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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. 
eMgjelenik minden csütöitökön 8 oldal terjedelemben. 

Felelős szerkesztő : Társszerkesztő : 

Dr. TÖRÖK PÁL. CHALUPKA REZSŐ 
Kiadótulajdonos : A kiadó bizottság. 

Előfizetési  árak: egy évre 8 kor., félévre  4 kor. 
negyedévre 2 kor, lelkészek, tanitók, községi elölj, ró k 
fele  áron kapják, Hirdetési dijak a legjutányosabb árak 
mellett, nyilttéri czikkek soronkint 30 flll  számittatnak. 

Luther és Kálvin. 
Székelyek ! Udvarhelyvármegye 

századokon át a felekezeti  türelmes-
ség hazája volt. Mindig sokkal erő-
sebb volt e vármegyében a közös 
fajú  származásból folyó  összetarto-
zandóság érzete, sokkal szilárdabb a 
székelyt-székelylyel összefoglaló  vér-
ségi kapocs benső ereje, hogysem 
még csak a gondolat is felmerülhe-
tett volna, hogy ezen faji  és társa-
dalmi egység megbomlasztható valaha, 
avagy' épent* eszeágába juthatott volna 
valakinek politikai vagy felekezeti  iz-
gatásokkal törni ezen egység meg-
bontására . . . 

Felekezeti válaszfalakról,  feleke-
zeti gyülölségről, vagy harczokról, 
felekezeti  izgatásokról — még csak 
ilyes kísérletekről is — sem e vár-
megye története, sem az élő nemze-
dék emlékezete nem tud. Nem tud 
arról, hogy a székely testvéreket egy-
mástól elzárni akaró bármiféle  válasz-
fal  felépítése  e vármegyében valaha 
megkísérelve lett volna. 

Nem, mert az egész vármegyét 
átható az az egységes gondolat — 
hogy közös a mi származásunk és 
közösök a mi czéljaink, hogy több 
mint 40 emberöltőn át közös volt a 
mi sorsunk és történelmünk, közösök 
a mi küzdelmeink és érdekeink — 
kicsinynek-nagynak egy és ugyanaz 
— uralta társadalmunkat és közéle-
tünket. Ezen egységes gondolat tört 
át diadallal 14 század viharai és küz-
delmei közben minden akadályt, ami 
a székelység boldogulásának útjában 
állhatott, ezen egységes gondolat ál-
tal adott erőnknek köszönhető, hogy 
ez a föld  14 század nehéz küzdel-
mei után is még mindig a miénk, 
hogy ez az oly sok kihulló vérrel 
megöntözött tiszta Székelyföld  még 
mindig virágzik; ez az egységes gon-
dolat elnemitott minden akaratot, mely 
a székelynép összetartozandósági ér-

zete megbolygatására törhetett volna. 
Hiszen voltak politikai küzdel-

mek e vármegyében is. Voltak szen-
vedélyes politikai küzdelmek. Szen-
vedélyesek voltak — de nem vadul-
tak el soha. Szenvedélyesek voltak, 
de a küzdő felek  harcz közben is 
tisztelték és megbecsülték egymást. 
Tisztelték és becsülték egymásban a 
székely testvért, s ha a politikai küz-
delem — a választás megejtésével, 
vagy a felvetett  kérdés eldöltével vé-
get ért — a küzdő felek  újra kezet 
fogtak,  hogy továbbra is együttes 
erővel munkáljanak e vármegye 
javára. 

De lehettek e megyében hajdan 
felekezeti  küzdelmek is. Hiszen az 
emberi természet egyik nemes jellem-
vonása, hogy mindenki megnyerni 
óhajtja a máslkat annak, amit ő ma-
ga jobbnak hisz. 

Legalább addig tehát, mig a hit-
felekezetek  között egy véglegesnek 
hihető természetes egyensúly helyre 
nem állott — ami már régen megtör-
tént — kellett is, hogy legyenek fele-
kezeti küzdelmek. De hát volt-e eset 
rá, hogy e küzdelem nem folyt  volna 
nemes fegyverrel  és a tisztesség ha-
tárai között. 

