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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 csütörtökön 8 oldal terjedelemben. 

Márczius 15. 
Ma ötvennyolcz éve, hogy a ma-

gyar nemzet szabadságának alapkövét 
elhelyezte. Ezer esztendő végnélküli-
nek tetsző harczainak győzelme volt. 

Nemzetünk nagy tudott lenni min-
den nagy pillanatban s le tudott bo-
rulni és tudta imádni a szabadság 
szent eszméjét s kardot rántva tudott 
harczolni a szabadságért, az elnyo-
mottakért. 

Azt hittük ötvennyolcz év előtt, 
hogy megalapítottuk nemzetünk sza-
badságát s vége már a küzdelemnek. 

Nincs vége. A szabadság alap-
kövével együtt a további harczok és 
küzdelmek alapkövét is letettük. Most, 
ötvennyolcz'év múlva is csak azt lát-
juk, hogy küzdelem mindig erősebb, 
keményebb lesz. 

Az alapkőre erős épületet kell 
emelni: Magyarország második ezred-
évének a szabadságát. A mit meg-
kezdettek negyvennyolczban őseink, 
azt nekünk folytatni  s befejezni  kell. 

Fel kell épiteni a valódi népsza-
badság templomát, mely az egész 
magyar nemzetet egyesíti, mely a 
nemzetnek erőt, hatalmat ad. Bc kell 
fejezni  Kossuth Lajos nagyszabású 
alkotásait, fel  kell szabadítani a mo-
dern jobbágyok millióit, kikre eddig 
csak a kötelesség jármát erőszakoltuk 
rá, de politikai jogaikból kiszorítottuk. 

Szabadság! Ez az első, azután 
jön a többi egyéb mind. Ez kell 
nekünk, a mit a nagy Kossuth és 
nagy bajtársai részben kivívtak s a 
mit nagy emberek epigon utódjai 
teljesen megszerezni sem nem tudtak, 
sem nem akartak. 

Nekünk nagy emberekre van 
szükségünk. Kossuth Lajos unokái 
kellenek nekünk. Nagy lelkek kellenek 
nemcsak a szavakban, de tettekben 
is, nemcsak a harcz mezején, de a 
békés munkálkodás számtalan terén is-. 

Ma újból ünnepeljük a nemzeti 
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szabadság napját. Ma munkásságot 
ünnepelünk. De tettekre vágyó nem-
zet nem elégedhetik meg az ünnep-
léssel. Dolgozzunk, tegyünk, fárad-
junk, hogy jövendőben is ünnepel-
hessük meg a munkásságunk ered-
ményét. 

Az egész embernek talapzata a 
föld  kereksége, kontárnak évekig 
tartó küzdelem után sincs tágasabb 
állványa, mint a czipője talpa. 

Ha csakugyan dolgozunk és 
munkálkodunk a szabadságért, akkor 
joggal esküdhetünk, hogy »rabok 
tovább nem leszünk« 

Vir integer ?c tenax. 
Nincs a magyar közélet emberei 

között egyetlen egy is, a kit a rágal-
mak és gyalázkodások özöne ugy 
körülözönlött volna, mint őt és nincs 
egy is, a ki a piszok és szenny özön-
ből oly tisztán, olyan érintetlenül 
került volna ki, mint ő: Gróf  Tisza 
István. Vir integer ac tenax. Talpig 
ember, amint a magyar mondja. Ez 
idő szerint talán ő az egyetlen pos-
sibilis magyar államférfiú.  Nem azért, 
mert 67-es és konzervatív, hanem 
karakterénél, teljes egészet, a maga 
nemében tökéleteset mutató egyéni-
ségénél fogva. 

A taktikázásnak, folytonos  ár-
mánykodásnak közepette jólesik az 
embernek látni egy férfiút,  a ki az 
5 igazának utján nyitott szemekkel, 
nyilt homlokkal, bátor léptekkel ha-
lad. Most kezd csak világossá válni, 
mért rohantak e férfiú  után 1904. 
nov. 18-án az emberek. Hatalmas 
egyéniségének, az egész embernek 
varázsa alatt állottak, miként állanak 
ma is mindazok, a kik vele érint-
keznek. 

A miért a pártja behunyt szem-
mel követte, mert meg volt róla győ-
ződve, hogy ez a mélyen járó elme 

jó dolgot akar, ez a törhetetlen ener-
gia jó dologban fárad,  azért gyűlöl-
ték ellenfelei  híveinek ragaszkodásá-
nál nagyobb és pillanatra eredménye-

; sebb gyűlölettel. 
A hatalmi eszközöket sikerült is 

kicsavari a kezéből, de ő még hatal-
masabb lett ezek nélkül. Hatalma-
sabbá tette egyéniségének a ránk 
szakadt szerencsétlen időkben a maga 
teljes egészében kidomborodó ereje. 
Széchenyi István után ő az első ki-
váló emberünk, a kit az események, 
fájdalom  olyan nagyszerűen igazol-
tak. O az egyetlen, a ki imponálhat 
mindazoknak, a kik az egész embert 
tartják valamire ebben az elkorcso-
sult magyar világban. 

Nagyra becsüljük ezt a kiváló 
államférfiut,  mégis szemrehányások-
kal vagyunk kénytelenek őt illetni. 
Vádolnunk kell azzal, hogy a válság 
eddigi folyamata  alatt nem tette meg, 
a mit az állapotok elmérgesedésének 
meggátlására és az abszolút kormány-
zás kényszerhelyzete előállásának 
meggátlására meg kellett s meglehe-
tett volna tennie. Személyileg  ugyan 
mindig kiállolt, mikor annak szüsé-
gét látta, ámde mint pártvezér  mit 
sem tett arra nézve, hogy az általa 
tisztán látott veszedelemnek eléje 
vágjon, azt, a mennyire emberileg 
lehetséges elodázza. 

Kétségtelen, hogy az abszolutisz-
tikus kormányzási tények az activ 
térre átcsapott, Tisza István által is 
törvénytelennek ismert és hirdetett 
vármegyei reszistencia miatt szakadtak 
ránk s ha hosszabb időre berendez-
kedik az abszolutizmus tehát valódi 
abszolutizmussá válik, e miatt ren-
dezkedik be. Tisza István és pártja 
e veszedelem elhárítására a várme-
gyékben nem tette meg a tőle tel-
hetőt. Szemünk előtt mállottak szét 
a szabadelvű szervezetek, kardcsapás 
nélkül adva fel  a tért a koaliczió 
hallatlan terrorizmusának az egész 



vonalon. 
Ha Tisza István sarkára áll és 

talpraállásra hivja fel  a vereség után 
is nagyszámú hiveit, a vármegyei 
szégyenletes és kárhozatos dolgok, 
melyek a királyt megbántották, ellent-
állásra, a koalicziótól való elfordu-
lásra, a legerélyesebb eszközök alkal-
mazására ösztönözték, nem követ-
keztek volna be. A választó-kerüle-
tekben elveszett ugyan a többség, de 
meg volt a vármegyeházán egy olyan 
tisztviselői karral az élén, mely sze-
mélyi hálára is volt kötelezve Tisza 
István iránt. Újjászervezéssel, bátorí-
tással, buzdítással, a Tisza Istvánt 
jellemző, akadályt nem ismerő vas-
energiával részint meg lehetett volna 
tartani ezt a többséget, részint biz-
tosítani lehetett volna egy olyan te-
kintélyes kisebbséget, mely a dolgok 
elfajulását  megakadályozhatta volna. 

Ez érdekben Tisza István és 
pártja mit sem tettek. Passzivitásukkal 
akarva nem akarva siettették az ab-
szolutisztikus kormányzást. 

Hogy minálunk az 1904. decz. 
15-iki többség ha későn is, de talpra 
állott, a maga részéről mentette a 
menthetőt, ebben sem volt a szabad-
elvüpártnak semmi része. Ez a helyi 
koalicziósok által oly nagy előszere-
tettel szidalmazott Ugrón Jánosnak 
és jó embereinek érdeme. 

Ez az első észrevételünk a Tisza 
István levelére, melynek a koalicziót 
lesújtó minden sora mesterére vall. 

Alkalmilag talán füzünk  még 
hozzá egy pár észrevételt e kiváló 
férfiúnak  az általános választói jog 
tekintetében a mi felfogásunk  szerint 
immár túlhaladottnak tekinthető kon-
zervatív politikájához. 

E- J-

BELFÖLD. 
— Tisza István gróf  a helyzetről. — i 

Tisza  István gróf  nyilt levelet intézett 
Budapest székesfőváros  IV. kerületének vá- I 
lasztópolgáraihoz. A nyilt levél igy szól : 

Az országgyűlés feloszlattatott.  Alig egy 
évi meddő létezés után idő előtti véget ért 
az első parlament, melynek működését már 
nem kompakt hatvanhetes többség irányít-
hatta. Véget ért és vigasztalan helyzetben 
hagyta hátra az országot. 

A választási harczra egyesült szövet-
ségnek azt kellett elhatároznia, együtt ma-
radjon-e az alkotás, a kormányzás czéljaira. 
Ha igen, ugy most kellett a további műkö-
dés számára programmot készítenie. 

A mérleg serpenyőjét az ellenzék hat-
vanhetes árnyalatai tartották kezükben. Tő-
lük függütt,  hogy a szabadelvüpárttal egye-

sülfen,  a hatvanhetes többség újjáalakulását 
tegyék lehetővé, vagy a függetlenségi  párttal 
szövetkezve, a szabadelvüpárt ellen hozzák 
létre a többséget. Tőlük függött,  hogy oly 
feltételekhez  kössék a függetlenségi  pártnak 
a szabadelvüpárt feletti  teljes diadalát, a 
melynek érintetlenül tartsák fenn  a 1867-iki 
kiegyezést s minden rázkodtatástól és alkot-
mányváltságtól megmentsék az országot. 

