 

Nem csinálhatunk a nemzeti 
érdekeknek megfelelő  kultúrpolitikát. 

Nem erősíthetjük, egységesíthet-
jük a nemzetet szabadságjogokkal, 
demokratikus alkotásokkal. 

Elveszítettük, a gazdasági önálló-
ságot, melylyel Fejérváry első külde-
tése idején a koáliczió megkináltatott. 

Ennyit emlit a czáfolat,  melynek 
igazságához szó nem fér,  mivelhogy 
nyilvánvaló ténybeli adatokra tá-
maszkodik. ' 

De mond a czáfolat  egyebet is, 
a mi az alkotmányos élet folytonos-
sága szempontjából rendkívül fontos 
Éppen azért szószerint ide iktatjuk: 

»Gróf  Andrássy Gyula egyazon lélek-
zetvétellel az országgyűlésnek törvényes idő-
ben való összehívását reméli és ugyanakkor 
a megyei tisztviselőknek hazafias  és becsü-
letbeli kötelességévé teszi az ellenszegülést 
az államkormányzattal szemben, sőt And-
rássy nyilt levele pénzaidozatra szólitia fel 
az egész társadalmat, hogy a közigazgatás 
ellenszegülés? a törvényhatósági élet egész 
vonalán keresztülvihető legyen. Ennek az 
álláspontnak egész tartalma képtelen ellent-
mondás. Avagy nem tudja-e Andrássy Gyula, 
hogy az egész választási  eljárás a királyi 
megbízólevelek  kihirdetésétől  magának  a tu-
lajdonképpeni  választási  aktusnak  bejejezéséig 
kizárólag  a törvényhatóságok  kezében van ? 
Ha  tudja  és a tisztviselőket  mégis ellen-
szegülésre  biztatja,  akkor  ö akarja  lehetet-
lenné tenni a választásokat  és akkor  a 
koalicziót  terheli  az ez esetben bekövet-  , 
kezendökért  az egész felelőség.«-

Mit jelentenek ezek a dült betűk-
kel szedett sorok? Azt jelentik, hogy 
a király csak abban az esetben hivja 
össze a törvényes határidőn  belül  az 
országgyűlést,  ha a törvényhatóságok 
a választási  aktus  vitelére  készek.  Az 
abszolulizmus állandósításának vesze-
delmét hárítják el az országról a tör-
vényhatóságok, ha erre való készsé-
güknek  kifejezést  adnak. 

Nem mutathatnánk mi e nagy 
dologban jó példát? 

E. J. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
A világ tudja, hogy négyszáz esztendő 

óta koronáznak magyar királyt, ki az ősi 
alkotmányra esküt tesz, tudják, hogy itt két 
minisztérium, két parlament létezik, sőt azt 
is tudják a történelemből, hogy a monarchiát 
nem lehet békésen kormányozni s mindig 
viharfészek  marad, ha Magyarország önálló 
államiságát nem respektálják. 

Mégis konstatálhatjuk a tényt, hogy 
Európa közvéleménye ellenünk van. No hát 
ennek a ténynek az a magyarázata, hogy 
nincs az az Apponyi, ki a külföldnek  meg 
tudná magyarázni, hogy a koaliczió helye-
sen cselekedett-e akkor, mikor a legyet 
bunkóval agyonütve, nem a personal unió 
és a magyar hadsereg, hanem csakis a 
nyolczvan vezényszó miatt ismételve alkal-
mazza az adó- és ujonczmegtagadás ultima 
ratióját. 

Aristide Briand  azt mondotta, hogy 
csak az álltalános választói jog elfogadásá-
val lehete uj lángra gyújtani a nemzeteket, s 
csakis ennek behozatalával s a királylyal 
való kibéküléssel lehet a külföld  szinpátiá-
ját megnyerni — melyre a koaliczió annyira 
áhítozik. 

Eduard Vaillant  azt nyilvánította ki, 
hogy más békés utat lehetetlen találni, mint 
a parlamentben uj csoportosulás támadjon 
s a Fejérváry féle  radikális programmot ak-
czeptálva, igyekezzék megmenteni a meg-
menthető értékeket. 

George Clemenceau  azt a fontos  kije-
lentette, hogyha a magyarok fertakarják  tar-
tani a monarchisztikus államformát,  mint 
ezt a koaliczió hangoztatja, akkor a korona 
akarata respektálandó tényező, s a külföld 
előtt a koaliczió magatartása érthetetlen, 
mert ez esetben nem szabadott volna a nagy 
reformokat,  melyeket a Fejérváry kormány 
fölajánlott  cserébe, visszautusitani. 

Camille Pelletan  szerint nézete egész 
Nyugat-Európa véleménye s ez az, hogy a 
hármasszövetség miatt sem nézi érdektele-
nül a külföld  a magyar krízist. Uj párt-
alakulatai kell törekedni s a békét létrehozni 
a szoczialis vívmányok alapján, mert egész 
Európa érdeke is érintve van s tétlenül nem 
sokáig néznék. 

Itthon azonban minderről nem vesznek 
tudomást. Foly minden a megszokott me-
derben. 

Azaz, hogy csak a koaliczióban nem. 
Ott beköszöntött az egyetértés. S a 

hét legnagyobb szenzácziója, hogy báró 
Bánffy  üezső kivált a koaliczióból. Ezt kö-
rülményes levélben tudatja Kossuth  Ferencz 
elnökkel, melyben megvádolja őt. hogy a 
nemzetet egy oly küzdelembe lovalta bele, 
melynek kedvező eredményét ő maga sem 
remélte soha. 

Érthető feltűnést  keltett az az elhatá-
rozás, melynek azt hisszük, fontos  kihatása 
lesz a legközelebbi jövőre. 

Két paktum. 
Két hallgatagon elismert paktu-

mon épült fel  négy évtized politikája. 
A paktumokat részben túlélte az idő, 
részben megszegték az uj generácziók. 
Ezért ért annyi csalódás királyt és 
nemzetet, s ezért vérzik az ezeresz-
tendős magyar nemzet teste. 

* 
Az 1848 vívmányai nem szolgai 

másolatai a franczia  egyenlőségnek 
és testvériségnek, miként a szabad-
ságharcz nem másolata a franczia 
forradalomnak,  mely az osztályok el-
törlésében s a kiváltságok megszün-
tétésében csúcsosodott ki. 

Magadta a magyar nemzet saját 
jószántábó1 a jogi egyenlőséget, nem 
a történelmi osztályok eltörlésével, ha-
nem azzal, hogy magához emelte a 
jogtól megfosztottakat.  Nem a hegyet 
hordotta el, hogy sik terület támad-
jon, hanem betöltötte a szakadékokat 
és letörte a kimagásló egyenlőtlen-
ségeket. De csak elvileg tette, nem 
pedig tényleg is. 

Hallgatag paktum köttetett nép és 
az uralkodó osztály között, mert adott 
ugyan a nép néhány százezrének jo-
got de kizárta egy másik intézkedé-
sével a nép millióit, s hogy megtart-
hassa kezében a történeti hagyomá-
nyokon nyugvó vezérszerepét. Elis-
merte, hogy hozzá hasonló polgárai 
a magyar nemzetnek formailag,  de 
hogy tényleg azzá is legyenek, fel-
tételhez kötötte. 

Arisztokrata és zsentri politika 
volt ez egész velejében, de a nép 
örvendett és lelkesült, mert ha a czen-
zus megüti, ő is a magyar nemzethez 
tartozhatik. 

1867-ben megtörtént a kiegyezés. 
Kényszerhelyzet szülte a békét mind-
két oldalon. Az egyik fél  megtört a 
szerencsétlen háborúkkal, a másik a 
hosszú abszolutizmus garázdálkodásai 
miatt elfáradt.  Deák Ferencz attól félt, 
hogy a nemzet a reichsrathba is be-
vonul. 

A kiegyezést mindkét fél  elfo-
gadta. Borna fide. 

Mögötte is hallgatag paktum volt. 
A király a nemzet alkotmányát 

in integrum restituálta. Elismert min-
den jogot, szabad kezet biztosított a 
nemzetnek s alkotmányosság minden 
kellékét megadta. Megkoronáztuk. 

A nemzet ezzel szemben a hall-
gatag paktum alapján a hadügy kér-
déseiben a királynak adott szabad 

I kezet.. Harmincznyolcz évig ellent-



mondás nélkül gyakorolta is. * 

Felnőtt az uj generáczió, mely 
még nem legendás elbeszélésekből 
ismeri a közelmúlt eseményeit. 

Egy generáczió választ el s kö-
zöttünk számosan élnek, kik a sza-
badságharcz bajnokai voltak. Magyar-
ország első diktátora még él s felosz-
latott parlamentünknek volt még tagja, 
ki a debreczeni országgyűlésen mint 
képviselő hallgatta Magyarország kor-
mányzójának lelkesítő szavait, kit alig 
tizenkét éve hantoltak el a kerepesi 
uti temetőben 

Közel van még hozzánk ez az 
idő, de elég távol arra, hogy már a 
hatvanhetes évek lelkivilágát is meg-
érthetnők. 

A mi időnk már a történelem 
távlata. 

* 

A király iró asztalában még ma 
is őrzi azokat a czeruza jegyzeteket, 
melyeket a Deákkal és Andrássyval 
folytatott  tanácskozásairól készített. 

w f r 

0 még szem és fültanu.  O még 
a paktum tudatában él. Igen sok és 
alapos joga van tudni, hogy a kie-
gyezés csak abban a magyarázatban 
értelmezhető, a hogy ő Deákkal és 
Andrássyval tervezte. 

Tavaly, mikor sorra járult elébe 
a tizenhat magyar politikus, Íróasz-
talán mindig ki voltak terítve jegy-
zetei. 

— Nekem negyven esztendő alatt 
erről senki sem beszélt — kiáltott fel 
egyszer keserűen, mikor egyik poli-
tikus olyan értelmezést adott a kie-
gyezésnek, melynek nyoma sincs a 
Deák-féle  tárgyalásokban és — a 
paktumban. 

— Jogaimat fel  nem adom soha ! 
Kemény és uralkodóhoz illő sza-

vak voltak ezek, és bármily kellemet-
lenül hangzik is a »soha« annak fü-
lében, a ki kapni akar valamint, le-
hetetlen nem látni, hogy itt nem az 
uralkodói dacz, hanem a kiegyezés-
ben — megsértett fél  jóhiszemű ki-
fakadása  tört elé. 

* 

— Az általános választói jogban 
nem fogok  megnyugodni soha ! 