Törekedtek egymást saját hitük-
nek megnyerni hitelődeink, de azért 
nem vetették meg, nem gyalázták a 
másiknak hitét. 

A küzdelmet sohasem jellemezte 
türelmetlenség  és soha nem fajult  el 
annyira, hogy a vérbeli közös szár-
mazás együttérzését érinthesse is. 
Nem is küzdelem volt az, hanem ne-
mes verseny, megvíva a hit szent 
fegyvereivel.  Mert nem is lehet más 
a küzdelem hitfelekezetek  között, me-
lyeknek legfőbb  tana az »emberszeretet« 

így volt ez és nem máskép! 
Folyt a nemes küzdelem, de azért a 
szivekben nem volt izgalom és gyű-
lölet. Folyt a küzdelem, de azért a 
"székelyudvarhelyi mostani ev. ref. 

templom, jó darab időn át, két fele-
kezet közös tulajdona volt s felváltva 
imádkozott abban katholikus és pro-
testáns. 

így volt ez és nem máskép. — 
Folyta küzdelem, de azért a Bocskai 
és Bethlen Gábor seregében együtt 
küzdött a hitszabadságért a két fele-
kezet. 

így volt ez és nem másként. 
És hát mostan — s rég ideje 

már — a teljes felvilágosultság  ko-
rában. állhat-e másban e nemes ver-
seny, minthogy minden hitfelekezet 
a másik hitét s annak jogait tisztelve 
azon versenyezzen, hogy saját egy-
háza körében emelje a hitbuzgóságot 
és áldozatkészséget a hit iránt, s az 
anyagiakért nehéz küzdelmet vívó 
ember lelkivilágában minél szilárdabbá 
tegye a hitet s a hit felemelő  erejét. 

És ime e vármegyében, a XX-ik 
század kezdetén, mi történt ? Luther 
és Kálvin czimmel egy röpirat jelent 
meg Székelyudvarhelyen s osztatott 
szét a vármegye több községében. 
Mult számunkban közöltük a röpirat-
nak szelídebb és reprodukálható ré-
szeit. Mennyi gyalázkodás csak e rö-
vid kivonatban is a protestáns vallá-
sok hitalapitói ellen, mennyi gyűlölet 
szitás s mily kérlelhetlen felekezeti 
izgatás. Ember és ember, testvér és 
testvér között mily valaszfalat  emel 
e röpirat s mily szörnyű káros fele-
kezeti harczoknak hinti el magvait. 

Szentséges Isten! Mi lesz belő-
lünk, székely testvérek, ha e felekezeti 
harcz egymástól elszakít, mi lesz be-
lőlünk, ha a felekezetiség  gyűlöletre 
tanit, mi lesz belőlünk, ha talán örökre 
megszakad közöttünk az együttérzés 
kapcsa ? 

Vájjon tehette-e e vármegyebeli 
származású ember, kinek ereiben szé-
kely vér foly,  hogy ilyen röpiratot 
megírjon, kinyomtasson, terjesszen < 

Nem. Szivemben örömmel kiált-
hatom : hogy nem. 



Más vármegye kisöpört szemétje 
kellett ehhez. Azok, kik otthon, hol 
okét ösmerték, meg nem maradhat-
tak és élhettek, -kellettek ily gálád 
munkához. 

Beteg Pál nyomdász és czinkos-
társai próbálják felkavarni  e várme-
gye felekezeti  békéjét, hogy a zava-
rosban a maguk számára halászhas-
sanak, hogy feltűnést  s a netalán 
elvakithatók előtt maguknak népsze-
rűséget szerezve, ennek révén maguk-
nak megélhetést biztosítsanak. 

Istennek legyen hála, nem vár-
megyénkben székely ember volt, ki 
egy pár rongyos forintért,  hogy ké-
nyelmesebben élhessen, megirt egy 
ilyen ördögi müvet, s nem megyebeli 
székely ember volt, ki azt egy-két 
napi kenyérért kinyomatta. 

Idegen volt, olyan, ki nem érez 
e vármegye népével, ki nem élt itt, 
s nem ismeri e vármegye múltját, 
történetét, nem érdekli e vármegye 
jövője, nem bánja bármi lesz is ve-
lünk, csak ő a miénkből urasan él-
hessen 

Idegen volt! Istennek hála ide-
gen volt. 