A függetler  ségi párt vezérei nem zár-
kóztak el ez igazságtól. Kossuth Ferencz a 
váratlan diadal első perczeiben megtette amaz 
igaz, okos és hazafias  nyilatkozatot, hogy 
pártja a hatvanhetes többséggel biró ország-
gyűlés kisebbségét alkotja, s mint ilyen, 
programmjának érvényesülését nem követel-
heti. Igazán megfoghatatlan  dolog, hogy azok, 
a kiknek e válságos fordulóponton  való ál-
lásfoglalása  oly mélyreható befolyást  gya-
korolt az eseményekre s a nemzet sorsára, 
ebből a világosan exponált helyzetből csak 
félig  vonták le a konzekvencziát. A koaliczió 
programmjából kihagyták a perszonál-uniót, 
a külön hadsereget, szóval : a függetlenségi 
párt programmjának lelkesítő, gyújtó nagy 
sarktételeit, de feldíszítették  azt a programm 
némi foszlányaival,  s az a kevés, a mit ab-
ból felvettek,  éppen elég volt arra, hogy 
megnehezítse a képviselőház többsége és a 
király között való megegyezést s egy hosszú 
válság összes koczkázatát borítsa a nemzetre. 

Kívánalmaik hordereje, precíz tartalma 
iránt megtagadtak minden felvilágosítást;  a 
»denevérek« féltve  őrizték szárnyaikat a le-
szegeztetéstől. Telt egyik hét a másik után. 
Bécsben, majd Budapesten egymást érték a 
kihallgatások 

Ezek az eszmecserék minden biztató 
kilátás daczára hajótörést szenvedtek. Ugya-
nazok, a kik ösztönszerűleg érezték, hogy 
a szolgálati és vezénynyelv miatt sem sza-
bad egy alkotmányválság összes veszélyei-
nek kitenniök a nemzetet, meghátráltak a 
kiegyenlítés elől tovább folytatták  a vissza-
vonás áldatlan munkáját. 

Az egyedüli megoldás, a mely elodáz-
hatta volna, az országot fenyegető  akut vál-
ság kitörését abban kínálkozott, hogy eg> 
oly kormány vegye át az ügyek intézését, 
a mely minden politikai programm nélkül, 
tisztán az államélet napi feladatainak  rendes 
ellátására szorítkozik és'nyitva tartja az ajtót 
a végleges megoldás, a többségből alakult 
parlamentáris kormány számára. 

Nem megoldás volt ez, de a kataszt-
rófa  elhárítására egyedül kínálkozó expediens. 
Rendkívüli expediens; de rendkívüli helyze-
tek rendkívüli kezelést igényelnek. 

Ő felsége  személyi érzéseit és tárgyi 
aggályait mindig össze tudta egyeztetni a 
nemzet kívánságaival, honorálta a parlament 
állásfoglalásából  folyó  következményeket, 
nem egy esetben olyankor is, a midőn ez 
egyéni meggyőződésének feláldozását  jelen-
tette. Hogy egyebet ne említsek, az egyház-
politikai akczió egész története fényesen 
igazolja azt, mennyire alaptalan és mily ru-
tul méltatlan az a vád, hogy nekünk csak 
látszólag alkotmányunk van s csak akkor 
érvényesülhet a nemzeti akarat, ha a királyi 
akarattal összeesik. Mint minden igazán al-
kotmányos uralkodó, a mi királyunk is tudja 
és tettekkel bizonyította be azt, hogy a ki-

rályi akaratnak keresnie kell a nemzeti aka-
rattal, való megegyezést; de ezen igazság a 
királyi akaratnak nullifikálását,  a királyi mél-
tóságnak üres bábbá való lesülyesztését nem 
jelentheti. S ha az áthidalás nehézségei arra 

| nditják a királyt, hogy ideig-óráig politikai 
j programmal nem biró kormányra bizza az 
J ország ügyeit, ezen kormánynyal szemben 
j a többségnek csak akkor szabad a parlamen-
| táris presszió összes fegyvereihez  nyúlnia, 

ha erre a kormány ténykedései rákényszeri-
| tik, vagy ha nemzet állapota halasztást nem 
I tür, s a nemzet érdekei követelik a függőben 
J levő kérdésnek azonnali megoldását. Ala-
i pelve a parlamentárizmusnak, hogy egy uj 
| kormánynak fair  play-re van joga : politikai 
szituáczió, hogy a függőben  levő kérdések 
megoldassanak. Nem jutott volna tehát a par-
lamentárizmus alapelveivel ellentétbe a koa-
liczió, ha bizonyos időre megadta volna az 
uj kormánynak a törvényes kormányzás elő-
feltételeit  ; a megegyezés megtalálására pedig 
sokkal alkalmasabb tér kínálkozott volna a 
lehetővé tett parlamenti küzdelmek porondján. 

Ismerjük mindnyájan a dolgok lefolyá-
sát. A Kejérváry-koi mány alakításának első 
hírét a koaliczió a legdurvább szitkokkal 
fogadta  ; a legvadabb terrorizmus eszközei-
vel igyekezett annak létrejöttét meggátolni. 
E kormány bemutatkozását kisérték a ko-
aliczió összes árnyalatainak olyan kijelenté-
sei, melyekből kétségtelenné vált, hogy a 
képviselőház többsége a kormányzás törvé-
nyes eszközei megtagadásával fogja  azt fo-
gadni s a kormány bemutatkozására a kép-
viselőház egyhangú bizalmatlansági nyilat-
kozattal felelt. 

A többség nem állott meg a bizalmat-
lansági szavazatnál; az elnapoló királyi leirat 
tudomásulvételéhez fűzött  határozatával vilá-
gosan törvénytelen cselekményekre hivta föl 
a törvényhatóságokat. 

Az 1886. évi XXI. törvényezik 19. §-a 
szerint a törvényhatóság fölírhat  a kormány 
rendeletei ellen, ha azokat törvénybe ütkö-
zőknek tekinti; de ha a miniszter a fölho-
zott indokok ellenére a végrehajtást követeli, 
a kormányrendelet azonnal és föltétlenül 
teljesítendő és végrehajtandó. Ezen általános 
szabály alól a 20. §. expressis verbis csakis 
az országgyűlés által meg nem szavazott adó 
tényleges  behajtására vagy meg nem aján-
lott ujonezok tényleges  kiállítására  vonat-
kozó rendeleteket — ezeket is az előmun-
kálatok azonnali teljesítésének kötelezettsége 
mellett — veszi ki. A törvényhatóságok tiszt-
viselői pedig hivatalos esküjükben elöljáróik 
iránti engedelmességre és az ország törvé-
nyeinek megtartására kötelezik magukat. 

Mindezekből világos, hogy a törvény-
hatóságok a kormány rendeleteivel szemben 
csakis a már emiitett két kivételes esetben 
tagadhatják meg az engedelmességet, a tiszt-
viselői kar pedig csakis abban az esetben 
érezheti magát fölmentve  az engedelmesség 
kötelessége alól, ha tőle a kormány valamely 
törvénybe ütköző cselekvést vagy mulasztást 
követel. Akkor tehát, a mikor a képviselőház 
többsége az általános engedelmesség meg-
tagadására, különösen pedig az önként fize-
tett adók visszatartására s az önként jelent-
kező ujonezok belépési nyilatkozatainak meg-
tagadásaira izgatta a törvényhatóságokat s 



a tisztviselői kart, az ország világos töi vé-
nyeivel jött ellenmondásba s az első végze-
tes lépést tette meg arra, hogy a küzdő fe-
lek elhagyják a törvény szilárd talaját. 

Néhány törvényhatóságban megkezdő-
dött a közigazgatás rendes menetének e me-
rőben törvénytelen megakasztása, mig végre 
a király által szabályszerű miniszteri ellen-
jegyzéssel kinevezett főispánok  beiktatásának 
megtagadásában s az ezzel kapcsolatos szé-
gyenteljes s végeredményükben a nemzetre 
s az illető törvényhatóságok közönségére 
gyászos hatású eseményekben kulminált. 

A békekisérletek története ismeretes ma 
már a nagyközönség előtt. Azok eredménye 
volt az, hogy ez év január havában And-
rássy Gyula gróf  ismert memoranduma alap-
ján járulhatott az uralkodó elé, a melyben 
a magyar vezénynyelv elejtése mellett kizá-
rólag a legénységnek és az altiszteknek egy-
más közt és a tisztekkel való szóbeli érint-
kezésére szorította a szolgálati nyelv iránti 
követelést, tehát olyasvalamire, a mi az élet-
ben nagyrészben megvan ma is, de teljesen 
megvalósulna önként, mert hiszen a dolog 
természetéből folyik,  — a katonai érdek is 
ezt hozza magával, hogy a legénységgel való 
szóbeli érintkezés azon a nyelven történik, 
a melyen a tisztikar és a legénység a leg-
könnyebben és- a legjobban megértetheti 
magát. 

Fájdalom, az az átok, a mely a koa-
liczió egész politikájára nehezedik, itt is ül-
dözte őt. Megvolt a jobb belátás ; megvolt 
a tisztességes vágy, elhárítani a nemzet feje 
felől  a veszélyeket; de hiányzott az igazság 
becsületes bevallásához, a jó szándéknak 
férfias  akarattá érleléséhez szükséges erkölcsi 
erő. Félbátorsággal, félőszinteséggel  fogtak 
a munkához ; s a mint ilyen körülmények 
között másként nem is lehetett megszületett 
az a siralmas félrendszabály,  a mely ideig-
óráig elhárította volna a megegyezés akadá-
lyát képező kérdést a nemzet útjából, de 
mint egy küszöbön állónak hirdetett uj vá-
lasztás döntő jelszavát előtérbe állította s az 
izgalmak központjává tette volna a katonai 
kérdéseket. Megoldás helyett krónikus har-
czot jelentett e javaslat s elfogadására  és 
sikerre csakis akkor számithatott, ha vagy 
a király, vagy a nemzet, vagy mind a kettő 
elámittatja magát. 

Erre az ajánlatra visszautasításnál egyéb 
csakugyan nem következhetett ; s mindazok-
nak, kik, fáradságot  nem kiméivé, hónapokon 
át dolgoztak a békés kiegyenlítés munkáján, 
be kell látniok, hogy minden kárba veszett, 
az események végzetszerű fejlődését  nem 
állithatják meg utjokban. 

És, a mikor a koaliczó ide juttatta a 
nemzetet, a mikor az ő küzdelmük eredmé-
nyeként pusztulás és veszély környez min-
denfelől,  sorban megszólalnak a koaliczió 
vezérei. 