Ezt a szót: »soha«, Andrássy 
Gyula gróf,  a koaliczió vezére, az 
uralkodó mágnás és zsentri osztály 
letéteményese ejtette ki. 

De hát uj nemzedék nőtt a nép-
ben is, mely túlélte a kiváltságos 
osztályokat és nem ismeri s nem is 
akarja ismerni azt a paktumot, me-

lyet terhére 1848-ban kötöttek. 
De Andrássy Gyula gróf  kifaka-

dásában a sértett fél  szavai törnek 
elő, a ki még tudatában van annak, 
hogy hatalmának [külső  jeleit  a pak-
tum miatt áldozta fel  az uralkodó 
osztály 1848-ban. 

* 

Vonjuk le a konzekvencziát. 
Az osztály parlament paktumot 

sértett, mikor a király felségjogait 
megnyirbálni akarta, azokat a jogo-
kat, melyekről, hallgatag megegyezés-
sel, — legalább a király életének 
folyamára  lemondott. De ugyanezen 
parlament szükkeblüen elzárkozott at-
tól, hogy a nép jogait megadja s a 
taktikázás minden eszközével meg-
akadályozta az általános választói 
jog keresztülvitelét s ezzel a nép mil-
lióit kiszorította a parlament épületé-
ből abban a hitében, hogy paktum-
szegést követett el a nép, midőn jo-
gát követelte. 

De ekkor hiába az Andrássy 
Gyulák panasza a paktumhoz ragasz-
kodó dinasztiára, mely őket is kiszo-
rítja a parlamentből abban a tudatban, 
hogy csak egy hallgatag megegyezés 
védelmében jár el. 

Adják meg az uralkodó osztá-
lyok a népjogokat, forduljanak  vissza 
ahhoz az ős forráshoz,  a néphez, 
mely nekik ujabb és ujabb erőt fog 
adni, mint Antheusznak a föld  s ka-
kor követelhemek nemcsak elvi kije-
lentéseket, de igaz jogokat s példát 
mutathattnak a dinasztiáknak, hogy 
elavult hagyományukhoz való ragasz-
kodás után megértették az idő szavát. 

A tiszti főügyész ur tréfál. 
A tréfához  mindenkinek jussa van. 

Tréfálhat  a főügyész  ur is. Hanem hivata-
los állásának jelzése mellett tréfálni,  tekin-
tettel a hivatal komolyságára, egy kicsit 
mégis csak szokatlan dolog. Olyan forma, 
mintha a pap ornátusban csárdást járna. 
Biz egy kicsit nem illik. 

Ezt az illetlen tréfát  akkor követi el a 
főügyész  ur, a mikor hivatali állását és 
minőségét jelző aláírással ellátott czikkében 
azt a szándékos tévedést engedi meg magá-
nak (bizonyára csak tréfából  és nem' ko-
molyan) hogy ő a mi lapunkat nem olvassa. 
Nem tartanok valami nagy szerencsétlenség-
nek ha igy volna, mert nem neki irjuk, ha-
nem hát a való az, hogy ő  a mi legbuzgóbb 
olvasónk.  Egy ideig vendéglőben,. színházi 
előcsarnokban az ő részéről nyilvánult mohó 
érdeklődéssel, még nyilvános felolvasást  is 
tartott a lapunkból. Lehet, hogy ujabban 
csak titokban  olvassa, de annál buzgóbban, 
Ugy van ő a lapunkkal, mint egy adoma-

beli vegetáriánus elnök a hüvelyes vete-
ménynyel, a kiről a bonczolás kiderítette, 
hogy kolbász-mérgezésben halt meg, nagy 
titokban ilyen alakban fogyasztván  a zöld 
főzeléket. 

Miért mondja hát mégis, hogy nem 
olvassa lapunkat? Azért, mert azt gondolja, 
hogy többet mutat, ha a fölény  pózában 
mutatkozik ; azt hiszi, az emberek nem ve-
szik észre, hogy a fölény  póza nem maga 
a fölény. 

Mi egyszerű természetes emberek saj-
nos, olvassuk az ő lájbzsurnálját; kénytele-
nek vagyunk teljesíteni ezt a szomorú köte-
lességet. Elolvastuk tehát az ő czikkét is. 
És nemcsak a tréfás,  szándékos tévedést, 
hanem egyebet is észrevettünk benne. 

Megtudtuk azt is, hogy miért  »nem 
olvassa« a t. főügyész  ur a mi lapunkat ? 
»Nem olvassa« azért, mert: 

1) lapunk piszkolódó lap, 
2) közjogi absurditásokat közöl, melyek-

től el kell fordulni. 
Nem kérdezzük, hogy honnét tudja 

ezeket a t. főügyész  ur, ha nem olvassa a 
lapunkat (mert az ilyen dolgokat szemmel 
és nem füllel  szokás konstatálni); hanem a 
szeme közé nézünk ennek a két vádnak. 

Lapunk minden egyes száma bizonysá-
got tesz a mellett, hogy mi egy nagyszabású 
demokratikus  program propagálására  in-
dultunk.  Hogy még eddig ebben az irány-
ban keveset tehettünk, annak egyik oka az, 
hegy a koáliczióval folytatott  tárgyalások 
idején, a békének mindenek felett  álló ügyét 
kellett szolgálnunk, a másik pedig az, hogy 
védekeznünk kellett  a főügyész  urék quali-
fikálatlan  gyalázkodásai ellen. A jó ügy 
érdekében nem volt szabad szó nélkül hagyni, 
a tisztán látó józan férfiakra  szórt pisz-
kolódásokat. 

»Uraságoktól levetett viczeink« (kü-
lönben, hogy milyenek,  ezt nem az érdekelt 
felek  vannak hivatva megbírálni) és ebből a 
kényszer-helyzetből  szármiznak. Még meg se 
indultunk, máris a gyalázkodás sarát hajgál-
ták a főügyész  ur emberei reánk. Judások 
volt a czimünk. Azokat a férfiakat,  a kik 
józan hazafiságból,  önzetlen áldozatkészség-
gel megmentették a vármegyét a Csíkéhoz 
és Debreczen városáéhoz (meg a többiéhez) 
•hasonló megalázástól, le »bárczás«-ozták, a 
főügyész  ur le »sápra éhes-csordá«-zta. És 
alig van a magyar nyelv szótárában a pisz-
kolódás kifejezésére  szó, melyet folytonosan 
ne használtak volna s ne használnának ve-
lünk szemben. 

A hazáért azt az áldozatot is meghoz-
tuk volna, hogy szó nélkül türjük a hallat-
lan gyalázkodásokat; de Magyarország 1000 
éves történetében nem találtunk rá példát, 
hogy a hazának gyalázkodásokkal valamit 
használni lehetett volna. Vissza kellett tehát 
utasítanunk a haszontalan, czéltalan gyaláz-
kodásokat. Ez tiszta sor. 

És ha az előkelő hangú t. főügyész 
urnák nem volt s nincs szava a hazaffy-
gyalázkodásokra, sőt részese volt azoknak, 
nincs oka finyáskodni  és érzékenykedni, a 
mi viczeink miatt. 

Ennyit a piszkolódás vádjára. 
De hát mi nemcsak piszkolódunk, ha-

nem közjogi abszurditásokkal is rontjuk a 



levegőt, a t. főügyész  ur szerint. Hogy mik 
légyenek azok a közjogi képtelenségek, azo-
kat a t. főügyész  ur méltóságán alul álló 
dolognak tartja még csak megemlíteni is. 

Hogy minket lekicsinyel, az végezetre 
sem valami nagy baj. Valahogy csak elvi-
seljük. De hogy a t. főügyész  kutyába se 
veszi a közönségnek azt a részét, melyből 
a törvényhatósági bizottság többsége kikerül, 
öreg hiba annak részéről, a ki vezetésre érzi 
magát hivatottnak. Meg  kellett  volna czáfolni 
azokat a közjogi abszurditásokat, fel  kellett 
volna világosítani mindenkit, hogy ne tévelyeg-
jen a hamis uton, melyet mi mutatunk neki. 
Mért nem tette a t. főügyész  ur? Nem lett 
volna, vagy nem lenne-e ez igen hálás 
cselekedet olyan férfiú  részéről, a kinek a 
közjogi igazságok szövétneke a birtokában 
ven ? A t. főügyész  ur vagy minket kicsi-
nyelt, vagy a közönséget is kicsinyelte s 
azért engedte, hogy a közjogi képtelenségek 
utat találjanak az emberek elméjéhez. Mert a 
harmadik eshetőséget, azt t. i., hogy azért 
hallgatott és hallgat, mert nem érez magá-
ban erőt  a mi képtelenségeink megdöntésére, 
nem akarjuk feltételezni. 

Azonban a mi késik, nem múlik. Csak 
ugy emlékezetből ide szegezünk egy párt a 
mi képtelenségejnkből. Tegye a törvények 
őre a kezét a törvénykönyvekre és Magyar-
ország történetének könyvére és azokból 
mutassa ki a mi közjogi Írásaink képtelenségét. 

íme a »képtelenségek:« 
1. A passzív resisztenczia a gyengé-

nek, a legyőzöttnek védekező fegyvere.  Mint 
ilyen, uj jogok kiküzdésére merőben alkal-
matlan. 

2. Uj jogokat vagy hatalmi eszközök-
kel lehet szerezni, vagy lassú, czéltudatos 
munkával, okossággal kiküzdeni. A magyar-
nak hatalmi eszközei ez idő szerint nincse-
nek, térjen tehát az utóbbi útra. 

3. A magyar közjog szerint a király 
által kinevezett minisztérium, ha a többség-
ből alakítva nincs is akkor is törvényes. 

4. A magyar közjog szerint a képvi-
selőház törvényhozó és a kormányzást ellen-
őrző faktor,  a király törvényhozó és kor-
mányzó tényező. 

Az államéletben e két egyenlőrangu 
tényezőjének összhangzó együttműködése 
szükségszerű dolog. 

Ez úttal nem jut több eszünkbe. A t. 
főügyész  kikeresheti és agyonütheti vala-
mennyit. 

Ennyit a mi közjogi képtelenségeinkre. 
Záradékul még valamit. A t. főügyész 

ur azt is a szemünkre veti, hogy mi az 
emberek magándolgaival is foglalkozunk; 
sőt az ő tisztes kenyerét is felhánytorgat-
juk. Ez ráfogás.  Ezt mi sohasem tettük. S 
nem is teszszük. A közélet  emberének  bot-
lásait, fogyatkozásait  megrójjuk (kötelessé-
günk); de ekzisztenciájában, melynek a munka 
tiszteletreméltó alapján nyugvását elismerjük, 
soha sem támadtuk. 