Székelyek ! Véreim! Eszméljetek ! 
Vigyázzatok! 

E röpiratban egyházi kothur-
nusban a visszavonás ördöge közeleg 
felénk  Csak a legrosszabb lelkű sá-
tán akarhat felekezeti  izgatás révén 
testvért testvértől elszakítani, csak a 
székelynép halálos ellene akarhatja 
a minket fenntartó  összetartozandó-
ság szent érzelmeit megbomlasztani, 
hogy aztán az önmagában, saját fa-
jában meghasonlott székelynép elpusz-
tuljon talán örökre e föld  szinéről. 
Gondolkozzatok tehát székelyek. 

Emlékezzetek e vármegye múltjára. 
Dobbanjon meg a székely sziv 

kebleitekben. 
Székelyek! Röpítsétek ki házai-

tokból e röpirat terjesztőit, ha az be-
tolakodik. 

Irtsátok ki szivetekből a feleke-
zeti gyűlölködés mételyét, ha már 
oda netalán beültettetett; s ha azon 
röpirat házaitokban lenne még felta-
lálható, szedjétek össze s lobogó mág-
lyán égessétek meg, a falu  népe előtt. 

Égjen el máglyán ez ördöngös 
irás, hogy annak füstjétől  messze el-
szaladjon az ősi székelyföldről  a kon-
koly hintő pokoli fajzat.  És ha az 
elégett röpiratok pernyéjét tova fújja 
a Hargita szele, könnyebbüljön meg 
a ti lelketek, omoljatok újra egymás 
testvéri karjaiba felekezeti  külömbség | 

nélkül s legyen jövőre is jelszavunk: 
»éljen továbbra is közöttünk  a székely 
testvéri  szeretet.« 

El tőlünk sátán, ki felekezeti 
gyülőlségre izgatsz! 

Egymást megbecsülve, egymást 
tisztelve és szeretve, együtt kezet 
fogva,  egymást megértve, segitve és 
támogatva, együtt akarunk mi haladni 
ezentúl is, hogy ez a Székelyföld 
továbbra is viruljon, még jobban 
viruljon, mint valaha, hogy a szé-
kely nép miként a múltban volt, 
ezután is olyan dicső legyen j. 

való békeért, a nép érdekeiért, e küzdelem-
; ben erőt adhat az a tudat, hogy mögötte 
| sorakozik áttörhetetlen falankszként  a tízez-

rek óriási hadserege. 
»Jólétet  és jogot a népnek /« 
Ám hadd szálljon aztán harczba a 

konzervativek fekete  serege is azokkal a 
lobogókkal, a melyekre ámitó igék kell. 

Mert  azok a tízezrek  legyőzhetetlenek. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
Az alsótizezrek. 

— En láttam az alsóbb nép gyerme-
keinek tízezreit a csatatéren, amint golyó-
zápor közepette nekimentek az ágyúnak és 
lelkesen ontották vérüket királyért és hazá-
ért! Akik ily hősiesen teljesítették politikai 
kötelességüket, azoktól nem lehet és nem 
szabad politikai jogokat megvonni! 

Színarany igazság ez még a miniszter-
elnök szájából is, de azért a nemzetboldogitó 
koaliczió mégis habozik: megadassanak e a 
politikai jogok ezeknek a tízezreknek. 

Ott. látjuk ezeket a tízezreket réten, me-
zőn, amint munkától kérges tenyérrel müve-
lik a magyar haza áldott földjét,  latifundiu-
mokat is. Ők vetnek,- ők boronálnak, ők ta-
karítják be az életet. Náluk nélkül nincs 
földmüvelés,  nélkülök nem lenne egy talat 
kenyér. Az ő munkájuk szerzi meg a bőséges 
jövedelmeket. Az ő véres verejtékük szerzi 
meg az országnak a jólétet. 

De azért a koaliczió mégis habozik: 
megadassanak-e a politikai jogok ezeknek a 
tízezreknek ? 