A7. egyik, a ki pártjának alakulásakor 
felvette  programmjában a magyar vezényszót 
és a szolgálati nyelvet, s azon sulylyal, a 
melyet négy évi miniszterelnökségének em-
léke adott szavainak, ámította a közvéleméyt 
azzal, hogy mindezt a királylyal egyetértés-
ben fogja  megvalósítani, mert tudja, misze-
rint e kérdésben megnyerheti őfelségének 
beleegyezését; a most tőle nem szokatlan -

czinizmussal kijelenti, hogy a szolgálati és 
vezénynyelve vonatkozó követelést el kell 
ejteni. 

A másik a ki élén állott és élén áll 
ma is a koaliczió legerősebb és legradikáli-
sabb közjogi programmal biró pártjának, a 
bámuló világot azzal a kijelentéssel lepi meg> 
hogy csak kevesen, igen kevesen, azok, kik 
mélyebben tudnak behatolni a történelem 
tanításaiba, sejtették azt, hogy ezidőszerint 
a nemzeti akarat nem fog  érvényesülhetne 
azon a téren, a melyen kidomborodott. E 
kevesekkel szemben a nemzet óriási nagy 
zöme hitt és bizott. Ezen általános bizalom-
mal szemben azok a kevesek, a kik a tör-
ténelem tanításaiból kitudták olvasni a bekö-
vetkezendőket, nem érinthették a nemzeti 
akarat megvalósításába vetett hitet. 

Hát Kossuth Ferencz a ki elnöke volt 
a vezérlő-bizottságnak, a ki nevének egész 
súlyával csinált és csinál a függetlenségi 
eszméknek propagandát, a ki egy hosszú 
esztendőn keresztül ugy vitte a tárgyaláso-
kat, hogy a koaliczió ragaszkodjék katonai-
követeléseinek legalább némi foszlányaihoz, 
ezen egész idő alatt, ezen egész küzdelem-
ben tudta azt, hogy vesztében rohan a nem-
zet, hogy a küzdelem nem érvényesülését, 
de katasztrófát  hoz a nemzetre ! Tudta és 
mégis vezette tovább e gyászos vég felé  ! 

Azt mondja • igy kellett tennie, mert a 
nemzet nagy zöme hitt és bizott és bűn lett 
volna e bizalmat érintenie. 

Es Istenem, miért hitt és bizott a nem-
zet ? Hitt azért, mert ez irányzat vezetői, 
élükön Kossuth Ferenczczel, oktatták ezt a 
hitett beléje. Bizott ő bennük, az ő belátá-
sukban és hazaszeretetetükben. Ki is álmod-
hatta volna, hogy nyitott szemekkel, jobb 
belátásuk ellenére, az örvény felé  viszik a 
nemzetet azok, a kik bizalmának letétemé-
nyesei ! 

És ha nem igy lett volna is, ha nem 
hárulna is Kossuth Ferenczre a felelősség 
nagy része azért, hogy ezen illúziók feltá-
madtak és nagyranőttek a nemzetben, vájjon 
akkor is nem az lett volna-e a hazafi  lege-
lemibb kötelessége, hogy a maga jobb belá-
tását szembe állítsa a nemzet tévhitével ? 
Hogy azt az egész kincset, a melyet a nem-
zet naiv hiszékenysége az.ő kezébe tette le 
a nemzet megmentésére használja fel  ? 

Borzasztó még elgondolni is! Öt ne-
gyedéven át vezették e szerencsétlen nem-
zetet olyanok, a kiknek egyike egész eddigi 
közéletén át jentékeny képességeinek teljes 
megfeszítésével  küzdött a magyar vezényszó 
ellen, másika kidobja e kényelmetlen ballasz-
tot hajójából, a mit a baj bekövetkezett, 
harmadika pedig utólag vallja meg, hogy 
már előre reménytelennek tartotta a küzdel-
met ! De Andrássy szerint hiba az, hogy 
későn és nem eleget adtak. 

Későn és nem eleget adtak! Nem em-
lékszem, hogy Andrássy Gyula e programm 
(a kilenczes bizottság programmja) felállítá-
sát korábban sürgette, vagy u. n. katonai 
engedmények megadását bármikor is köve-
telte volna. Nem emlékszem arra sem, hogy 
keveselte volna e programm tartalmát. 

Abban a meggyőződésben akkor egyek 
voltunk mind a ketten, hogy ez a programm 
becsületes kompromisszumot jelent király és 

nemzet közt. 
E kompromisszumot, meggyőződésünk 

teljes erejével képviseltük mind a ketten ; és 
érthetetlen előttem az, hogy a ki részt vett 
ebben az áldásos munkában, alig másfél 
évvel reá újból előtérbe rántja e kompro-
misszum ezen egyetlen pontját s a nemzet 
megaláztatásáról beszél. Ebben a küzdelem-
ben nincs kilátása a sikerre senkinek. Sikert 
nem hozhat ez sem a dinasztia, sem a nem-
zet számára. Mentől tovább tart ez az ál-
datlan állapot, mentől tovább pusztítja egy-
mást az a két tényező, a melyet egybefor-
rásra int minden létérdeke : annál mélyebb 
sebeket ütünk a nemzet testén s a dinasz-
tia hatalmán egyaránt, annál több pusztulás, 
több rombolás fog  körülvenni bennünket. 
— És a midőn — a minek el kell jönnie 
— a béke bekövetkezik s az újraépítés órája 
üt, keserves bánattal fogjuk  szemlélni mindazt 
a kárt, a melyet egy szükség nélkül felidé-
zett könnyelmű harcz királynak és nemzet-
nek okozott. 

Ma még az eddig ütött sebek könnyen 
orvosolhatók : ma még visszaszerezhető 
mindaz, a mi veszélyben forog.  Álljon a 
nemzet sziklaszilárdan a törvény álláspontján : 
ebben is, mint a becsületes béke megtalá-
lásában maradjon hü Deák Ferencz hagyo-
mányaihoz. Aző nyomdokait követve, mentse 
meg az ő müvét, a míg nem késő. 

Ezzel a kéréssel, ezzel a tanácscsal 
fejezem  be önökhöz intézett bucsusoraimat. 

Az általános választói jog ligájanak 
kiáltvány a magyar néphez. 

Állami életünk alkotmányos működése 
megakadt. 

Föloszlatták a képviselőházat. 
Aggály nélkül feloszlathatták,  mert a 

koalicziós pártok parlamenti többségük da-
czára nem képviseltek semmi erőt sem föl-
felé,  sem lefele;  föloszlathatták,  mert a 
parlamenti többség a népmilliókkal való 
közösséget megszakította és elvesztette ér-
zékét az élet eleven szükségletei iránt. 

A koalicziós pártok nem tudták be-
látni a nemzeti vívmányokért folytatott 
harezban a maguk gyöngeségét. A durva 
tények sem tudták belevinni a fiskális  ko-
ponyákba azt a felismerést,  hogy a politikai 
életben nem jogezimek, nem úgynevezett 
alkotmányt biztosító paragrafusok,  nem a 
holt betű a szervetlen papiroson, hanem az 
eleven társadalom testében kialakult és élő 
erőtényezők döntenek. Így a prókátorok, 
demagógok, agarászpolitikusok parlamentje 
forradalmi  helyzetbe kergette az országot 
és forradalmi  ellentétet létesített a nemzet 
és királya között, amely mögött azonban 
nem állott a kellő erő, — a küzdő nép-
millióknak legyőzhetlen anyagi és erkölcsi 
ereje. Ellenkezőleg, a parlamentnek csúfolt 
urikaszinó mérhetetlen nyegleségével és tu-
datlanságával egyszerre izent háborút a 
trónnak és népnek egyaránt. 

Az. egész nemzeti harcz igy csak 
egyetlen szomorú eredményt hozott létre. 
Megmutatta ellenségeinknek a napnál is 
világosabban, hogy milyen irtózatosan gyönge 
ma ez az ország, milyen koldus, védtelen 
és kimerült — hála érte egy szűkkeblű 



önző törvényhozás félévszázados  működé-
sének! 

A hős »nemzeti ellenállás« néhány sze-
rencsétlen vármegyei hivatalnok existencziájá-
nak feldulásában  kuporodik össze, akiknek a 
dölyfös  hűbérurak oda kiáltják : Hát csak 
vérezzetek el! ez a ti hazafias  köteles-
ségetek ! 

Es ezek a szegény emberek engedelme-
sen szót fogadnak  s nincs annyi bátorságuk 
sem, hogy latifundiumos  uraiktól megkér-
dezzék : Miért kell épen nekünk elpusztul-
nunk, dicső kegyelmes urak ! Rengeteg bir-
tokaitoknak egy ötvenedrészét sem kellene 
feláldoznotok  és egy hatalmas ellenállási 
alapot teremthetnétek az összes várme-
gyéknek ! 

E kétségbeejtő helyzetben erőt, re-
ménységet és bizodalmat a történelmi fejlő-
dés vastörvényeiből meríthetünk csupán, 
melyek erősebbek, mint minden törvény, 
minden formula,  paktálás vagy abszolutizmus. 

Ezek a törvények pedig azt mondják, 
hogy ma a huszadik század elején és 
Európa közepén tartós abszolutizmus ép 
o'y lehetetlenség, mint egy, a nép millióit 
kizáró, szellemileg és erkölcsileg silány osz-
tályuralom maradandó kalandorpolitikája. A 
gazdasági, szellemi és erkölcsi erők vissza 
fogják  terelni a magyar politikát minden poli-
tikai erő örök forrására  :• az államot és nem-
zetet fentartó  dolgos népmilliókra, a népre, 
mely urai békóját lerázva, a saját boldog-
sága fegyvereit  kivívja és az egész ország, 
az egész nemzet, az egész állam biztos előre-
haladását teremti meg a jólét, a kultura, a 
szabadság utján. 

Ma már csak a Kossuth Lajosok job-
bágy felszabadító  politikája következhetik, — 
melynek ma általános, titkos, egyenlő vá-
lasztójog a neve. 