A tiszti főügyész  ur czikkének nem 
minket támadó egy részére reflektálni  nem 
áll módunkban, mivel az illetékes tényező-
től erre felhatalmazást  nem kértünk és nem 
is kaptunk, mert kötelességét elintézi a 
hivatalában, de hírlapi polémiákba nem 
bocsátkozik. 

A parajd—sóváradi vasút 
megnyitása. 

Folyó hó 1-én nagy ünnepe volt a 
Sóvidék községeinek. Ekkor nyitották meg 
s adták át a forgalomnak  a kisküküllővölgyi 
helyi érdekű vasút sóvárad—parajdi vonalát. 
Ismeretes, hogy vármegyénknek úgynevezett 
Sóvidéke, távol minden központtól, különö-
sen mióta a Reiter-féle  parajdi gyufagyár 
üzemét beszüntette, a legnagyobb nyomor-
ban sínylődik. Ezen vidékért vármegyénk 
jobbjai minden lehetőt elkövettek, hogy az 
itteni közgazdasági viszonyokon valamit len-
dítsenek, a népet keresethez juttassák s a 
természet által bőven adott kincseket érté-
kesíthessék. E czélból első és legfőbb  szük-
ségnek mutatkozott a nagyvilággal vasúti 
összeköttetésről gondoskodni. 

Már évekkel ezelőtt indult meg ez irány-
ban a mozgalom s ma az ige testté vált. A 
magyaragrár és járadékbank részvénytársa-
ság finanszírozta  a vonal építési költségeit. 

A műtanrendőri bejárás kezdete d. e. 
9 órára volt kitűzve Sővárad állomásra, hol 
megjelentek : 

Sándor  János ny. államtitkár, Ilyés 
Ferencz birtokos, Horváth  Károly vasúti 
főfelügyelő,  mint a m. kir. kereskedelmi mi-
niszter kiküldötte, a bizottság vezetője, to-
vábbá a m. kir. posta- és távírda igazgató-
ság részéről Heidenberg  Sámuel mérnök, a 
marosvásárhelyi Agrár takarékpénztár rész-
vénytársaság részéről br. Kemény  Ákos ny. 
főispán,  Pekri  Sándor földbirtokos,  Görög 
Gyula főmérnök,  br. Bornemisza János, br. 
Apor István. A magyar kereskedelmi rész-
vénytársaság részéről: Szalai  Béla. Maros-
tordamegye közigazgatási bizottsága részé-
ről : Erősdi  Sándor főjegyző,  Dózsa László 
főmérnök,  továbbá Nagy  József  főszolga-
bíró. Vármegyénk közigazgatási bizottsága 
részéről Ugrón  János főispán,  dr. Damokos 
Andor alispán, továbbá dr. Demeter Lőrincz 
főszolgabíró,  Pálffy  Jenő szolgabíró, br. Or-
bán János árvaszéki ülnök, Szakáts  Zoltán 
volt orsz. gyűl. képviselő, Paget  Olivér, 
Leichtner Gyula mérnök. A m. kir. állam-
vasutak részéről: Székely  Károly és Her-
czeg Lajos felügyelők,  Majerszki  Mihály fő-
ellenőr, Clementits  Ferencz, Szabó  Antal 
osztálymérnök, dr. Ákoncz  Károly, egész-
ségügyi tanácsadó. A kisküküllővölgyi h. é. 
vasút r. t. részéről: Fülöp  Gyula mérnök, 
az építészi vállalat részéről: Braczin Gyula 
főmérnök,  Pallós  Zoltán pénztárnok, a sóma-
lomtól: Molnár  főmérnök,  Kaffka  Miklós 
pénztárnok, Herczegh  tisztviselő, a parajdi 
sóbányától Benedek  Kálmán bánanagy stb. 

Pont 9 órakor indult meg a fellobogó-
zott külön vonat az előkelő társasággal, a 
mely a legapróbb részletekig megvizsgált 
mindent; a parajdiak kérésére több alakí-
tást rendelt el ; 11 óra volt mikor a vonat 
a parajdi állomásra érkezett, a hol az ottani 
székely zenekar a Rákóczi-indulóval fogadta. 

Ezen állomáson óriási közönség volt 
jelen, örvendezve, hogy r£g óhajtott vágya 
teljesült; Parajd, Alsó- és Felsősófalva  egész 
székely népe ott volt, s lelkesen üdvözölte 
az első vonat megérkezését. A bejárás be-
fejeztetvén,  Horváth  Károly főfelügyelő  a 

miniszter nevében nyomban át is adta a 
vonalat a forgalomnak,  s ma már vigan 
fütyöl  a vonat, s röpiti az ország minden 
vidékére Parajd sóját; a vidék fáját  és kövét. 

A hivatalos eljárás befejezte  után fé-
nyes közebéd volt Mekkei Péter parajdi jó-
hirü vendéglőjében, a hol mintegy 60-an 
vettek részt. 

A pohárköszöntők sorát Ugrón  János 
főispán  nyitotta meg, a ki a magyar Agrár 
takarékpénztár igazgatóságát s különösen 
annak jelenlevő kipviselőjét Görög  Gyula 
főmérnököt  élteti. Nagyon boldognak érzi 
magát — ugy mond — hogy a mai napot 
megérhette. 

Eddig is minden törekvése, hivatali 
munkássága arra volt irányozva, hogy a 
székelység iránti szeretetének tettekkel adjon 
kifejezést,  ez a szeretet irányította minden 
gondoskodását különösen a Sóvidék iránt, 
mely a központtól nagyon távol esik, a leg-
utóbbi mostoha évek majdnem nyomorba 
döntöttek. S ha nem is lehetett a világfor-
galom útjába beállítani, ez a vasúti vonal 
mégis e világforgalomnak  szélébe vonta 
Sóvidéket s ezzel megvetette fejlődésének 
alapján. A létesítéshez az agrár bank adta 
az anyagi erőt, éppen ezért a Sóvidék szé-
kelysége nevében köszöni a bank támoga-
tását, melyiyel a Sóvidék lakossága előtt egy 
jobb jövő nyilik meg. 

Köszöntőket mondottak még: Benedek 
Kálmán bányanagy, a magyar kereskedelmi 
részvénytársaság igazgatójára Szalai  Bélára 
a kinek főérdeme,  hogy Parajdon sómalom 
létesült; Sándor  János ny. államtitkár a va-
sút létesítőire, dr. Damokos  Andor alispán 
Horváth  Károly főfelügyelőre,  Erősdy  fő-
jegyző Sándor  Jánosra, dr. Demeter Lőrincz 
főszolgabíró  az államvasutak képviselőire, 
Paget  Olivér a vasúti résvénytársaságra, 
Szakáts  Zoltán az építési vállalatra, s külö-
nösen annak főmérnökére  Braun Gyulára 
ürítette poharát. 

Ebéd után a bizottság hivatalos eljá-
rásáról jegyzőkönyvet vett fel,  melynek alá-
írása csak az esti orákhan történt meg. 

Felhívás. 
Mult lapszámunkban felhívtuk  a 

»Székelyudvarhely«-t, hogy azt a sok 
hazugságot, a mit az erdőbirtokosok 
félrevezetése,  a székelység kizsarolá-
sáról és bebörtönözéséről irt, bizo-
nyítsa be, mert ilyen vakmerő s alap-
talan állításokat nem szokás és bün-
tetlenül nem lehet a világba dobálni. 

Ezen felhívás  elől azzal akar 
kitérni, hogy egy csomó piszkot vakol 
rá lapjára, de bizonyítani nem is 
próbál. 

Újra felszólítjuk  a jeles írót s a 
lapot, hogy bizonyítékaikat, adataikat 
a források  megnevezésével tegyék 
közzé. 



Viszonválasz 
a vármegyei tiszti főügyész  úr 

válaszára. 

A vármegyei tiszti főügyész  úr a »Szé-
kelyudvarhely« ez évi 17-ik számában czik-
kemre közreadott válaszában kijelentette, 
hogy a kir. tanfelügyelő  úrhoz a közig, bi-
zottság febr.  hó 14-iki ülésében intézett ön-
álló interpelláczióját az elnöklő főispán  úrnál 
a Várm. Ügyv. Szab. 64. §-a értelmében 
bejelenteni elfeledte.  Ez és csakis ez a vár-
megyei tiszti főügyész  úr kissé szinte túl-
körülményes válaszának punctum saliense 
és engem ezen — nem keresem hogy 
spontán-e avagy provokált — komoly  ön-
beismerés az én czikkem jogi intencziója 
szempontjából annyira kielégített, hogy az 
alispán úrnál tett bejelentésre való hivat-
kozásában a dekorativ jelleget szinte nem is 
veszem észre és épen úgy nem kutatom azt 
sem, hogy a vármegyei tiszti főügyész  úr-
nak azon önbevallóit eljárása, melylyel egy 
önálló  interpelácziónak megtételére a gyűlés 
folyama  alatt  való jelentkezésével,  tehát 
egészen szokatlan  és a Várm. Ügyv. Szab. 
előtt is teljesen ismeretlen  módon kísérlett 
meg jogot  szerezni, épen jogi nézőpontból 
nemcsak alakilag, de érdemileg is egyáltalá-
ban opportunus igyekezet volt-e arra nézve, 
hogy vele a tiszti főügyészi  köztisztviselői 
állásnak a törvényekből szinte önként, hi-
vatalosan folyó  respektusát öregbítse avagy 
csak megóvja is. A Várm. Ügyv. Szab. 64 
és 65. §§-ai midőn a közig, bizottság tagjaira 
nézve egyforma  kötelezettséggel  precziziroz-
zák az interpellácziók alakiságát,  ezen egye-
temleges alaki kötelezettség alól a várme-
gyei tiszti főügyész  úr sem vonhatta ki ma-
gát s annál kevésbbé lehetett feljogosítva 
önkényes formák  próbálásával  önmagára 
nézve kivételes  állapotot,  diszpenzaczionális 
jogokat,  avagy a kivételtétel  diszkreczionális 
megítélését  provokálni. 