És a bányák gyilkos méhében, mű-
helyek dögleletes levegőjében az alsóbb nép 
gyermekeinek tízezrei végzik a nehéz, testet 
sorvasztó, koravénülését okozó robotot. Egy 
szög, egy csavar nem készülne az ő mun-
kás, kérges kezük nélkül. Fényes uri hintó 
lehetne-e nélkülük? Iparnak, kereskedelem-
nek ők a fundamentuma.  De azért a koali-
czió mégis habozik: megadassanak-e a poli-
tikai jogok ezeknek a tízezreknek ? 

Meg  fog  adatni  nekik.  Meg  kell  hogy 
adassék  nekik.  A tömeg, amely dolgozik, bir 
a maga óriási erejének  teljes öntudatával 
és a tízezrekkel hiába akarnak szembe he-
lyezkedni immár azok a parfümos  illatú 
kiváltságosak, akik az életből csak a gyö-
nyörűséget ismerik és nem képesek meg-
érteni a népet, a robotoló népet, amely fá-
rad, izzad, és a mely az állam erős gerinczét 
képezi. 

Jólétet  és jogot a népnek! 
Az alsóbb nép gyermekeinek lizezrei 

megfogják  maguknak jegyezni ezt a jelszót 
és nem kételkedhetnek ezek után abban, 
hogy az igazi barátot és támaszt hol keres-
sék. Annak, ki el van rá határozva, hogy 
józan és bátor módon küzdjön a népámitó 
izgatások letőréseért, a király és a nép közt 

Hová? 
Megyünk előre, a sötét, kietlen 

ismeretlenbe és nem tudjuk hová. 
Mikor és hová érkezik meg az az 
űrbe kidobott meteor, mely felszaba-
dulva a vonzás törvényének kény-
szerétől áthasítja a tér végtelenségeit 
és czél nélkül rohan előre és előre? 
Meg ég-e saját belső tüzétől s így 
semmisül meg, vagy összeütközve 
millió tüzcsillaggá sziporkázik szét s 
oszlik el, ez a kérdés ? Hová rohan a 
magyar nép sorsának ismeretlen uta-
kon haladó meteorja, ez a kérdés 
égeti a nép és nemzet jövő boldog-
ságát szivén viselő minden magyar 
ember lelkét. 

Hol állunk meg? Ott-e a hol már 
hamuvá égett a nemzet minden fél-
tett kincse a mesterségesen szitott 
harczi tűzben; vagy akkor, amikor 
a történelem eseményei átgázoltak 
fölöttünk  s a nemzetet kérle'hetetlen 
biztonsággal semmisitik meg az erő-
próbából származó összeütközések? 
Nem tudjuk. Annyi képtelen, annyi 
lehetetlen dolog történt utóbbi idők-
ben, aminek még a gondolata is szánó 
mosolygással találkozott volna néhány 
év előtt, hogy a következő ujabb 
képtelenséget véges elmével kiszámí-
tani nem tudjuk. Amit tudunk, az 
csupán annyi, hogy a XX. század-
ban történhetnek képtelenségek, de 
csodák nem. Ezen az uton, a melyen 
a nemzet többsége halad, csak a 
csodák segítenének immár. Ha akadna 
valami jótékony nemtő, mely puha 
ölében fogná  fel  a világűrben lebukó 
meteort, nem tenne nagyobb csodát, 
mint a mennyit vár a koaliczió a 
nemzet sorsának mindnyájunk fölött 
álló intézőjétől, a Gondviseléstől. 

A Gondviselés azonban csak ön-
tudatos népek számára van otthon. 
Gyermekes fantáziák  számára nem 
található. Tessék az ilyen népeknek 
a fényes  hold felé  kapkodni a kezé-
vel, mint a csecsemőnek. Komoly 
fogadtatásra  azonban ne számítson. 

Ne számítson főleg  akkor, ha 
azzal a biztos tudattal kapkod a hold 



felé,  hogy ugy sem éri el A ko-
alicziós urak elkövetett politikai hibá-
jukat legalább enyhítik az eszmélni 
kivánó nemzet előtt azzal, hogy be-
ismerésben vannak. 

Beismerik, hogy bizony: »hazud-
tunk eddig tekintetes haza s bár 
bizonytalan, hogy jövőben nem fo-
gunk-e hazudni, beismerjük, hogy a 
koaliczió alkotásokra képtelen, ez idő 
szerint czéltalan és a nemzetre nézve 
veszélyes párt konglomerátum«. 