Az általános, titkos, egyenlő választó-
jogon alapuló népparlament a mai abszolu-
tizmusnak fog  véget vetni és a becsületes 
munka politikájával létre, hozza majd azo-
kat az errőforrásokat  is, melyek már a kö-
zel jövőben lehetetlenné tesznek minden 
abszolutisztikus hajlandóságot. Ezek egybe-
forrasztják  az egész magyar népet, meg-
teremtik a magyar demokráczia alapján azt 
a független,  boldog és erős Magyarországot, 
melyet a magyar olygarchia nem is tudott, 
de nem is akart kiküzdeni. 

A kapanyél. 
Mibe reménykedet a koaliczió, 

midőn a nemzetet a tisztán látók 
előtt kezdettől fogva  reménytelen 
harczba belevitte? Meg volt-e győ-
ződve a győzelemről? Bizott-e benne 
feltétlenül?  Tisztában volt-e az esz-
közökkel ? Feltétlen bizonyossággal 
számithatott-e arra, hogy a választott 
eszközök czélhoz is vezetnek ? 

Mindezekre a kérdésekre a leg-
fanatikusabb  szentszövetséges sem 
felelhet  igennel a Bánffy  leszámo-
lása után. 

Hát biz ők kezdettől fogva  nern 
hittek a győzelmükben s nem voltak 
tisztában eszközeik czélravezetősége 
felől.  A kételkedés mindig ott ült 

1 megbújva a lelkükben. S az egy 
; Kossuth Ferenczet kivéve nem volt 

bennök annyi igazságérzet, hogy re-
ménytelenségüket bevallják s a meg-
oldást ne a harczban, hanem a bé-
kés megegyezésben keressék. A nagy 
honffyak  egyszerűen szerencsejáté-
kot játszottak. Azt gondolták: hátha? 
Hátha elsül még egyszer és utó'jára 
a kapanyél  ? 

Hátha megijed a lármájuktól a 
király s beadja a derekát ? Hátha le-
omlanak az orditozásra, káromko-
dásra, fazékcsörömpölésre  és disz-
köpésekre még egyszer Jerikó falai  ? 

És ilyen erkölcsi alapon volt 
lelkük belevinni az országot a pan-
gásba, az abszolutizmusba, a tiszt-
viselőket existencziájuk koczkáztatá-
sába! Volt és lehetett is. Mert a 
koaliczió nem köz,  hanem magán-
czélok elérése, az osztályönzés ki-
elégítésére összeverődött közkereseti 
társaság, mely a maga részéről semmi 
'betéttel, de sok furfanggal  akarta 
megnyerni a játszmát. 

Az igaz ember megkönnyebülten 
lélekzik fel,  midőn a züllésüket látja, 
mert bennük a testet öltött álnok-
ság és képmutatás pusztul, üebisset 
pridem. 

És ezek  a férfiak  hirdették a 
közerkölcsök megtisztulásának ural-
mát! Ezek merték a gyalázkodás 
sarának és minden szennyével meg-
dobálni mindazokat a férfiakat,  a kik 
tovább láttak az orruknál, a kik előtt 
tisztán állottak a fejlemények.  Ezek 
uszították a vidéket s némittottak el 
hiveik oktalan terrorizmusával minden 
szabad szót! S a hivek elég rövid-
látók, vagy lelkiismeretlenek voltak 
hozzá, hogy felüljenek  a kapanyél-
politikusoknak! S volt ezeknek a vi-
déki hazaffyaknak  lelkük hozzá, hogy 
romlásba döntsék a tisztviselőket az 
ő kapanyél-politikájuk miatt! 

Most lehet csak igazán megér-
teni, mért nem tanúsított a koaliczió 
a küzdelem során soha igaz férfias 
bátorságot; mért törte a fejét  mindig 
stikliken, mikor bátor cselekedetre 
lett volna szükség; mért vitézkedett 
köpéssel és mindig csak védtelenek-
kel szemben! Azért, mert a kártya-
játékos soha sem biztos a dolgában. 
Nem él a lelkében az apostol hite. 
Nem érvényesül az apostoli hitnek 
hegyeket mozdító ereje. Ha az apos-

tolok spekuláltak és taktikáztak volna, 
nem volna kereszténység! 

Ha ilyen mérhetetlenül szomorú 
következményei nem volnának a gyá-
szosemlékezetü koalicziós ármány-
kodásnak, minden igaz ember csak 
örülhetne neki, hogy megszabadul 
tőlük, mielőtt a hatalom tényleg a 
kezükbe került. Mert mindenki csak 
olyan eszközökkel uralkodhatik, a 
minőkkel az uralkodás eszközét a 
kezéhez kaparithatta. Micsoda ural-
kodás, micsoda gazdalkodás lett volna 
az, melyet koczkajátékkal, spekulá-
czióval, prokátori furfanggal,  ámítás-
sal, terrorizmussal biztosítanak ! Nem 
kell merész fántázia  ennek elképze-
léséhez. S éppen nincs benne túlzás, 
ha ehhez az uralomhoz képest elér-
hetetlen erkölcsi magasságban van 
minden eddigi korrupt uralom. 

Reméljük, hogy ez a veszedelem 
végkép eltűnt. De hogy ez a remé-
nyünk mielőbb valóra váljon, ahhoz 
az szükséges, hogy nyíljék meg a 
vidék szeme és lásson. 

Az Isten teremtett eszes lényeire 
nézve nincs nagyobb megalázás, 
mintha teljes lelki gyámság alá helye-
zik magukat, nem gondolkodnak. 
Nincs szánandóbb látvány, mint az 
a férfi,  a kinek a feje  csak arra jó, 
hogy legyen hová tenni a kalapját s 
hogy a nyakáról fel  ne csuszszék a 
nyakkendő. 

De reméljük a legjobbat. Remél-
jük, hogy a tények ereje józan belá-
tásra viszi az elméket S a józan 
belátás kibontakozásra, szebb jövendő 
előkészítésére vezet. 

Bánffy  Dezső báró kilépése a 
koaliczióból. 

Bánffy  Dezső bárónak a koaliczióból 
és a szövetkezett pártok vezéri bizottságá-
ból való kilépése; nagy zajt ütött a politikai 
körökben. 

Mindenesetre nagy dolog, ha Magyar-
ország volt miniszterelnöke, a vezérpolitiku-
sok között is előkellő helyet elfoglaló  vezér, 
ily döntő lépésre határozta el magát. A mai 
világban mindenesetre komoly és nyomós 
okok kellenek ahhoz, hogy a közvélemény-
nek a hazafiságról  képzelt ferde  fogalmával 
szemben az igazi, de nem görögtüzes hazafi-
ság terére átlépjen. 

Bánffy  báró nyilt levele Kossuth Fe-
renczhez, súlyos vád a koaliczió vezérbizott-
ságában levő politikusok ellen, különösen 
annak elnöke ellen, a ki beismerte, hogy a 
harcz sikertelenségét előre tudta.  És mégis 
vezette a nemzetet. 

A ki a politikában érzelmek után in-



dul és meggyőződését nem a száraz tények 
valóságából meriti, az nem politikus. Az 
lehet jogtudós, lehet jeles ember egyéb téren, 
lehet nagy hazafi,  — minden egyéb lehet, 
de nem politikus. 

A ki népszerűséget keresve és féltve 
a tömegek meggyőződésének ingadozó út-
mutatóját követi, ha elől megy is, nem ve-
zér; mert nem irányit, hanem irányittatik, 
nem vezet, hanem vezettetik, nem lángész, 
hanem a tömegek véleményének szimpla 
regisztratora. 

Bőséges tanúságot szolga'tat erre a 
koaliczió vezérbizottságának egyévi fenállása 
s ebből Bánffy  báró által levont konzekvencia. 

Bánffy  bárónak kiábrándulása a ko-
aliczió honboldogitásából szükségképeni kö-
vetkezménye volt a vezérpolitikusok elvtelen-
ségének és gyengeségének. Ily heterogén 
elemek a különböző pártok ellentétes elvei-
nél fogva  csakis a negáczióban lehettek 
egységesek. 

Rámutat mindjárt levelének kezdetén 
arra, hogy az általános  választói  jog kérdé-
sében Kossuth  Ferenczczel  együtt  a szocziá-
listák  két  vezérférfiával  tanácskoztak  s meg-
állapodásokat  hoztak  létre,  — a „hazátlan 
bitangokkal"  — hogy ne a kormányhoz 
szegődjenek, hanem hozzájuk csatlakozza-
nak. Kossuth azonban saját pártja prog-
rammjának ezt a részét, melynek meg volt 
a parlamentben a többsége, elejtette Andrássy 
gróf  kedvéért. 

Az áltaianos választói jog követelői 
mindjárt »hazátlan bitangok« lettek, mihelyt 
nem csatlakoztak azokhoz kik annak meg-
valósítását megakadályozták. 

A függetlenségi  párt évtizedeken ke-
Tesztül zászlójára irta a demokratikus elve-
ket. Ez segítette a legutolsó választáson is 
győzelemre. Most pedig, mikor ennek a de-
mokratikus programmnak a megvalósítása 
következett volna be, Kossuth Lajosnak a 
ha ejtette azt el, bebizonyítván az egész 
országnak, hogv ez is csak jelszó marad, 
mint a többi része a programmnak. 

Bánffy  Dezső, a báró, nagyobb de-
mokratának bizonyult be, mint a nagy 
Kossuth Lajos.fia.  Történnek a természetben 
ilyen anomáliák. 

És megtörténhetik Bánffy  Dezsővel is 
< egy anomália. Programmja a legteljesebb és 
legradikálisabb demokrata programm. Magá-
ban foglalja  a katonai  kérdések  kikapcso-
lását,  az általános  szavazati jogot, a prog-
resszív  adót,  az ingyenes népoktatást,  a de-
mokratikus  földbirtokpolitikát,  a közegész-
ségügy államosítását,  az önálló  vámterületet. 

Mindezen demokratikus programm mel-
lett is megtörténhetik, hogy a demokratikus 

.Magyarországon csaknem izoláltan marad. 
R. 

Felhívás. 
Harmadszor szólítjuk fel  a »Szé-

kelyudvarhely«-!, hogy lapunk előző 
számaiban közétett felhívásnak  tegyen 
eleget. 

Kavarodás, marakodás. 
Hajrá! — tombol a háború, ez-

úttal nem kifelé,  a haza nevében, az 
ország legszentebb érdekei ellen, de 
benn a koaliczióban. 