Még egyet. A vármegyei tiszti főügyész 
úr válaszában azt irja, hogy : azon ügyrendi 
intézkedés, mely szerint az interpelláczió az 
ülés megnyitása előtt az elnöknél tényleg 
bejelentendő, csak m^rő formalitás.  Hát igenis 
formalitás,  merő formalitás,  csak merő for-
malitás, de a kormányrendelet államhatalmi 
erejénél fogva  kötelező  formalitás,  ép oly 
kötelező, mint akár maga a törvény vagy 
bármely más jogalkotó intézkedés. A forma 
és a lényeg integritása egymáshoz olyan 
közel állanak, hogy méltán hirdethette Cons-
tant Benjamin, a nagy franczia  jogász és 
államférfiú,  hogy: »a formák  született és 
hajlithatatlan ellenségei minden önkénynek, 
zsarnokságnak és csak mig a formák  szi-
gorúan tiszteletben tartatnak, van jelenté-
kenyen biztosítva a lényeg  érintetlensége is.« 
Forma dat esse rei. Hogy a formalitás  neg-
ligálása hová vezet, azt már megtanultuk 
Tisza Istvántól . . . Azután a vármegyei 
tiszti főügyész  urnák az a magyarázata sem 
fedi  egészen az Ügyv. Szabályzat intenczióit, 
hogy: »e formalitás  (tudniillik a gyűlés előtt 
való bejelentés) értelme csak az, hogy az 
elnök, a ki a tanácskozásokat vezetni van 
hivatva, még a gyűlés megnyitása előtt a 
tanácskozás egész anyagát áttekinthesse.« 
Ez csonka  magyarázat. Ez csak részben van 

úgy, mert hiszen tudjuk, hogy a Várm. 
Ügyv. Szab. 61. §-a értelmében az elnök 
»a nála bejelentett önálló indítványokat és 
interpellácziókat az ülés megnyitásakor a 
bizottságnak (is) tudomására hozza.« E te-
kintetben tehát az elnököt is a bizottsággal 
szemben a Szabályzat köti s igy a jelen 
esetben nemcsak az elnök,  de  a bizottság 
tagjai ís  megfosztattak  a szabályzati  lag 
biztosított  jogaik  élvezetétől.  Tehát ily szem-
pontból is e formasértés  nem minősül csak 
egyszerűen formalitásnak,  merő  formalitás-
nak, csak merő  formalitásnak  . . . 

Dehiszen bizonyos, hogy ezeket a dol-
gokat igy kell magyaráznia a vármegyei 
tiszti főügyész  urnák is és azon körülmény, 
hogy ő pld. a számonkérőszékek alkalmával 
az ügyvitelnek alaki  rendelkezéseit is má-
sokkal  pontosan kivánja betartatni és a tör-
vényhatóság közgyűlésein is eddig nem egy 
izben buzgó szószólója volt az alaki  jognak 
is másokkal  szemben, azt bizonyítja, hogy 
ő is tényleg ily értelmű jogi felfogás  és ma-
gyarázat korlátai között mozog, ha akar. 
Hogy ezt önmagával szemben a febr.  hó 
14-iki interpelláczió megtételekor nem akarta, 
az evidens ! Elfeledte  a bejelentést, a mint 
mondja, s ez a férfiasan  nyilt és komoly 
önbevallás  mentségül elfogadható,  de akkor 
e mellett mi szükség volt támadást  intézni 
a Várm. Ügyv. Szab. 64. §. alaki  rendel-
kezésének  jogi integritása  ellen ? Vagy a 
formalitás  lekicsinylésével  enyhíteni, hangu-
latosabbá tenni óhajtotta talán a magán a 
lényegen  ejtett sérelmet ? 

Chalupka Rezső. 

Hazai ipar. 
Nagy szó, de még nagyobb a tett. Meg 

kell teremteni minden áron. 
Minden koalicziós lapban azt olvastuk 

és olvassuk, hogy ne fizesünk  adót, ne ad-
junk ujonczot, sőt ne dohányozzunk, ne 
igyunk, ne kártyázzunk, ne utazzunk, — 
mert ki kell böjtöltetni az osztrákot. 

Hát böjtöltessük ki az osztrákot, ez a 
gondolat helyes, de ezt ne azzal kezdjük, 
hogy először mi böjtöljünk. 

Böjtöljön először is, utoljára is az 
osztrák. 

De ide újból nem frázisok,  hanem 
tettek kellenek. Nap-nap után olvasunk kü-
lönböző felhívásokat.  Zeng hazai iparpárto-
lási hozsannákat pl a »Magyarország« a bécsi 
netlingsdorfi  gyárból hozatott papiroson. A 
»Budapest Hírlap« hazai jerikói kürtöt fúvat 
meg a pitteni és guggenbachi gyármányu 
papiroson. A »Nap« a bécsi Emil Hamburger-
féle  gyár papirosán, s a Globus-nyomda 
valamennyi újságja a netlingsdorfi  és froben-
leiteni Schweizer-féle  gyár papirosain csinál-
nak hazafias  politikát. 

. Sárga fekate  papiroson szépen festenek 
a nemzetiszínű mondások. 

Hát bizony ez baj, hogy legtöbben 
vizet prédikálnak s bort isznak. 

Szervezkedni kell az egész magyar 
társadalomnak az osztrák s a külföldi  ipar 
ellen. Hatalmas önvédelmi harcz lesz és kell 
legyen, melyben az egész magyar társada-

lom, az egész magyar nemzet s a nép min-
den rétege bevonandó. 

Ebben az önvédelmi harczban jogosult 
minden terrorizmus, jogosult minden eszköz, 
melyet csak alkalmazni lehet. 

De tettekre van szükségünk és nem 
frázisokra. 

Abaujtornavármegye, Kassa, Kolozsvár, 
Szabolcsvármegye megadták a követésre 
méltó példát s ha van igazi hazafiság  vá-
rosunkban és vármegyénkben, akkor boy-
kottáljuk az osztrák iparczikkeket. 

Járjon házról-házra a honleányok se-
rege — mint teszik másutt — s igértessék 
meg becsületszóra, hogy csak hazai ipar-
czikket vesznek, s ha az nincs, akkor sem 
osztrákot, hanem bármi mást, angolt, fran-
cziát, amerikait. Vegyék aláírásukat minden-
kinek. Ha az egész társadalom megmozdul, 
lesz eredmény. Akkor majd nem mennek el 
divatáru kereskedőink közül némelyek Bécsbe. 
Akkor majd nem lesz bátorsága annak a 
kereskedőnek megfizettetni  városunk és vár-
megyénk közönségével Bécsnek az adót, 
holott saját hazájával szemben az adófize-
tést ujjongások között tagadta meg. Ha az 
ilyen urak hazafiaskodása  csak addig terjed, 
mig a rebach kezdődik, akkor a közönség 
szorítsa rá a piczulás hazafiságot,  hogy ele-
get tegyen annak az elvnek, a mit mindig 
száján hord, de sohasem követi 

A magyar védegylet bélyege rajta van 
minden honi gyártmányon. Követeljük meg 
kereskedőinktől, ha magukra meg nem te-
szik, hogy csak ilyent tartsanak s minden 
vásárlásnál nézzük meg. Ha nincs rajta, 
utasítsuk vissza kímélet nélkül. 

Ilyen módon meglesz az önálló vám-
területünk s hallotti tort ülhetünk az osztrák 
ipar felett. 

TOLLHEGYGYEL. 
Mikor  a Székt  lyudvarhely  igazat mond. 

A »Székelyudvarhely« márczius 1. szá-
mában a következő mementót közli olvasói 
figyelmeztetésére:  »Ne higyjen az úr soha 
az írásnak ! Az írás mindig hazudik. Én is 
mindig hazudok.« 

Ez egyszer nem hazudik. 

Válentsik  Ferencz kedvencz lapjában 
azt jelenti ki, hogy nem érdemes viczczelő-
déseinkre reflektálni.  Miért végzett hát eny-
nyire érdemtelen munkát ? 

* 

Ahajtég Csikországának derék góbéi 
(kik közt olyan is akadt, kinek Magyaror-
szágról is van némi tudomása, sőt — bocsá-
nat a merész állításért — valami Ejurópa 
országféléről  is táplál homályos sejtelmet,) 
szintén nagy hazaffiak  valának vala. »Ott 
helyben Csíkszeredában«, meg Gy.-Szent-
miklóson nyomtatott papirosokon mindunta-
lan a »küsső főddel«  foglalkozának,  már 
mint velünk, szidalmazván és gyászkeretez-
vén megyebizottságunk tagjait, kinek hazafias 
bölcsessége, belátása és józansága, a vár-
megyénkben a törvényes rendet fenntartotta. 

Szóval zajos vala a béka konczert 
1 Csikország mocsaraiban . . . . s most ? Meg-



jelent a gólya a tóparton s van szaladás és 
ugrándozás a hős kecskebéka táborban. Le-
szereltek a lelkeim . . . félelemből  s elfogad-
ták Udvarhelyvármegye álláspontját; melyen 
mi okosságból állottunk. 

I Enyje, hogy a .varasgyik rugdosgatná 
vala meg Csikország bocskoros hazaffyait. 

* 

A nagylelkű  adakozók  Hajduvármegyé-
ben fel  lett vetve a kérdés, hogy a tiszt-
viselői kart mentsék fel  az ellentállást ki-
mondó határozat végrehajtása alól. A megye 
volt alispánja Rázsó Gyula kijelentette, hogy 
ő szívesen hozzájárul az ellenállás további 
folytatásának  kimondásához, belenyugszik 
abba, hogy a tisztviselők fizetését  gyűjtés 
utján teremtsék elő, de  kiköti,  hogy ezek az 
adakozások  királyi  közjegyző  jelenlétében, 

.tehát közokiratban  történjenek  meg. 
Ugy látszik Rázsó alispán tisztában 

• van a handa-bandázó, nagyszájú oligarchák 
ígérgetéseivel és a szavahihetőségével. Lőn 
felszólalására  nagy hallgatás és Hajdumegye 
leszerelt. 