A külömbség a koalicziós urak 
közölt csupán annyi, hogy egyesek 
nyíltan, a feudális  gróf  urak pedig a 
suba alatt hajlandók lefejteni  a koa-
licziós sujtásokat és pitykéket a dísz-
magyar mentéjéről. A tőlük már 
megszokott előkelő nyugalommal, 
melylyel oda se néznek a pálfordulá-
sok előtti kisebb-nagyobb politikai 
bünöcskékre. 

A Gondviselés pedig ez alatt 
gondját viseli a világ népeinek, min-
ket pedig átenged a koaliczió szabad 
uralmának. És rohannak előre, nem 
tudjuk hová ? Napról-napra nő a zűr-
zavar. Nyilt levelek és beszámolók 
röpködnek a levegőben, de nyilt és 
okos gondolat vajmi kevés. A multak 
hibáit dobálják egymás fejéhez,  a 
jövőről, a kibontakozásról, a nemzet 
megmentéséről, arról a rettenetes 
anyagi és erkölcsi pusztulásról, mely 
ért és ér bennünket, senki sem be-
szél. A Bánffy  példája, mely legalább 
félreállásra  kellene hogy sarkalja 
azokat a vezéreket, akik eddig csak 
vesztett csatákra vitték a nemzetet, 
nem hat a kellő mértékben. Foly a 
frázis  és szóáradat, mely betemeti a 
Tisza gróf  kiemelkedő állásfoglalásá-
nak hatását is. 

így közeledünk a vég felé,  mely-
ben letipor egy esztelen küzdelem 
mindent s a vég csak a veszteség 
lehet ugy a nemzet, mint a dtnasztia 
számára is. A gyermekek még hisz-
nek abban a csodában, mely ez uton 
vár reánk. A becsületes, komoly meg-
fontolás  tudja és érzi, hogy vesztébe 
rohan egy elvakult koaliczió vezér-
lete alatt a nemzet. 

Mikor áll meg ? Hová ? 

BELFÖLD. 
Az udvarhelymegyei erdészeti bi-

zottság felterjesztése. 
M. kir. Földinivelésügyi Miniszter Úr! 
Nagyméltóságod előtt is teljesen (isme-

retes a legkitartóbb magyar fajnak,  a székely-
népnek elszomorító anyagi helyzete, ösmere-

retes az, miként fogy  és pusztul — a ma-
gyar nemzeti állam kimondhatatlan kárára — 
az Erdélyrészi magyar kultura és faji  szupre-
máczia fentartására  hivatott székelység. 

Egész irodalom keletkezett már a mi 
nyomoruságunkról, de mindennél megdöb-
bentőbb képét tárják elénk a valódi helyzet-
nek a nagyméltóságú m. kir. kereskedelem-
ügyi miniszter ur által az 1905. évben »Ipari 
actió a Székelyföldön«  czimen kiadott füzet 
rideg statisztikai adatai. 

Ezen statisztikai adatok szerint: 
»1869-töl 1880-ig Magyarország polgári 

népességének szaporodása 1.3°/0 volt, a 
székelyföld  lakossága csökkent 0.7°/0-kal«. 

»1880-tól 1890-ig az ország összes pol-
gári népességének gyarapodása 10.3 % volt, 
a székelyföld-é  6 .2V. 

»1890-töl 1900-ig az ország polgári né-
pessége ismét gyarapodott 10.3B/0-kal, a szé-
kelyföld  mindössze csak 8.6°/0-kal«. 

A négyzet kilóméterre eső népsűrűség 
átlaga a székelyföldön  csak 36'6, mig a 
magyarországi átlag 59.6. 

»Mindez a gazdasági fejletlenség  kö-
vetkezménye« mondja igen helyesen jelzett 
miniszteri kiadvány, mely nemzeti vonat-
kozásban abban jut kifejezésre,  hogy az 
utolsó negyedszázad alatt a székelyföldön  a 
magyarság 10.8%-kai gyengült, vagyis ily 
mértékben szorult hánérbe azon nemzetileg 
fontos  területen a nemzeti érdek. 