Bánffy  Dezső báró, aki még teg-
nap lelke volt a koalicziónak, fővezéri 
szerepét ott benn hódolattal és tömjé-
nezéssel elfogadták,  ma közönséges 
hazaáruló, előttük sehonnai kalandor, 
a kiről bizony még a keresztvizet is 
leveszik a koalicziós újságok — mert 
kilépett a koaliczióból. Marják, ütik 
Bánffyt,.  ádázabb gyűlölettel még a 
vármegyei záptojás csatákat se vivták 
a koalicziós harczosok, mint ahogy 
most támadják a koalicziós jármot 
megunt Bánffy  bárót. 

Fura egy színjáték, melyet a 
koaliczió az ország mulattatására, 
most elkomédiázik. Mindennapra kí-
nálnak valami pikáns eseményt és 
soha annyi gyanúsítás, rágalmazás, 
nem érte a koalicziót az ellenségei 
részéről, mint ahogy ők intézik el 
egymást, napról-napra és ahogyan ők 
mondják el egymásról mérges és le-
leplező véleményüket. 

Minket nem lep meg a koaliczió-
nak ez a dühös állapota. Logikus 
következménye ez annak a beteg 
szövetkezésnek, ahogyan a koaliczió 
megszületett. Politikai életükkel me-
reven diszonáns politikusok, politikai 
életükkel homlokegyenest ellenkező 
pártok összefogtak,  hogy majd egyet 
akarnak. Arról nem is beszélünk, hogy 
ebben a szerencsétlen szövetkezetben 
domináló hatalommal benne vannak 
azok az ellemek is, akiknek existen-
cziájuk, a levegőjük, a jezsuita-poli-
tizálás, a görbe utakon való kapargás, 
az ármánykodás minden ellen, ami 
sötét szándékaikat veszélyezteti. 

Természetes, hogy ez a korcs-
összetételü társaság, ha bomlásnak 
indul, ez robajjal egymásba való 
gázolással, fekete  indulatok összecsa-
pásaival történik. Ugrón, Kaas Ivor, 
Bánffy  Dezső báró, Eötvös Károly 
kilépett a koaliczióból, a szövetkezei-
tek meghökkenve néznek maguk köré 
és védekezve egymás ellen szórják 
egymásra a rágalmakat, nehogy, ki-
derüljön kik közülük a fehérek  és kik 
a négerek. 

A nagy összetartás ilyformán 
megbomlott és az ideális harmóniá-
ból — amiről annyit irtak a koali-
cziós lapok — diszharmónikusan zug-

• nak elé a koalicziós tülekedések. 
Gyönyörű passzió megérteni, hogy ez 

a széjjelhuzó, egymástfaló  társaság 
mint verődik össze mégis egységessé. 
Amikor a kormány elleni gyűlöletről 
van szó, mint szaladnak egymás se-
gítségére, amikor a kormány demok-
ratikus és kulturális törekvéseinek 
támadására kínálkozik az alkalom. 

Szent érzés a közös indulat, — 
óh a koaliczióban is van még össze-
tartó erő, ami valamennyit elkapja, 
edzi és tüzeli, ha a szabadságjogok, 
a haladási törekvések, a népet meg-
erősítő intézmények lebunkózásáról 
van szó. 

Hálások lehetnénk a gondvise-
lésnek, hogy a koaliczió fölrobbanasa 
hamarabb következett be, mintsem 
kormányra jutóit volna. Kiesett a 
koncz a kezükből, ami után oly gör-
csösen kaptak és elütve a hatalomtól 
tépik, gyűrik egymást, miután nem 
osztozhatott a konczon. Megrebben 
előttünk a perspektíva — ha a koa-
liczió tényleg magához kaparitotta 
volna a hatalmat és az ő dolguk lett 
volna az ország kormányzása . . . 
és akkor tört volna ki az a marako-
dás, ami most tombol a koaliczió ke-
belében, a minek bekövetkezése min-
denképpen elmaradhatatlan volt. Szá-
mító, becstelen érdekek labdáztak 
volna itt az állam érdekével, a nem-
zet sorsát a kormányzó elemek egy-
más iránt való gyűlölködése hánytor-
gatta volna és ijesztő elképzelni, hogy 
pusztult volna itt minden, ami még 
megmaradt ebben a pusztuló ország-
ban. A koalicziónak feltétlenül  érdeme, 
hogy elárultá magát és alkalmat ad 
a nemzetnek, hogy egész a veséjéig 
megismerje. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
Az ország közvéleményét leginkább 

Bánffy  Dezső bárónak a koaliczióból való 
kilépése foglalkoztatja.  Vele együtt lépett ki 
Eötvös  Károly a vezérbizottságból, mert 
szerinte a >67-es és 48-as jelszavak idejü-
ket multák már s a nemzet részére más 
biztosítékot kell keresni. Most hazafiakra 
van szükség, nem politikusokra. Mondha-
tom, hogy ily kicsinyes gondolkozású embe-
rek között, mint a minők a mi politikusaink, 
még sohasem éltem. Háromszáznyolczvan 
év óta akarjuk becsapni Bécset, de mindig 
az csapott be bennünket. Ausztria világtör-
téneti erejénél fogva  erősebb nálunk és ugy 
lesz mindaddig, a mig a világpolitika meg 
nem gyengíti erejét.« 

Ezek a szavak nagy igazságok. Csak 
az kár, hogy nem ezelőtt egy évvel hang-
zottak el s hogy ezen igazságokra rájönni 
s a következményeket levonni, egy évi ke-
serves tapasztalás kellett. 



6. oldal. SZÉKELY ÚJSÁG 

Tisza István gróf  nyilt levelét válasz-
tóihoz lapunk más rovatában közöljük. Min-
den szava kemény csapás a koaliczió politi-
kájára, mely a két felől  jövő vádakra és 
bírálatokra még felelni  sem tud. Andrássy 
gróf  kijelenti, hogy a nyilt levél politikai 
részével nem kiván foglalkozni,  Kossuth 
pedig szőrszálhasogatást visz véghez, hogy 
nem tudta,  csak sejtette,  hogy a küzdelem 
czélra nem vezet. Ez a nyelvészeti mentege-
tőzés felesleges.  Sok ilyen szőrszálhasogatásra 
szorulna Kossuthnak nemcsak irása, de 
politikája is. 

Mindenik békekisérletnek ő egyengette 
útját — s ez igazi hazafiságára  vall, de ezt 
nem teszi oly ember, ki bizik a sikerben s 
főként  nem viszi bele a nemzetet, hogy 
ilyenre szoruljon rá. 

Egymásután jelennek meg a nyilt leve-
lek, melyek közül legérdekesebb Rakovszky 
István császári és királyi kamarási nyaka-
tekert védekezése. Mert védekezés az, nem 
egyéb. Beismeri, hogy nem volt czélszerii a 
követeléseket feltámasztani,  mert ezeknek 
megvalósulása ez időszerint nem várható, 
de saját nézetét a többségnek alárendelte s 
mint hü bajtárs vette ki részét a küzdelem-
ből . Hát ilyen pajtáskodással, gyerekes poli-
tikai éretlenséggel küzdöttek mind. Csak 
az a kár, hogy ezen szép beismerések ké-
sőn jöttek. 

Furcsa mosakodások ezek. Pilátus ke-
zét mossa és azután másokra önti a pisz-
kos vizet. Ezt a hatást gyakorolja ránk a 
vezérférfiak  viselkedése. 

Ebben a zavaros helyzetben történt a 
kormányváltság. 

Lukács  György kultuszminiszter távo-
zott hivatalaból s helyébe Tost  Gyula jött. 
Az uj kereskedelmi miniszter Hegedűs  Fe-
rencz lett s Bihar Ferencz volt honvédelmi 
miniszter helyét Pap Béla foglalta  el. 

Pestmegye tisztviselői kara lassanként 
visszatér rendes tevékenységéhez, melyből 
a koaliczió fáradtságot  nem kimélő szorga-
lommal már-már egészen kiemelte, sőt 
Prónay Dezső bárónak ki merték jelenteni, 
hogy a jóléti b'zoítság már is tovább ve-
zette őket, mint kellett volna. 

Debreczenben tisztelegtek a királyi biz-
tosnál és bemutatkoztak. 

Más szelek kezdenek lengedezni. 
És mégis mozog a föld. 

babért mindkettőre, Kossuth Lajosra 
is, az erdélyi magyarság hóhérjára is. 

Még súlyosabb, hogy a koaliczió 
sajtója úgyszólván teljességgel elsik-
kasztja a vádat, sőt odakólcsönzi 
nyilvánosságát a Kossuth—-Janku-pár-
huzam szerzőjének, a ki a helyett, 
hogy igazolná magát, még a kor-
mányt vádolja meg éberségéért, a 
melylyel ez üzelmeket ellenőrzi. 

Vegyen róla tudomást várme-
gyénk, hogy mi történik. A koaliczió 
egy orgánumában parallelát vonnak 
Kossuth Lajos és Janku Avram kö-
zött. Es Kossuth Ferencznek nyilván 
nincs ez ellen semmi kifogása. 

Hát ez elég különös, nemcsak 
Kossuth Ferencztől, de egész párt-
jától is. 

A függetlenségi  párt kisajátította 
magának Kossuth Lajost, a ki pedig 
nemcsak egy párté, de a miénk is. 
Mikor azonban egy aljas, útszéli, 
rablóval, egy közönséges rablógyil-
kossal hasonlítják össze, akkor egy 
szava sincs. Nem védelmül, — nem. 
Kossuth Lajos nem szorul rá véde-
lemre. Még a függetlenségi  párt vé-
delmére sem. 

De Kossuth Lajos nevét bemocs-
kolni ilyen hasonlatokkal nem enged-
jük. Tiltakozunk az egész székelynem-
zet nevében, hogy az erdélyi magyarság 
bakójával, az oláh Karaffával  a nem-
zet legnagyobb hősét, párhuzamba 
állítsák. 

sul vette, csupán a közgazd. előadó jelen-
tésénél Dr. Mezei  Ödön kapcsolatos felszólal-
ására a hernyók szedését, noha már ebben 
megtétetett a hivata'os intézkedés, szigorúan 
el fogják  rendelni. 