* 

A mult történelmi tapasztalatai alapján 
'-okulva, mondottuk már,, hogy ha bajba vi-

szik az országot, szépen csak elszelelnek az 
országból a nagy hazafieh-ak.  Mikor Zichy 
Jenő gróf  ur Ő Nagyméltósága, su yos be-
tegségével, melyet csak oroszlánvadászattal 
lehetséges orvosolni, el-tova pályázott.Egyp-

: tómba, feledvén  a nemzeti küzdelemre igért 
100.000 kor. lefizetését:  jeleztük »íme,  az 

-első  fecske.«  , 
Most csapatosan indul meg a fecske 

vándorlás. Egyik fővezér  megy Olaszországba, 
másik Francziaországba. Minél huzamosabb 
időre ! Sőt mint halljuk Polónyi ur is meg-
fogja  fosztani  nagybecsű jelenlététől az or-
szágot. Lássa a bajba jutott nemzet, miként 
gázol ki a hínárból. Óh! Ők mossák 

. kezeiket. 
* 

Bizalom az ősi  erényben. Kossuth Fe-
rencz bízik az ősi erényben s abban bízva 
felhívást  intéz a választó polgárokhoz, hogy 
a jövő választáson ingyen szavazzanak az 
ellenzékre. »A magyar jog törvény és al-
kotmányvédelmének, a szivből kell erednie 
nem pedig a zsebből« mondja nagy ártatla-
nul. Csodálkozva kérdezhetnők : hogyan hát 
eddig a hazafias  harcz a zsebből eredt ? Hát 
a nemzet eddig pénzéért szavazott az ellen-
zékre? Hát a koaliczió a zsebnek és pénz-
nek köszönhette többségét? IIa igy áll a 
dolog — és sajnos igy áll — nem ilyen 
felhívásokkal,  hanem az általános titkos 
választói joggal s községenkinti szavazás 
behozatalával kell megtisztítani azon bűntől 
a nemzetet, melybe, mint a beismerésből 
látszik, a koaliczió vitte bele a mult válasz-
táson. 

* 

Egyik fővárosi  koalicziós lap azt adja 
hirül, hogy a Székelyudvarhelyi választó 
kerület volt képviselőjét Kállayt, a Székely-
udvarhelyi vasútállomáson 1000-re menő 
közönség, bandérium fogadta;  a másik 
koalicziós lap arra esküszik, hogy a Só-
vidéke várta bandériummal stb. 

A czél az: az illetőnek zuggerálás ut-
ján aként csináljon népszerűséget, hogy az 
udvarhelyvidéki gondolja, no lám mily ün-

nepélyesen fogadta  volt képviselőjét Sóvidéke. 
Mégis'csak nagy férfiú  lehet ez a Kállay! 
Kár volt oly közönyösen fogadnunk.  Viszont 
hogy a Sóvidékiek igy beszéljenek: »Mi 
ugyan hidegen fogadtuk,  de ugy látszik 
Udvarhely kitett magáért, mégis csak ki 
kellene tartani mellette," 

De hátha a szuggerálás ez alkalommal 
nem sikerül s a választók logikusan eként 
fognak  kölcsönösen gondolkodni: 

»Nem igaz az itteni fogadtatás,  tehát 
nem igaz a másik sem, jobb lesz tehát 
másfelé  nézi jelölt után.« 

A valódi tényállás pedig az: Kállay 
megérkeztekor az Udvarhelyi vasútállomá-
son volt a városi rendőralkapitány, ott vára-
koztak továbbá a volt képviselőre Gyer-
tyánffy  Gábor, Dr. Kovácsy Albert, Orbán 
Ottó nagy hazaffyak. 

Ha már mostan a rendőrallcapitányt 
mint egységet vesszük s utánna a várakozó 
hazaffyak  valódi belértékét és hazafiasságát 
hiven kifejező  megfelelő  számjelet irjuk le, 
csakugyan kijön az: 1,000. 

* 

A szent koaliczió kiadta tehát nagy 
garral hirdetett manifesztumát.  Haj, de az 
az átkos közös-ügyes kormány merészelt 
válaszolni rá. És bizonyított, kétségbevonha-
tatlanul bizonyított. 

Mi derült ki tehát ? 
A koalicziónak fel  lett kinálva az ön-

álló vámterület. 
Ez nem kellett nekik. 
Belügyi téren teljesen szabad kéz lett 

adva. 
Tehát mód lett volna nyújtva a faj-

magyarság erejének teljes kifejtésére  s a 
kötelező magyar tannyelvű állami népokta-
tás behozatalával a nemzetiségek megma-
gyarositására. Ez sem kellett a koaliczió-
nak ? Mi kellett tehát ? A magyar vezény-
szó? Hisz erről már 5 izben lemondottak s 
a manifesztum  is lemond! 

Mit akartak tehát! Ez a világ egyik 
legnehezebb találós kérdése ! 

Bikakiállitás. 
Székelykeresztur, márcz . 2. 

Vármegyénk specziálitása, a székely-
keresztúri bikakiállitás f.  hó elsején megtör-
tént. Nem szükséges gazdaközönségünknek 
bővebben kifejteni,  hogy mily fontos  állat-
tenyésztésünk emelésére, mutatja különben 
a kiállítás eredménye, mert nemcsak a nagy-
tenyésztők, hanem a kistenyésztők verseny-
képessége is évről évre fokozódik  s mindig 
nagyobb számban vesznek részt. Különösen 
a kisgazdák részéről láttunk szép eredmé-
nyeket. 

A nagytenyésztők diját és pedig az 
OMGE. ezüst érmét és az EGE 100 
koronás diját Sperker  Ferencz nyerte el ki-
nek ez már ősi időktől kezdve kijár. A má-
sodik dijat az EGE 100 koronáját Somogyi 
Albert, a harmadikat Orosz Lajos, a negye-
diket Ugrón  Zoltán,- az ötödiket Somogyi 
Albert, a hatodikat Bárczay Gyula nyerték el. 

A kistenyésztők közül: 
1. bikadijat nyertek: Pálffy  István, 

Fazekas  Lajos, Gálfalvi  János, Fekete  Mik-

lós, Pitó Lajos, Bálint  Mózes. 
2. tehéndijat nyertek : Firtos  Gergely, 

Barta Mózes, Szőke  Károly, Nagy  Márton, 
Mátéfi  Domokos, Lőrinczi  Lajos, Jakab 
Ábrahám, Kovács  Pál. 

3. üsződijat nyertek : Demeter Sándor, 
Horvát  Miklós, Csorna  Lajos, Csont  Mó-
zes, Kovács  József,  Firtos  Gergely, Szőke 
Károly és Oláh Antal. 

Az összes dijak értéke 1500 koronát 
tett ki, ebből 1200 koronát a földmivelés-
ügyi miniszter, 200 koronát az EGE, 100 
koronát és egy ezüst érmet} az' OMGE. 
adott. A kiállított bikák közül 34 darabot 
adtak el, átlagárak 689 korona volt. A leg-
nagyobb ár 1200 korona, a legkisebb 550 
korona volt. 

A dijak kiosztása után bankett volt, 
melyen részt vettek majdnem teljes számban 
a tenyésztők, a különböző egyesület kikül-
döttei, s megjelent vevők és érdeklődők. A 
banketten Ugrón  János főispán  a következő 
pohárköszöntővel nyitotta meg a felköszön-
tők hosszú sorát: 

Tisztelt uraim ! 
Csaknem két évtizede, hogy a várme-

gye gazdái és a közeli vidék érdeklődő kö-
zönsége ezen a napon itter egybeszoktak 
seregleni. És évről évre nagyobb örömmel 
konstatálhattuk e vármegye gazdasága leg-
fontosabb  ágának, állattenyésztésünknek ' 
szépen megindult fejlődését,  s azok kik az 
ország anyagi előhaladásában és megerősö-
désében kerestük azon szilárd alapot, melyre 
e nagy nemzeti államot örökidőkre megin-
gathatatlanul fel  lehet épiteni, évről évre 
fokozódó  reménynyel és megszilárdultabb hit-
tel vá-tuk a szebb jövendőt. 

És ime mostan, a midőn talán 20-ad 
izben gyülekeztünk egybe, komoly és szo-
morú arczczal, redős homlokkal ülünk itten, 
s szivünk telve hazafias  aggodalommal. 

Hazafias  aggodalommal, de nem meg-
rettenéssel és félelemmel,  hazafias  aggoda-
lommal, de nem kétségbeeséssel, de még 
kétkedéssel sem, hogy alkotmányunk egén 
mutatkozó felhő  foszlányoknak  rövid időn 
el ne kellene tünniök, avagy ha ama fenye-
gető rém, az abszolutizmus valóban megje-
lenne is, az alkotmányunk felett  diadalt 
ne arathasson. 

Nem diadalmoskodhatik alkotmányunk 
felett,  mert akkor mindnyájan, együttes erő-
vel fogunk  küzdeni ellene. Csakhogy meg 
kell szűnnie akkor annak, hogy a magyar 
a magyart szidja és gyalázza; s meg kell 
változtatni a harczmódornak is, a lármázás, 
kiabálás helyett a méltóságteljes küzdelem, 
az idegesség és kapkodás helyett vasakarat 
és szilárd elhatározás kell, hogy fegyverünk 
legyen s akkor a győzelem kétségtelen. Én 
a hazáért lármázni és kiabálni nem tudok, 
de dolgozni igen. Tenni és dolgozni kell a 
hazáért és meghalni ha kell. Meghalni bát-
ran, méltóságteljesen, büszkén fölemelt  fő-
vel, a szempillánk inegrándulása nélkül 
nézni szembe a golyóval. Ez imponál és biz-
tosítja a győzelmet. 

Őszintén megvallva e pilantaban még 
nehéz részemre az elhatározás. Egyik olda-
lon áll e vármegye érdeke és a vármegye 
derék tisztviselő-kara, másfelől  magasabb 



szempontok, egyfelől  az a baráti szeretet, 
mely tisztviselőtársaimhoz köt és az az igaz 
testvéri érzelem, a fajszeretet,  melylyel e 
vármegye székelynépe iránt viseltetem, s 
arra öztönöz, hogy minden alkalmat és mó-
dot megragadjak, ha székelynép javára va-
lamit becsülettel tehetek, hogy dolgozzam 
és munkálkodjam székelytestvéreimért mig 
egy ujjamat mozdítani birom, másfelől  ha-
zafias  felfogásom  s szilárd elveim és elhatá-
rozásom, a melyeken tul mennem nem sza-
bad és nem lehet semmi körülmények között. 
Azonban elsietni a dolgot, meggondolatlan 
lépést tenni semmi esetre nem lenne helyes, 
de annyi bizonyos, hogy van egy biztos 
határ, melyet meggyőződésem kijelölt. Türe-
lem és nyugalom tehát. Reméljük, hogy még 
jön egy olyan megoldás, hol vármegyénk 
érdekei is oly módon lesznek megvédve, 
hogy magasabb hazafias  szempontokkal ta-
lán összhangban álljanak. 

De visszatérek tulajdonképi tárgyamra : 
Mostani kiállításunkat is visszaesés fe-

nyegette, ha mostan nem tudunk dijakat 
adni s ez által megszűnik a buzdítás foly-  I 
tonossága. A magyar állam egyik előkellő 
köztisztviselőjének Pirkner János min. taná-
csos és országos állattenyésztési felügyelő 
urnák köszönhetjük, hogy a folytonosság 
fentartása  czéljából kiállítóink támogatására 
az államsegélyt jelen nehéz viszonyok között 
is megkaphattuk. 