Hazai ipar. 

VÁRMEGYE és VÁROS. 
Közigazgatási bizottsági ülés. 

Kossuth Lajos és — egy 
oláh rablógyilkos. 

Valósággal megdöbbent bennün-
ket annak leleplezése, hogy a koali-
czió milyen eszközökkel dolgozik ugy 
idehaza az országban, mint az or-
szág határán kívül, a Balkánon. 

Megdöbbentő tény, hogy a Lu-
mina czimü oláh újság, a mely 
Kossuth Ferencz erkölcsi támogatá-
sával egy függetlenségi  párti publi-
czista szerkesztésében jelenik meg, 
párhuzamot von Janku és Kossuth 
Lajos között. Egyformán  szórja a 

Udvarhely megye közigazgatási bizott-
sága tegnap Ugrón  Járfos  főispán  elnöklete 
mellett ülésezett. A biz. tagjai közül jelen 
voltak : Dr. Damokos  Andor, Ádám  Albert, 
Barabás András, Szabó  Gábor, Dr. Válent-
sik  Ferencz, Jimg-Cseke  Lajos, Sándor  Mó-
zes, Dr. Lengyel  József,  Dr. Mezei  Ödön, 
Dr. Nagy  Samu, Soó  Gáspár, Máthé  Pál, 
Szabó  Gergely, Diemár Károly, Leichlner 
Gyula, Homolay  Lajos, Ember János, 
Daniel Lajos, Zonda  József.  — Dr. Damo-
kos  Andor alispán jelenti, hogy alispáni ik-
tatóra 790 darab érkezett. Útlevelet egy évre 
érvényességgel.280-at adtak ki. — Barabás 
András árvaszéki elnök jelenti, hogy gyám-
ság alatt 11.872 egyén van. — Dr. Lengyel  j 
József  m. főorvos  jelenti, hogy az egészség- j 
ügy kedvező volt. — Ember János tanfel-  | 
ügyelő megemlékezett a személyi ügyekről, 
— Homolay  Lajos h. pü. igazgató pedig 
a befolyt  adóösszegekről számolt be. — 
Diemár Károly kir. ügyész, Lcichtner Gyula 
áll. épit. hivatal h. főnöke,  Zonda  József  áll. 
állatorvos és Daniel Lajos közgazdasági elő-
adó jelentéseit a bizottság szintén tudomá-

A Magyar Védő Egyesület 
kiáltványa. 

A Magyar Védő Egyesület a következő 
kiáltványt intézte a magyar nőkhöz : »A mos-
tani szomorú idők igen alkalmasak arra, hogy 
a felhívást  megszívleljék azok, a kiknek első 
sorban szól: a magyar asszonyok. A mi 
szivünk honszerelmét megszentelé a száza-
dos köny és bánat, így örököltük mi, igy 
száll anyai szivünk vérén által jövendő nem-
zendékre. Ehhez a honszerelemhez fordu-
lunk, testvéreinket kérjük, a magyar nőket, 
emelkedjenek fölül  a köznapi élet közönyén 
és hallják meg szavunkat. Nőegyesületek 
széles e hazában ! Ti hozzátok is szól csengő 
szózatunk ! Magyar nőegyesületek, mentsük 
meg a magyar népet a nyomortól, a magyar 
ipar pártolása által ! Hogy miként ? Komoly, 
magunkban tett fogadalommal  és bátor el-
szántsággal a nyilvánosság előtt. Régi bünt 
tegyen jóvá a magyarság, de siessen, mert 
a vándorló milliók áradatában elvész a nem-
zet. Ébredjenek a lelkiismeretek, szabadon 
emelt fővel  kell hirdetni Deák Ferencz mon-
dását : »A mit nekünk a honi ipar nyújthat, 
azt idegenből venni, hazánk elleni bün« ! 
Mihelyt a magyar asszony a magyar boltban 
magyar árut kér — akkor majd kitűnik, 
hogy van ott magyar áru, akkor majd sze-
rez a boltos magyar árut, majd kinálni is 
meri és felszabadul  a mostani lidércznyomás 
alól. A Magyar Védő Egyesület női osztálya 
nevében: Dezseffy  Emil grófné  elnök«. 

Következő statisztikai adatok jellemzően 
bizonyítják azt, mennyire szükséges teljes 
erőnkből, minden csökönyösségét, hiúságot 
félre  dobva, eme lelkes szózatot elménkbe 
vésni s annak intenczióit tendencziozusanr 
erős akarattal végrehajtani. 

Álljanak e számok elrettentő példa-
képen : 

1904-ben, csak pamutból készült nad-
rágszövetért 9 millió 618 koronát adtunk az 
osztrákoknak s míg hazai gyármányainkat, 
habár azokat jóság, minőség tekintetében 
messze felülmúlják,  egyáltalán nem pártol-
juk : derogál nekünk, mert itthon készül. 
Mi kész munkát hozunk be Ausztriából és 
mi tőlünk a munkás kezek vándorolnak ki, 
munkahiány miatt; az utolsó 7 év alatt 
(1899—1905.) 1,107.416 lélek. Csak a 1903. 
évben a Magyarországon elfogyasztot  oszt-
rák pamutárukban 105,887.000 koronát ad-
tunk munkadíj és haszon czimén Ausztriának. 

Behoztunk Ausztriából 1903-ban len és 
jutaárut 208,329 mmázsát 33,252.000 korona 
ériékben, tehát az átlagos érték volt 160 
korona. Ezzel szemben a nyers anyag ára 
48, vagyis a nyers anyag értéke 233"/()-kal 
emelkedett addig, mig az ipari czik alakjá-
ban hozzánk került. 

Behoztunk 1903-ban Ausztriából 136861 
mm. gyapjuárut 105,655.114 korona érték--



ben; átlag 772 koronával fizettünk,  amivel 
szemben a nyersanyag mmázsájának átlaga 
205 korona volt; azaz a nyersanyag ára 
276%-al emelkedett, amig ipari áruként hoz-
zánk került. 

Az osztrák gyárosnak került a szük-
séges nyersanyag 33,948.000 koronába, mig 
mi 105,655.000 koronát fizettünk  a kész 
áruért, azaz 71,707.000 korona maradt 
Ausztriában munkabér és haszon czimén. 

19087 millió korona magyar pénz ma-
radt Ausztriában munkabér és haszon fejé-
ben, vagyis ugyanakkora összeg, a mennyit 
a mi egész gabona kivitelünk értéke ki tesz ! 

S lám mily élelmesek az osztrák gazda-
asszonyok, felmenti  a magyar gazdaasszo-
nyokat a sonka páczolás alól, pedig ezért 
kerek 2 millió 940 ezer koronát adtunk 
nekik : valóban udvariasak a magyar gazda-
asszonyok, annál több telik kedves sógor-
néknak toalettere ! Csak finomított  czukrot 13 
millió 98 ezer korona értékűt kellett feles-
legünkből Angliának, Indiának stb., 1904-ben 
kiadnunk. Az osztrákok által okozott sok 
keserűséget ti osztrák czukorral akarjátox 
eloszlatni Magyar asszonyok! Mert finomí-
tott szukorkákért 8 millió 233 ezer koronát 

juttattok nekik. 

TOLLHEGYGYEL. 
»Ész, kéz, pénz« kellene a »Székely-

udvarhely «-nek. 
Persze. Mindenkinek az kell, a mi nincs. * 

Orbán Ottó báró úr ismét czikkezik s 
«ezúttal velünk foglalkozik.  Csattanósan'akar 
végezni. 

Ember tervez, Isten végez. Nehogy a 
báró úr tervezvén csattogjon s ini Isten se-
gedelmével végezzünk. 

* 

Székely-udvarhelytelen vélemények sze-
rint a társadalom forrong.  Már t. i. a néhai 
koalíciós társadalom. A forrongás  abban 

• nyilvánul, hogy nem isznak bort, sört, pálin-
kát, mertaz államjövedelmét szeszfogyasztási 
adóval nem növelik. Isznak tehát denaturált 
spiritust, azután adót ugyanis nem fizetnek. 

• Ugyanily czélból nem dohányoznak, hanem 
tubákolnak. Nem utaznak s ha utaznak, a 
legolcsóbb osztályon utaznak. Amint halljuk 
a vasutigazgatóság e tvégből átalakitota 
némely kocsik feliratát:  »6 lónak — 36 
koalicziósnak.« 

* * 

Tallérossy Zebulon írja nekünk : Szol-
gabíró korában kapott egy szajkót. 

— Mit tudja a szajkocska ? — Kér-
deztem. 

— Szépen tud kiáltani: »Ne félj  Má-
tyás !« 

No let ere nagy öröm, zaj, ingerke-
dizs egész nap hangzót portán, mikor gye-
rekek hanczurozták : »Ne félj  Mátyás !«, fej-
lődte azonban hancurából katasztrófa.  Macsga 
elhatározot eccer, hogy megrohanja a Má-
tyás, uczu, hop, reá ugorja, szájába kapja 
és rohan vele, szajkó pedig cica torgában is 
csag egyre azt rikácsol: »Ne félj  Mátyás !« 

A hajdukom Varecska Miró volt. Nagy 
szamár volt, összecsap kezeit bámultában. 

— Soha se nem hitem volna, — ki-
áltót fel  — hogy a szajkó ily vitéz álat 1 

Ha dermészetrajzot írna, bizonyosan 
oroszlány melé helyezne. Nem álhatam szó 
nélkül. 

— Hiszen fél  az te marha, csak kia-
bálja elenkezőt. 

Emléxek ezekre most, mikor a koali-
czion is ilyeneket kiabálja és teszi magát, 
mintha minden jól mene, pedig már ben 
van már félig  a macska szájában velünk 
együt. 

Igy nem fél  a koaliczion az abszolu-
tizmustól. 

HÍREK. 
Márczius 15. A helybeli városi ün-

nepély műsora : 
1. Nyitány, Kónya Sándor zenekara. 
2. Megnyitó beszéd, tartja Vajda  Fe-

rencz elnök. 
3. Dalárda éneke. 
4. Ünnepi beszéd, tartja Ugrón  Gábor. 
5. Dalárda éneke. 
6. Talpra magyar! szavalja Kovácsy 

Ernő. 
7. Induló ! Kónya zenekara. 
Az ünnepély d. u. 3 órakor lesz a 

Budapest-szálló nagytermében. 
A r. kath.  főgimnázium  »Baróthi 

Szabó Dávid Önképzőkör« -e márczius 15-ét 
a következő programmu díszgyüléssel ün-
nepli meg: 1. Hymnus. 2. Ünnepi beszéd; 
tartja Boga Alajos, a kör elnöke. 3. Talpra 
magyar! Szavalja Jánosy  Sándor. 4. Részle-
tek »János Vitéz«-bői, előadja az ifj.  zene-
kar. 5. Alkalmi költeményt szaval Orbán 
Domokos. 6. Bezáró beszéd, tartja Kovács 
János, az önképzőkör vezető-tanára. 7. In-
duló, előadja az ifj.  zenekar. 8. Szózat. 

Az m. kir.  állami főreáliskola  ifjúsága 
d. e. 7s 10 órakor az intézet tornacsarnoká-
ban tartja hazafias  ünnepélyét. Műsor: 1. 
Marsellais, előadja az ifj.  ének- és zenekar. 
2. Talpra magyar! szavalja Bundschuh 
Óttó. 3. Ünnepi beszéd, mondja Baranyai 
József.  4. Magyar dal, (melodráma), előadja 
Friedler  Frigyes. 5. Petőfi  géniuszához, irta 
és előadja Solymossy  Lajos. 6. Márczius 
15-ikére, irta Nosz  Gusztáv, szavalja Ka-
tinszky  László. 7. Tavaszi dal, előadja az 
ifj.  énekkar. Szabadság ünnepére, irta 
Kozma  Andor, előadják Szakács  Miklós, 
Szakács  Imre és Folbert  Gusztáv. 9. Rákóczi-
induló, előadja az ifj.  zenekar. 

Az ev. ref.  kollégium  Ifjussági  Petőfi 
önképző-köre délelőtt 11 órakor tartja ün-
nepélyét. Műsor : 1. Hymnus, Erkeltől, elő-
adja az ifjúsági  ének- és zenekar. 2. Nemzeti 
dal, Petőfi  S.-tól, szavalja Lányi Andor. 3 
Bercsényi nótája, Bihari J.-tól, előadják: 
Székely  Zoltán, Bucsy Endre, Keresztes  Ká-
roly, Markon  Antal. 4. Ünnepi beszéd. Irta 
Gönczi Gábor, előadja Péter  Gábor. 5. Ta-
vasz elmúlt. . . Lányi E.-től, énekli a férfi-
kar. 6. Drámai részlet (Szász Károly és 
Szász Béla »Ezer év« cz. müvéből), előad-
ják Szabó  Károly, Simon  András, Bán Mik-
lós, Farkas  József,  Gönczi Lajos. 7. Rákóczi 
üzenete, előadja Tolvaly  Tibor. 8. Zárszót 
mond s a Gidófalvy-ösztöndijat  kiosztja 
Gönczi Lajos, igazgató. 9. Batthány-induló, 
előadja az ifjúsági  zenekar. 

Egy hazafias  mozgalom kudar-
cza. Turócz-Szent-Mártonból szomorú hirt 
jelentenek. A most egy éve megalakult Fel-
vidéki Hazafias  Pénzintézetek Szövetsége a 
február  hó 24-én Zsolnán tartott ülésén ki-
mondotta feloszlását.  A szövetség érdekében 
annak idején kifejtett  és szép reményekkel 

kecsegtető mozgalom a beállott politikai vál-
ság miatt nem tudott eredményre vezetni. 
— íme, a handabanda-politika eredménye. 
Mig nagy szavakkal dobálódzott hazaffyas-
kodva, észre sem vette, hogy közbe mindent 
tönkretesz. Még azokat a dolgokat is, amire 
pedig igazán nagy szükség volt a magyar-
ság érdekében. E felvidéki  magyar pénzinté-
zet sorsa mutatja legfényesebben,  a koali-
cziós kerékkötés káros voltát. Ott, ahol a 
Tátra-bank, nemzetiségi czélokkal boldoguini 
tud, egy hazafias,  nemzeti czélt szolgáló 
magyar bank nem tudott a politikai állapo-
tok miatt boldogulni. Ilyen volt ez* a nagy 
»nemzeti« küzdelem a »nemzeti« hősök ke-
zében. 

A ref.  leányiskola hangversenye. 
A székelyudvarhelyi ev. ref.  egyházközség 
leányiskolája fentartási  költségeinek fedezé-
sére folyó  hó 17-ikén a Budapest-szálloda 
szintermében tánczczal egybekötött hangver-
senyt rendez. — Az estély műsora: 1 Nyi-
tány. Előadja az első zenekar. 2. A vén 
czigány, (melodráma), irta Farkas Imre. Elő-
adja Kovácsy  Ernő, zongorán kiséri Molnár 
Margit. 3. Saint—Saens: Rondo capriccioso 
Hegedűn előadja Dr. Damokos  Andor, zon-
gorán kiséri Dobő  Zoltánné urnő. 4. szabad 
előadás. Tartja Nagy  Károly kolozsvári ev. 
ref.  theol. tanár. 5. Rubinstein : »Taranteile« 
H.-moll. Zongorán előadja Dobó Zoltánné 
urnő. 6. Ének a) Werner búcsú dala, Ness-
lertől; b) Erdei áhitat, Abt-tól Kassay  Irén 
zongorakisérete mellett énekli Zsigmond 
Ferencz, kolozsvári ref.  kántor és zenetanár. 
7. A fotográfus.  Vígjáték egy felvonásban, 
irta Dezső József.  Személyek: Lombyné, 
fiatal  özvegy: Szabó  Andrásné ; Berki Ká-
roly : Tarcsafalvi  Pálffy  Aladár; Nina ko-
morna : Nosz  Ilonka ; Pinczér: N. N. — 
Műsor után táncz. — Helyárak : Páholy 8 
kor., II—IV. sor 2 kor. V—VII. sor 1 kor. 
50 fillér,  a többi sorban 1 kor. Földszinti 
állóhely 60 fill.,  Deák-, katona- és gyermek-
jegy 80 fill.  Karzati ülőhely I. sor 1 kor., 
II. sor 60 fill.,  Állóhely 20 fill.  — Kezdete 
este pontban 8 órakor. — Jegyek előre vált-
hatók Székely Dénes könyvkereskedésében. 
Este a pénztárnál. Felülfizetéseket  köszönet-
tel fogad  és hirlapilag nyugtáz a Kebli 
tanács. 

Iparfejlesztő  bizottsági ülés. Ud-
varhelyvármegye iparfejlesztő-bizottsága  f. 
hó 5-én Ugrón  János főispán  elnöklete mel-
lett ülésezett, melyen az összes tagok jelen-
voltak. Tárgyalás alá került a keresk. mi-
niszternek a székely-ipar fejlesztése  érdeké-
ben felállítandó  közös áruraktár és elárusító 
csarnok létesítése tárgyában megküldött le-
irata. Ennek alapján megbízták Solymossy 
Endre tagot, hogy a legközelebb tartandó 
ülésre részletes javastatot dolgozzon ki. A 
bizottság Solymossy  Endrét a fölállítandó 
áruraktár tanulmányozása czéljából tanul-
mány-utra küldi, a költségek biztosítása 
mellett. A bögözi szalma-kalapfonó  tanfolyam 
részére 300 koronát utalványoztak. Tamás 
István szentkirályi plébános kérésére az ot-
tani képkeretkészitő tanfolyam  részére 50 ko-
ronát adtak. Filep  Dezső korondi >müfaze-
kasnak 3000 K. kamatmentes kölcsön iránt 
beadott kérését pártolólag terjesztik illetékes 
helyre, egyben részére 150 koronát adtak 



Végül tudomásul vették, hogy az egylet 
készpénz vagyona jelenben 1294 korona. 

A vadásztársaság megalakult. 
A vadásztársaság előkészítő bizottsága az 
érdeklődőket f.  hó 6-ikára értekezletre hívta 
össze, hogy az elkészült alapszabály-terve-
zetet bemutassa. Az értekezleten Dr. Domo-
kos  Andor elnökölt, kinek indítványára a 
vadásztársaságot a halásztársaságtól elkülö-
nítik s egyelőre csak a vadásztársaságot ala-
kítják meg. Az alapszabályt, mely 49. §-ból 
áll, minden lényegesebb változtatás nélkül 
elfogadták,  majd megalakították a tisztikart. 
Elnök lett: Dr. Damokos  Andor, intéző: 
Szabó  István földbirtokos,  ügyész: Dr. Hin 
léder  Ákos, pénztáros : Simó  Mátyás, jegyző: 
Dr. Majthényi  Miklós, választmányi tagok : 
Fás  Gyula, Dr. Lengyel  József,  Szabó  Gá-
bor, Demény ferencz,  Szombatfalvy  Lajos 
és Embery Árpád. 

Eljegyzés. Csikszentmihályi Sándor 
Jmre nyug. főszolgabíró,  dezméri földbirto-
kos és neje szül. csikmadéfalvi  Istvánffy 
Magda fia  Imre, a Magyar Jelzálog Hitelbank 
tisztviselője, a Genealógiai Füzetek szerkesz-
tője e hó 8 án eljegyezte kézdipolyáni és 
szentléleki Páll  Gyula nyug. p. ü. tanácsos 
szamosfalvi  földbirtokos  és neje szül. zilahi 
Kiss  Vilma leányát Bösikét. — Dávid  Lajos 
m. kir. postatiszt eljegyezte Nagy  Róza kis-
asszonyt Székelyudvarhelyt. 