Poharamot Pirkner János ü Méltósága 
egészségére üritem. 

HÍREK. 
Kinevezés. A belügyminiszter Jakab 

Lajos körjegyzőt, a bardoczi anyakönyvi 
kerületbe, anyakönyvvezetővé kinevezte. 

A ref.  leányiskola hangversenye 
f.  hó 17-én fog  megtartatni, melyre a hely-
beli műkedvelő művészeken kívül, egy ref.  | 
theológiai tanárt és a kolozsvári ref.  egy- I 
ház kántorát is sikerült megnyerni. 

A Polgári Önképző és Segélyző- < 
egylet f.  hó 11-én d. u. 3 órakor rend-
kívüli közgyűlést tart, melynek egyetlen 
tárgya az egylet részére történő birtokvásár-
lási szerződés jóváhagyása és aláírása. 

Ujabb hazugság. A Székelyudvar-
hely-nek a hazudozás és ráfogás  marad a 
kenyere. Mult számában az Oltáregyesületi 
estélylyel kapcsolatosan oly nyilatkozatot 
szeretne imputálni Ugrón Jánosnak, a milyent 
csak a Székelyudvarhely munkatársaihoz 
hasonló ízlésű és észjárású egyének tehet-
nek, de jóizlésü ember soha. Deák Ferencz 
sajtótörvényének 1. §-a »Hazudni nem sza-
bad«, jöjjön el a te időd. 

Ingyen komlódugvány. Régi kom-
lóskértek felújítására  és uj telepek létesíté-
sére szükséges ingyen komlódugványokat 
ad a földmivelésügyi  miniszter, kihez a kér-
vényeket f.  hó 10-ig kell Csérer  Lajos ta-
nárnál Kolozsvárt benyújtani. 

Éhező tanítók. A következő levél 
közzétételére kértek fel  : Kedves kollegák ! 
Nem veszitek azt hiszem rossz néven, ha 
igy szóllitalak meg — hiszen együtt éhe-
zünk. A »Székelyudvarhely«-ben már két 

ízben megjelent fönti  czimü lámentáczió, 
engem daczára annak, hogy szintén csak 
olyan anyagi lábon állok, mint ti, igen kel-
lemetlenül érintett. Hiszen államsegélykésés 
eddig is volt. Sándor Mózes tanfelügyelősége 
idejében 1898 szempt. 1-től 1899 mározius 
20-ig vártam az államsegélyt — de hát ki-
nek utott eszébe, hogy azt a tanfelügyelő-
ség terhére kikürtölie. Sziklay Gyula tanfe-
lügyelősége idejében szintén 1904 ben 6 
hónapig késett az államsegély. De a mi a 
legkellemetlenebb, az a czikknek hangja, 
melynek sem támadásában, sem indokolásá-
ban semmi férfiasság  sincs. Elsiratjátok, 
mint a világtalan koldus szerencsétlen hely-
zeteteket s aztán átkozódtok, hogy nem 
gondolnak veletek. Ugyan kedves barátaim ! 
mondjátok meg, ha 15—20—25 évi szolgálat 
után nem tudtatok magatoknak annyi anyagi 
integritást szerezni, hogy abból 3—4 havi 
időközt áthidaljatok államsegély nélkül — 
mi lesz akkor, ha Isten őrizz, szegény ha-
zánknak a fractionem  panis kerül az ügye ? 

M.  V. 
Észrevétel Dr. Válentsik  Perencz 

tiszti főügyész  urnák a »Sz.-Udvarhely« f. 
é. 17. számában megjelent »Válasz«-ára. A 
következő sorok közlésére kértek föl.  A 
tiszti főügyész  úr most idézett közleményé-
ben olyan czélzást teszen, mintha Chalupka 
Rezsőt a csikkének alapul szolgált tényál-
lásra vonatkozólag én informáltam  s a köz-
lemény megírására buzdítottam volna. En-
nek a czélzásnak legkisebb alapja sincs. 
Én Ch. R.-t sem nem informáltam,  sem 
czikkének megírására legkisebb mértékben 
sem befolyásoltam;  mert az ügyet a köz-
gazgatási bizottságban teljesen és véglege-
sen befejezettnek  tekintettem. De viszont a 
közreadását sem akadályozhattam meg. — A 
mi a kérdezés jogát illetti, abban egy né-
zeten voltam s. vagyok a tiszti főügyész  úr-
ral. Ha a kérdés tárgya  a tisztviselő hiva-
tali ténykedésének körébe esik, akkor a 
ikérdezés a dolog  érdemét  tekintve  jogosult. 
A formát  lényegesnek  nem tartottam, mert 
1, legfeljebb  2 hónap múlva ugy is köteles 
lettem volna felelni.  És mert nyomban tisz-
tában voltam azzal, mit kell felelnem,  nem 
éltem a §-ok által biztosított időnyerés jo-
gával, hanem azonnal válaszoltam ; még azt 
a körülményt is figyelmen  kívül hagytam, 
hogy a kérdezés kérdőrevonás formájában 
történt, a mihez az interpellálónak nem volt 
joga. Hogy interpellációjának megtétele al-
kalmával a tiszti főügyész  úr a főispán  úr-
hoz fordult,  azt csakugyan nem vettem 
észre (nem érdeklődvén a tiszti főügyész,  úr 
fordulatai  iránt); de ha észre vettem volna, 
sem jártam volna el másként, mint a hogy 
eljártam, éppen azért, mert a lényeget te-
kintve vele egy véleményen voltam. Ember 
János kir. tanfelügyelő. 

„Az 1906/7-ik tanévi tananyag-
beosztás teljes szövege" czimen igen 
fontos  és közérdekű munkát bocsátottak 
sajtó alá Vadai  József  községi és Szász  Fe-
rencz állami isk. igazgató tanítók. Számot-
vetve ugyanis ama nehézséggel, melyet az 
uj tanterv szerinti tananyagbeosztás elkészí-
tése állit a tanítók elé : Vadai és Szász az 
összes tantárgyak szövegét feldolgozták  s a 
különféle  iskolák viszonyaihoz alkalmazva 

kiadták. Tekintve hogy ez év junius végéig 
minden tanítónak be kell nyújtani a kir tan-
felügyelőséghez  az 1906—7-ik tanévi tana-
nyagbeosztást : Vaday és Szász műve na-
gyon is időszerű és közérdekű, mert e 9— 
10 nyomott ives kötetben sok tanulságost 
fognak  találni a tapasztaltabb kartársak is, 
ifjabbak  pedig aligha nélkülözhetik, mert ha 
nem is szóról szóra írják ki; de csekély 
pótlással kifogástalan  beosztást készíthetnek 
kb. 160 oldalra terjedő mű alapján. Vadaiék 
műve a a Gyerkes űrlapjaihoz is alkalmaz-
ható. Megrendelhető Vaday Józsefnél  Nagy-
váradon vagy pedig Szász Fer.mcznél Simén-
falván  2 korona beküldésével. (Postadíj 20 
fill.)  megjelenik  ápril havában. Bolti ár 3 
kor. lesz. 

Emléket az Agyagfalvi  réten! 
Az Agyagfalvi  réten felállítandó  Székelyem-
lék alap javára idáig begyült volt 5777 k. 
32 fill,  mely az Udvarhelymegyei takarék-
pénztárába VI/740. sz. betéti könyvvel levan 
téve kamatozás végett, ezen összeg 1905. 
évi kamata 231 kor. 22 fillér,  valamint vá-
rosfalvi  Bedő József  ur 36. sz. gyüjtőivével 
küldött 50 koronát ezen összeghez hozzá-
adva a korább befolyt  összeghez, az alap 
összege idáig tesz 6058 kor. 54 fillért.  Fo-
gadják a nemes szivü adakozók hazafias 
adományukért ez uton is a végrehajtó-bizott-
ság hálás köszönetét^ 

Községi pótadóhátrálékok kama-
tai. Az egyik vidéki város képviselőtestüle-
tének azon határozatát, hogy a községi pót-
adóhátrálékok után késedelmi kamat szedes-
sék, a vármegye közönsége feloldotta  és 
kimondotta, hogy ehhez a városnak joga 
nincs. A belügyminiszter ezt a határozatot 
megsemmisítette, mert a késedelmi kamat 
szedésére jogot ad a városnak az 188<>. 
XXII. t. cz. 139. §-a, mely szerint a községi 
adó behajtásánál az 1883. XLIV. t. cz. ren-
delkezései irányadók. Ennek 72. §-ban 
ugyanis a késedelmi kamatoknak az adó-
hátralékokkal együttes behajtása kifejezetten 
meg van engedve. 

Egy előzékeny gépgyár. 
ii. 

Budapest, 1900. február  6.-
T. Kovács István ur es neje 

Siklód. 
Azok közül, a kik tőlünk Siklódon 

varrógépet rendeltek, eddig hárman tagad-
ták meg a gépek átvételét és pedig Önök,. 
Balázs Mihályné és Pál József.  Pál ur ugy 
látszik  a falu  esze, ötet tehát már ma be is 
pereltettűk.  A mi Önöket kettejüket illeti, 
kíméletből  még várunk pár napot. Önök ugy 
látszik abban bizakodnak, hogy a gépeket 
az asszonyok rendelték, azoknak vagyonuk 
ugy sincs, a férjek  vagyonának pedig e 
miatt nem lehet bántódása? Hát ha ezt 
gondolják, nagyon tévednek. A dolog ugyanis 
ugy áll, hogy pl. Kovácsné asszonyságnak 
a saját nevén is van annyi vagyona, hogy 
a gép ára kikerüljön belőle, de ettől elte-
kintve, a törvény világosan kimondja, hogy 
ha a törvényes házasságban élő nő bármi-
féle  olyas dolgot rendel, a mi háztartási 



czélokra szolgál, azért a férj  még akkor is 
felelős  nejével egyetemlegesen, ha nem is 
volt jelen, mikor a rendelés történt. Na hát 
ezen magyarázat nem elég. Hogy  a varró-
gépet nem azért  rendeli  az asszony, hogy a 
nyakába akasztva  patédozzon  vele, vagy 
hogy kocsikázni  járjon rajta, hanem hogy 
azzal magát és csáládját ruházza, sőt ha 
rászorul, a szűkös mindennapit is megkeres-
hesse rajta, ez minden értelmes ember előtt 
világos. A gépeket  megrendelték,  azokat  te-
hát feltétlenül  át is kell  venniük.  Ha ezt 
nem tennék, illetve erről bennünket posta-
fordultával  nem értesítenek, nem fogunk  to-
vább gondolkozni, hanem a Pál József  sor-
sára juttatjuk  Önöket  is. Tisztelettel: 

Singer és Társa. 

III. 
i 

Budapest, 1906. február  14. : 
T. .d. Pál József  urnák 

Siklód. 
i 

Becses levelére válaszolva, azt mi tud- I 
juk jól, meg is irtuk eddig minden levelünk- | 
ben, hogy Ön nemcsak, hogy »nem esett a j 
feje  lágyára«,  mint a hogy irja, ellenkezőleg 
az átlagosnál  sokkal  eszesebb, értelmesebb 
émber és őszintén  mondjuk,  hogy ha ügy-
véddé  lett  volna, ezen a pályán hírnevet 
szerzett  volna magának,  sőt  még igy is töb-
bet tnd,  mint sok olyan ügyvéd,  a kinek 
épen csak hogy a diplomája  megvan. Epen 
ezért csodáljuk azonban, hogy nem akar 
bennünket megérteni. Elképzel-e ön olyan 
birót, a ki elhinné azt, hogy egy ilyen ér-
telmes ember ne tudjon külömbséget tenni, 
egy marhalevél  és egy szerződés  között?  És 
hogy valamit aláírna, mielőtt annak tartal-
mával tisztában volna ? Bizonyára nem. Egy 
havasi buta oláhról talán fel  lehetne ezt 
tételezni, de a mai világban erről is csak 
talán! Minek való tehát folytonosan  olyan 
dolgokon lovagolni, a minek semmi kézzel-
fogható  alapja nincs. Ön saját kezűleg alá-
irt egy 100 koronás varrógépre vonatkozó 
szerződést, a már közölt feltételek  alapján. 
Nem természetes-e tehát, hogy ha valaki 
mitőlünk 100 koronás gépet rendel, annak 
nem küldünk sem 70 koronásat, a mi nem 
létezik, sem cséplőgépet,  vagy tudom  is én 
mit, hanem csupán azt, a mit megrendelt: 
100 koronás varrógépet. Ez a napnál is 
világosabb  és mi sem természetesebb, mint-
hogy mi ehez ragaszkodunk. Ha az után 
Ön gondolja, hogy bármi tekintetben sére-
lem érte, annak is megvan a maga törvé- J 
nyes utja. Ez azonban nem tartozik a szálli- j 
tott gép ügyéhez. Arról irás van, melynek j 
alapján a biroság Önt foltétlenül  elfogja  ma- j 
rasztalni, Ezt tessék elhinni, igy van és nem : 
másképen.  Az ügyvéd azért szóllitotta fel  j 
és azért perli Önt a gép teljes értékére, | 
mert a szerződés értelmében a gép ára 
azonnal esedékes, ha a gép átvétele meg-
tagadtatnék. Ne tessék ám azt gondolni 
azért, hogy mi haragszunk Önre. Ellenkező-
leg mi szeretjük és tiszteljük az okos embere-
.et. Da mint előbbeni levelünkben is irtuk, 
példát kell mutatnunk s igy csak megnyug-
vásunkra szolgál, hogy Önnél erre vagyoni-
lag is meg van a kellő fedezet.  Ez Önnek 

. természetesen nem lesz valami kellemes, 

mert hiszen mire a végrehajtásig kerül a 
dolog, a 100 koronán felül  aligha nem még 
annyi perköltség  is lesz. De hát mit csinál-
junk, ha Ön egyenesen rákéni'szerit bennün-
ket a pereskedésre. 

Még most sem késő, tessék meggon-
dolni, hogy mit csinál. Ha az árverést meg-
előzve a gépet átveszi, a pertől még most 
is elállunk, az ügyvéd diját, meg az eddigi 
néhány korona bélyeg költséget is megfizet-
jük, sőt a részletfizetés  tekintetében is haj-
landók vagyunk Önnek mindazt a kedvez-
ményt engedélyezni, amit csak üzleti érdeke-
ink veszélyeztetése nélkül tehetünk. 

Ennél többre nem vállalkozhatunk. 
Cselekedjen ugy, a hogy jobbnak látja. Ha 
a gépet át nem venné, a per folyik  tovább. 

Ön utóvégre nincs ráutalva arra, hogy 
részletekkel vesződjön, igy ha a gépet át-
véve jobbnak látja azt készpénzzel kifizetni, 
a gép árából 10"/0 engedményt adunk Ön-
nek. Tehát  nem mondhatja,  hogy nem va-
gyunk  elég méltányosak.  Tisztelettel: 

Singer és Társa. 
IV. 

Budapest, 1906. február  14. 
T. Kovács István ur és neje 

Siklód. 
Levelüket, valamint a heküldött sze-

génységi bizonyítványokat megkaptuk és mi 
teltétlenül elhisszük, hogy azokban minden 
szó igaz, de nem tehetünk rólla. Önök ak-
kor is ismerték vagyoni viszonyaikat, mikor 
a gépeket megrendelték, miért rendelték hát, 
ha gondolták hogy nem tudnak fizetni  ? De 
máskülömben nem olyan fekete  az ördög, 
a milyennek  festik.  Balázs Mihályéknak  a 
siklódi  868. sz. leiekjegyzőkönyv  tanúsága 
szerint, csinos kis fekvőségiik  van, melyből 
ha nagyon szorítjuk,  2—3 varrógép  árát is 
fel  lehet hajtani. Nem  külömben  a 20 sz. 
tjkvben.  Ha tehát Balázs Mihálynénak nincs 
is vagyona, van a férjének.  Már pedig ez 
nekünk épen elég. Mert, miként mult leve-
lünkben is irtuk, közös háztartási czikkekért 
a házastársak egyetemlegesen felelősek.  Ha 
nekünk nem hiszik, kérdjék meg a tekinte-
tes Jegyző urat, hogy keresse ki azt a tör 
vényt, meg lesz az ott a községházán, aztán ! 
mondja meg, hogy nincs e igazunk ? Szó-
rói-szóra ez áll Önökre nézve is, csakhogy j 
itt ha kereskedni kell, a Hegyi  Rebeka nevén 
álló  196, 581, 688, 778 és 822 sz. tjkvben 
foglalt,  nagyrészben tehermentes  ingatlano-
kon fogunk  kereskedni,  melyekre ha kiván- i 
ják akár mindjárt még 5 varrógépet kül-
dünk Önöknek. Ne tessék tehát ilyen tré-
fákra  vesztegetni az időt. Már  tapasztalhat-  f 
ták,  hogy mi nem vagyunk  azok az embe-
rek,  a kiket  az orruknál  fogva  lehessen ve-
zetni. Önöknél külömben még az sem lehet 
kifogás,  hogy a rendelő vagyontalan, mert i 
hiszen a gépet is neje rendelte, kinek a ne-
vén a vagyon áll. 

Ezúttal tehát kijelentjük, hogy ha a 
gépeket azonnal ki nem váltják és ennek 
megtörténtéről bennünket legkésőbb f.  hó 
20-áig nem értesítenek, f.  hó 21-én a pere-
ket folyamatba  tétetjük és többé szóba sem 
állunk Önökkel. 

Ehhez tessék most már magukat tar-
tani. Tisztelettel: Singer és Társa. 

V. 
Budapest, 1906. február  14. 

T. Özv. Gagyi Józsefné  szül. Tóth Lidia 
Etéd. 

Levelét megkaptuk és csak az a felele-
tünk rája, hogy ha a »szegény özvegy asz-
szony«-nak nem kell gép, ne is rendelje 
meg azt, ha pedig megrendelte, feltétlenül 
át is kell azt venni, ha szászor olyan sze-
gény és még egyszer olyan özvegy is. Mit 
lámentál nekünk ? Azt hiszi talán, hogy ha 
a világ minden pénziigyőrje a fejetetejére  áll 
is, ki engedjük magunkat forgattatni  világos 
igazunkból ? Olyan nincs és nem is lesz. Ide 
mellékeljük annak a szerződésnek szószerinti 
másolatát, a melyikkel a gép tőlünk meg-
rendeltetett. Mi ehez, ennek minden betűjé-
hez feltétlenül  ragaszkodunk és ha a gépet 
át nem venné, futhat  fühöz-fához,  Panczius-
tól Pilátusig, mi annak árát felhajtatjuk,  azt 
bizonyosra veheti. Megéltünk mi szép egy 
néhány esztendeig anélkül, hogy magát hír-
ből is ismertük volna és ha tőlünk gépet 

i nem rendel, ellettünk volna anélkül ezután 
is. Miután azonban rendelt, hiába való min-
den okoskodás, azt átvenni és fizetni  köte-
les, ha pórul járni nem akar. Hogy ki az a 
»jóakaratú« tanácsadó, ki Önt e makacs-
ságba belelovagolja, nem tudjuk, annyit 
azonban mondhatunk, hogy ha valaki olyas-
mibe üti az orrát, a mi rá nem tartozik és 
ezáltal uiásnak kárt okoz, annak is megvan 
a törvénye. 

Nem szándékunk Önnel a világért sem 
Ítéletnapig vesződni, levelezgetni. Ezért ez-
úttal még egyszer utóljára felszóllitjuk  a 
gép azonnali átvételére. Ha erre vonatkozó 
tudósítása postafordultával  itt nem lesz, a 
gép teljes árára minden teketória nélkül 
azonnnl bepereltetjük. A következményeket 
azután magának tulajdonítsa. Tisztelettel: 

Singer és Társa. 

1906. évi—393 szám. 

Árverési hirdetmény. 
Az alólirott felügyelőség  hivatalos he-

lyiségében (erdészeti palota) a folyó  évi már-
czius hó 12-én délelőtt 10 órakor írásbeli 
zárt ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyil-
vános szóbeli árverésen a következő állatok 
és termények fognak  eladatni : 

I.  A marosludasi  kincstári  telepről: 
őszi búza 82'19 q. tavaszi búza 32'58 q. 
árpa 2.97 q. szemes tengeri 26 q. 

II. A detrehemi  kincstári  birtokról  : 
hizó-ökör 18 drb. kendermag 5 q. vadrepeze 
6.61 q szemes tengeri 600 q. 1905. évi ter-
mésű bor 4970 hektoliter. 

III. A buni kincstári  birtokról: 
hizó-ökör 9 drb. szemes tengeri 480 q. pa-
szuly 5 q. lenmag 19 25 q. aszaltgyümölcs 
12 83 q. 1905. évi termésű bor 89 liter. 