Nagy erdővásár. Csík vármegye 
magánjavainak igazgatósága folyó  hó 5-ikére 
eladásra hirdette nyilvános árlejtés utján a 
vármegye tulajdonát képező Uz- és Veres-
vizvölgye nevü nagykiterjedésű erdőségének 
fenyő-  és bikfa  kitermelését. Az 1.601,100 
koronára becsült fatömeg  megszerzésére csak 
három czég pályázott. A Göfc-féle  részvény-
társaság, mely 2,820 000 koronát, Steinherz 
B., ki 2,800.000 koronát és Hoffmann  D. 
József  bécsi fakereskedő,  ki 2,265.000 koro-
nát igért az összes fatőmegért.  Az árverést 
vezető bizottság nem tudván dönteni, hogy 
a két legtöbbet igérő czég közül melyiknek 
ítélje oda az erdőséget, akként határozott, 
hogy a választás jogát fentartja  a közgyű-

lésnek. 
Halálozás. Ferenczy  iPál életének 

70-ik, házasságának 42-ik évében f.  hó 7-én 
elhunyt. Halálát neje szül. Orbán Juliánná, 
gyermekei és kiterjedt rokonság gyászolja. 
— Kápolnásfalvi  Ferencz  László anyakönyv-
vezetőhelyettes, törvényhatósági bizottság 
tag, birtokossági jegyző és községi képvi-
selőtestületi tag folyó  hó 9-én d. u. 3 óra-
kor tüdővérzésben meghalt 52 éves korában. 
A fáradhatatlan  munkás és köztiszteletben 
álló egyén elvesztét özvegyén kivül fia  László 
és Péter,  valamint Kápolnásfalva  közönsége 
nemesés önfeláldozó  munkásságáért fájlalják. 

Bolgárfalvi  Sebesi  Béla kir. főmérnök 
55 éves korában Nagyváradon meghalt. 
Halálát özvegye, három kis gyermeke s vár-
megyénk több családja gyásoolja. 

Építsünk templomot Székelyud-
varhelyen. Az egyházközség elöljárósága 
az építendő unitárius templom javára ujab-
ban az alábbi kegyes adományokat vette és 
hálás köszönettel nyugtázza: Az 536. sz. 
gy. iven Ugrón János 100 kor., gyiijtőiv 
nélkül Buzogány József  4 k., a budapesti 
unitárius egyházközség 3-szor 50 k., a lelké-
szi beiktatáskor rendezett mulatság tiszta 

jövedelme 192 k. 70 fill.,  Barabás Andrásné 
utján Dr. P'erenczy Géza 10 k„ Br. P. Hor-
váth Kálmán 1ÍXXS. évi újévi ajándék czimen 
5-ör 50 k., Todor Sándor 3-ik gyüjtőutjáról 
beszámolt 667 k. 25 fill.,  Göncz Károly lel-
kész 7l sz. gy. ivén Göncz Károly 3 k., 
Göncz Károlyné, Dolny Róbert 2—2 kor., 
Forgáts János, Göncz Imre 20—20 fill., 
Lukácsi Ferencz 10 tili, begyült gabonaár-
ból 8 k. 50 fill.,  együtt 16' k. Gál József 
85 sz. gy. ivén a recsenyédi egyházközség 
20 k. gy. iv nélkül Nagy Elemér 2 k., Gom-
bos Sámuel 8 k, Vári Albert gy. ivén a 
csizmadia ipartársulat 20 k., fazakas  ipar-
társulat 10 k., Pál Sándor 10 k., Péter Sán-
dor az A. Ferencző Kálmán költeményeért 
4 k., a Homoród fürdőn  rendezett mulat-
ság jövedelme 4 k., egy társaság adomá-
nya 2 k , együtt 50 k., Osváth Gábor gy. 
ivén a hévízi egyh. tagok 14 k. Az I—XLV11I. 
közlemény összege 10,314 k. 39 fill.  E köz-
lemény összege 1183 k. 95 fill.  Együtt 11,498 
k. 34 fili.  Miután a templomépítés kezdése 
a tavaszra elhatároztatott, tisztelettel kéri az 
egyh. elöljáróság mindazokat, a kiknél még 
gyüjtőiv van, hogy azt a gyűjtött összeggel 
együtt beszolgáltatni kegyeskedjenek. 

Etédi Székely zenekar 1906. márcz. 
17.-én, Etéden, az »Erzsébet«-ház nagyter-
mében saját pénztára javára zártkörű kosaras 
zene- és tánczestélyt rendez Gagyhy Lajos 
elnöklete alatt. Belépő dij: személyenkint 1 
korona. Műsor: 1. Hymnus. Játsza a székely 
zenekar. 2. Elnöki megnyitó. 3. Szaval Bálinth 
Zoltán. 4. Népdal-egyveleg. Előadja a szé-
kely zenekar. 5. Monologot ad elő Szilágyi 
Béla. 6. Induló. Előadja a székely zenekar. 
Kezdete este pont 6 órakor. Műsor végez-
tével táncz. 

TANÜGY. 
82—1906. szám. 
Valamennyi áll. el. és községi el. iskolai 

tanítónak és tanítónőnek 
A Dr. Vargha  Dámján székesfehérvári 

cziszt. r. főgimn.  tanár szerkesztésében és 
a budapesti Szent-István-Társulat bizomá-
nyában megjelent »A magyar iskolai helyes 
írás szabályai szójegyzékkel« czimü füzetes 
munkát, ára 30 fillér,  mely az uj iskolai ma-
gyar helyesírás elveit foglalja  magában rövid, 
világos szabályokban s mely a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter ur 1904. évi márczius hó 14-én 60. 
ein. szám alatt kelt magas rendeletével a 
hivatalos engedélyezést is megnyerte, mint 
tanítói segédkönyvet a Czim becses figyel-
mébe ajánlom. 

SzeKelyudvarhely, 190B márcz. hó 10. 

Ember János  s. k., kir. tanfelügyelő. 

507—1906. szám. 
Valamennyi elemi iskola gondnokságának 

és iskolaszékének. 
Tudomás és további miheztartás végett 

értesítem Czimet, hogy a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
úr f.  évi február  hó 28-án 14371 szám alatt 
kelt rendeletével megengendte, hogy a po-
zsonyi, tapolczai, tarczali, ménesi és nagy-
enyedi vinczellériskoláknál f.  évi április hó 
15-től 28-ig, illetve október 10-től 23-ig tar-
tandó szőlő- és borgazdasági tanfolyamokon 
részt vevő tanítók osztályaiban, ha azokról 
helyettesítés utján gondoskodni nem lehetne, 
2—2 heti szünidő és a tanítónak szabadság 
adassék. 

Székelyudvarhely, 1906. márcz. hó 10. 
Ember János  s. k., kir. tanfelügyelő. 

545—1906. szám. 
Valamennyi állami elemi iskolának. 

A »Magyar Élet és járadék Biztosító 
Intézet mint szövetkezet« azon ajánlatára, 
hogy azon biztosítási üzletek után, melyeket 
a tanitók az intézet számára szerveznek, a 
»József  Főherczeg Szanatórium Egyesület« 
javára a biztosítás fennállásának  első évében 
a dij befolyta  arányában a biztosított töke 
V'/o jutalékot felajánl,  s ezenkívül l"/0-ot 
fog  a szanatórium czéljaira juttatni a min-
denkorra beszedett dijak után, a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi-
niszter úr f.  évi márczius hó 1-én 12113 
szám alatt kelt magas rendeletével megen-
gedte, hogy az állami elemi iskolai tanitók 
a »Magyar Elet és Járadék Biztosító Intézet« 
képviseletét külön engedély kérése nélkül 
elvállalhassák, illetve az ezzel járó teendő-
ket helyben és a tanórákon kivül elvégez-
hessék. Köteleztetnek azonban az illető ta-
nítók, hogy a képviselet ellvállalását a kir. 
tan felügyelőségnél  haladéktalanul bejelentsék. 

Erről Czimet tudomás és további mi-
heztartás végett értesítem. 

Székeiyudvarhely, 1906. márcz. hó 10. 
Ember János  s, k., kir. tanfelügyelő. 

» l i l I I I I I l i i ü 
glVetn: mit csalj lehet, hazai gyártmányt 

— tartani. — 
Lieszóllitott árak idényi árukból. 

Barcsay Károly 
férfi  és női-divat áruháza 

Székelyudvarhelyen (Főtér) 
Márczius elsejétől m i l y e n lesziUliloU, árakban 
ajánlom mosható Tennis-flaneleket  30 fillértől,  Par-
chetok 40 fillértől,  női ruhaszöveteket 90 fillértől  120-
cm. széles. Delének a legdivatosabb színekben 80 cra. 
széles 60 fillértől.  Betizok és kattonok 40 fillértől  felfelé. 
i ^ Ä l ' y Ä l i b r a s s ° ' és zsolnai posztóból 1 rend 
r 1 0 4 ^ ® 1 1 férfiruha  készen 3 6 kor. 

H a J szepességi vásznak 23 ineter 1 vég 
C I Z t C l i H koronatói felfelé. 

lepedő-vászon 175 cm. I kor. IO fill. 

H ^ ^ z t í torontáli szőnyegek egyedüli nagy 
t a Z C ä l raktára. 

kötött harisnyák, férfi  kalapok, angol 
Cl ä d - i nyakkendők nagyválasztékaan. 

D í s z í e t t i e t l j e z í s i  i n t é z e t e m 
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. 

Ha köszvenybán, reumaban szenved, 
ne kísérletezzen semmiféle  szerrel, hanem vegyen 1 üveg 

k  w i ' f l a V f t H z c a t 
mely csuzt, köszvényt, reumát, kéz-, láb-, hát- és derék-
fájást  kezek és lábak gyengeségét ütés, erőltetés, rán-
dulás, ficzamodásból  szármázó fájdalmakat  és dagana-
tokat biztosabban gyógyít, mint bármely más külső 
vagy belső gyógyszer. Hatása a legrövidebb idő alatt 
észlelhető, még a legrégibb bajo'-ná is, me'yeknél sem 

fürdő,  sem gyógyszer nem hasznait. 
Kapható a feltalálónál, és egyedüli készítőnél. 

Rr Flp<;nh Emil "Ma9var «orana" 
U I . r i O Ö O I I t l l l l l gyógyszertárában 
Győr,  Baross-ut  24 szám. Budapesti  főraktár:  Törők 
József  gyógyszertárában.  Budapest  VI.  Király-utcza  12. 

Andrássy-ut  26. szám. 
1 és fél  decziliteres üveg ára 2 korona. Huzamosabb 
használatra való »Csaladi« üveg ára 5 korona, 3 kis, 
vagy 2 »Családi« üveg rendelésénél bérmentve után-

véttel küldjük. 