IV. A kolozskarai  kincstári  birtokról: 
hizó-ökör 21 drb. tavaszi búza 60 q. árpa 
70 q. szemes tengeri 84'80 q. 

V. A magyar ne megyei kincstári  telep-
ről  a következő malom vámgabonák : búza 
28 q. rozs 1 q. zab 5 50 q. szemes tengeri 



167 q. elegyes 22 q. és az időközben gyü-
lemlő hasonló vám-termények. 

Felhivatnak ennélfogva  mindazok, kik 
a fenti  állatok és termények valamelyikét 
megvásárolni kívánják, hogy ivenként 1 ko-
rona bélyeggel és az ajánlati ár 10"/o-ának 
megfelelő  bánatpénzzel, vagy ennek valamely 
m. kir. adóhivatalnál letétbe helyezését tanú-
sító adóhivatali nyugtával felszerelt  zárt 
írásbeli ajánlatokat, melyek boritékán feltün-
tetendő, hogy az ajánlat mire vonatkozik, 
márczius hó 12 én délelőtt 10 óráig ezen 
felügyelőségnél  annál is inkább nyújtsák be, 
mert a később beérkező, vagy távirati aján-
latok figyelembe  vétetni nem fognak.  A ter-
ményekre ezenkívül ugyanakkor szóbeli ár-
verés fog  tartatni. — A megajánlott ár a 
terményekre 100 klgr.-ként, a bor-ra literen-
ként és az hizó-ökrökre kilogrammonként 
teendő és számokkal és betűkkel is kiírandó. 

A magyarnemegyei termények a hely-
színén veendők át, a többiek pedig a terme-
lési helyhez legközelebb fekvő  vasúti állo-
másra, a vevő zsákjai, vagy hordóiban 
kincstári igákon lesznek elszálitva. Az ökrök 
százalék levonás és koplaltatás nélkül, azon-
ban a kolozskaraiak a kolozspusztai, a bu-
niak a segesvári és a detrehemiek a maros-
ludasi, aranyosgyéresi vagy tordai hídmér-
legekig otthoni etetés és itatatás után lábon 
hajtva lesznek átveendők és pedig a kolozs-
karaiak közül 11 drb. és a fehéregyházi  9 
drb. jóváhagyás után azonnal és a kolozs-
karaiak közül 10 drb., valamint az alsódet-
rehemi 18 drb. április havában a felügyelő-
ség által meghatározandó időben. Az' árve-
rési és részletes eladási feltételek  amelyek-
nek vevők magukat alávetni tartoznak, vala-
mint a termény és borminták a hivatalos 
órák alatt bármikor megtekinthetők az alul-
irott felügyelőségnél,  a hizó-ökrök pedig az 
illetékes birtokokon. Az eladási ár után járó 
III. fokozat  szerinti bélyegilletéket a kiállí-
tandó ellennyugtákon vevők a sajátjukból 
tartoznak fedezni. 

Az ajánlatok az ajánlattevőkre a Nagy-
méltóságú m. kir. földmivelésügyi  Miniszter 
úr döntéséig feltétlenül  kötelezők. 

Kolozsvárt, 1906. tebr. hó 27-én. 

A m. kir. telepítési íelügyelőség. 

Székelyudvarhelyi m. kir. 
állam építészeti hivatal. 

164—906. á. sz. 

Hirdetmény. 
A IX. közúti kerület felügyeletével  meg-

bízott kir. műszaki tanácsos az 1906. évi 
február  hó 13-án kelt 177—906. sz. rende-
letével a héjjasfalvi—csikgyimesi  állami közút 
26—27 km. szakaszán levő 63. sz. nagy-
kükülőhid helyreállítását 5613 kor. 48 fillér 
összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munka kivitelének bizto-
sítása czéljából az 1906. évi márczius hó 
20-ik napjának d. e. 10 órájára a székely-
udvarhelyi kir. állampénzintézeti hivatal 
helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy 
a fentebbi  munkálat végrehajtásának elválla-
lására vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött 
nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz 
annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel 
a későbben érkezettek figyelembe  nem fog-
nak vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltételekben 
előirt az engedélyezett költségösszeg 50°/0-
nak megfelelő  bánatpénz csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki müvelet és részletes feltételek  a 
nevezett m. kir. állam építészeti hivatalnál a 
rendes hivatalos órákban naponkint meg-
tekinthetők. 

A munkálat költségei csak az állami 
költségelőirányzat jóváhagyása után fogják 
engedélyeztetni. 

Székelyudvarhely, 1906. feruár  17. 
Leichtner Gyula, 

kir. mérnök. 

Liniment.  Capslcl  comp., 
Rlcbtir-Mli HiriHj-rilit-Eipeller. Eiea elismert kitün/S ét i»Í<t»lome.ill»pító bedSrzsöléaül haisn&lt hánaier bevm-•árluáúl, — a mely milden gyógyszertárban kapható, — mindig «ere-lemmel legyünk a „•«-t—J"  redfesyre. 
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glVetu: mii csaK lehet, hazai gyártmányt 

= tartani. -
Leszállított árak idényi árukból. 

Barcsay Károly 
férfi  és női-divat áruháza 

Székelyudvarhelyen (Főtér) 
Márczius elsejétől m é l y e n l e N z A l l i t o U árakban 
ajánlom mosható Tennis-flaneleket  30 fillértől,  Par-
chetok 40 fillértől,  női ruhaszöveteket [90 fillértől  120-
cm. széles. Delének a legdivatosabb színekben 80 cm. 
széles 60 fillértől.  Betizok és kartonok 40 fillértől  felfelé. 
Ü a 7 S l t brassói és zsolnai posztóból 1 rend 
H a l t a i férfiruha  készen 3 « kor. 
l - l s a s s a l " "epességi vásznak 23 meter 1 vég 
n a ^ O l »koronától felfelé. 

H a z a i 
lepedő-vászon 175 cm. I kor. IO fill. 

J " 4 q Z Q Í torontáli szőnyegek egyedüli nagy 
L i a j kötött harisnyák, férfi  kalapok, angol 
I 1 C I N C I I nyakkendők nagyválasztékaan. 

písztetnetKezési intézetem 
elismert szolid és olcsó kiszolgálásáért több köszönő 
— — — és elismerő levél megtekinthető. 
Közönséges temetkezéshez I festett  koporsó, 
I felső  szemfedél,  I alsó pergál lepedő, 2 
párna, I pár harisnya őszesen csak 13 kor. 
Hazai és Angol gyárakból beszerezve 

Elismert szolid és pontos kiszolgálás. 

Székelyek találkozó helye 
Budapesten 

Putzer György vendéglősnél, az Andrássy-
uttal átellenben, a Lipótvárosi Bazilika kö-
zelében, a Váczi-körut 14. sz. alatti étter-
meiben, melyek egyúttal az V. VI. és VII. 
kerület előkelő köreinek találkozó helyei. 
Az egész Budapesten itt van a legkitünőbb-
és legolcsóbb konyha. Egy ebéd (6 fogás) 

csak 1 k. 50 fillér. 
PUTZER GYÖRGY vendéglős. 

Remek 6 szem ká-
vés készle t minden 

színben c sak 
96 kr. f.  1.90 1.40 

Finom j o a u r 8 sz. 
kávés készle tmin-
den színben csak 

f.  2.20 
f.  2 .90 3 .45 

Imden család pénzt 
st&r takarít - » ü 

Remek 6 szem. vá -
szon Damasz t Gar-

ni túra c sak 
f  2.10 2 .90 3 .40 

f  3 9 0 

Szép min tázo t t 
vászon tö rü lköző 

6 d rb c sak 
f  1.25 1.72 1.90 

f  2.10 

3 0 rőfös  vég 
bőrvászon csak 

f  3 .65 

3 0 rőfös  v ég 
bőrvászon c sak 

f  4 9 5 

3 0 rőfös  v é g 
irlandl vászon 

csak f  4.15 -
3 0 rőfös  v é g 
Gyöngyvászon 
c sak f.  5 .45 

3 0 rőfös  vég 
r u m b u r g i vá szon 

c sak f.  5 .60 
3 0 rőfös  vég I-a 

rumburg i vászon 
c sak f  6 .40 

5 0 rőfös  vésr 
bőr v á s z o n csak 

f  8 .25 
5 0 rőfös  v é g 

lrlandl vászon 
csak 9 .45 

5 0 rőfös  v é g 
rumburg i vászon 

csak f  10.40 
3 0 rőfös  v é g 

Jó min. Chiffon 
qsak f  4 ,65 

3 0 rőfös  vé«r 
R. Chifon  csak 

f  5 .40 

i 
3 0 rőfös  v é g 

R. R. Chiffon  c sak 
f  6 .85 

3 0 rőfös  v é g 
c s í k o s K a n a v á s z 

csak f  3.25 

3 0 rőfös  v é g 
cs ikós és koczkás 

I-ma k a n a v á s z 
csak f  4 .55 

3 0 rőfös  v é g 
finom  k a n a v á s z 

c sak f  5 . 4 0 

3 5 rőfös  v ég 
k a n a v a s z kőlön-

l egesség 
c sak f  6 4 0 

30 rőfös  vég 
fehér  c s jkos 

c s lnva t á g y h u -
z a t r a c sak f  6.35 

30 rőfös  v^g 
vlrágros fehér 

c s lnva t ágyhu-
z a t r a c sak f  7 . 4 0 

Bemek női Ing 
vászonból , kézi 

hímzéssel 
c s ak 8 5 kr . f  1.15 

f  1.65 

Remek női Chiffon 
ing schwelzl hím-

zéssel 
c s ak f  1.10 f  1-42 

f  1.74 

Remek női háló 
Corse ta n a g y vá-

lasz tékban 
csak 9 8 kr . fl.26 

f  1.56 

Remek női Chiffon 
n a d r á g 

osak 0O kr. f  1.18 
f  1.45 

Remek Chiffon 
a lsó szoknyák 

hímzéssel 
c s a k f  1.35 f  1.75 

frt  2.25 

Remek Cloth és 
posz tó a lsó szók-

n y á k 
c sak frt  1.65 f  2.15 

frt  3.22 

V a r r á s nélküli vá -
szonlepedő 2 mt r 
hosszú és másfél 

mt r széles 
c sak 92 kr . 

V a r r á s nélküli re-
mek vászon lepedő 
2 mt r hosszú és 

másfél  mt r széles 
c sak frtl.05 

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

Remek se lyem 
Clot pap lan min-
den sz ínben c sak 

frt  3 95 

Remek Cashmir 
p a p l a n minden 

színben osak 
frt  3 55 

BECSEK FIA KÖNYVNYOMDÁJA SZEKELYUDVAR HELY. 