Fennti székelyföldi  átlagos adatokkal 
szemben határozottan legszomorúbb Udvar-
helyvármegye helyzete. 

A vármegye területének művelési ágak 
szerint való megoszlása a következő. 

503,277 hold  területből: 
125.295 hold szántó 

8.115 
91.727 

501 
59 

69.767 
194.092 
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13 659 

225.137 

szőllő. 

kert 
rét 
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Tehát a mezőgazdasági mivelésre al-
kalmas terület csak 225,137 hold; és igy 
a gyér népességi viszonyok mellett is épen 
nem áll rendelkezésre mezőgazdasági müve-
lésre alkalmas megfelelő  nagyságú terület. 

Még világosabban kitűnik ez, ha már 
mostan a népességi viszonyokat vesszük 
tekintetbe. 

Ugyanis: Udvarhely vármegye 118.275 
lakójából 95.926-nak kell földmüvelésből  él-
nie ; tehát a mezőgazdaságilag használható 
225.137 hold területből alig 21/, hold, a 
125.285 hold szántóföldből  U/s hold jut egy 
lélekre, a melynek jövedelme, tekintettel az 
itteni kevésbbé termékeny talaj csekély ho-
zamára, alig elegendő kenyérre is. 

Még sötétebb a helyzet ha tekintetbe 
vesszük, hogy Udvarhely vármegye 125.295 
hold területű szántóföldjéből  a 1890-ik évi 
statisztikai adatok szerint évenkint 34.46°/0 
ugar, sőt parlagon hagyott terület (tehát 2 
hold mezőgazdasági terület, illetve 1 hold 
szántó sem jut tulajdonkép egy lélekszámra) 
a minek oka, mint azt a kereskedelemügyi 

"miniszter ur kiadványa konstatálja »a vonó 
állatok  és a termőképesség  fenntartására 

szükséges  trágya  hiányában keresendő«. 
Az állatállomány oka pedig az, hogy 

a rendelkezésre álló 69 ezer hold silányabb 
minőségű legelő nem elegendő a szükséges 
állatlétszám tartására és felszerelésére. 

A bajon tehát kgelsősorban csakis a 
legelők feljavítása,  s főleg  azok területének 
az erdők állagából való szaporítása által 
segíthetünk; annyival is inkább, mert a köz-
ponti piaczoktól való ezen nagy távolságban, 
s a gyengébb minőségű talajunk mellett, a 
gazdaközönség részére csakis az állattenyész-
tés üzése járhat megfelelő  jövedelmezőség-
gel, s ezen felül  a népnek egyik legjelenté-
kenyebb mellékkeresetét a fuvarozás  képez-
vén, az állatállomány szaporítását magában 
ezen körülmény is feltétlenül  szükségessé 
teszi. 

Ámde az erdőtörvény a túlnyomó rész-
ben közvagyont képező erdőterületeket erdé-
szeti kezelésbe vévén, a legelőterület sza-
porításának részben útját állotta, ugy hogy a 
különben igen üdvös és a más viszonyoknak 
megfelelő  erdőtörvény szószerint rideg végre-
hajtása, itten a mezőgazdaság fejlődésének 
lett gátja, holott a törvény által engedett 
latitüdöknek a helyi viszonyoknak megfelelő 
czél és okszerű felhasználása  által épen az 
erdőtörvény körültekintő végre hajtása rend-
jén lehet módott nyújtani a földmivelő  nép 
boldogulására, ha a helyi viszonyoknak meg-
felelő  és helyes beosztással az értékesebb 
erdők fentartásának  s a feltétlen  erdősi-
tendő területek államsegélylyel való befá-
sitásával egyfelől  a jövő nemzedék részére 
gondoskodunk értékes tőkéről, másfelől  a 
legelők szaporításának a mostani nemzedék 
számára nyitunk uj megélhetési forrást. 

A vármegyének a nagyobb közerdő 
területekkel biró vidéken lakó népe, bár a. 
bajok tulajdonképi okára rámntatni nem is 
tudott, ösztönszerűen érezni kezdette az 
erdőtörvények rideg végrehajtásának káros 
hatását, a miért az erdőtörvény életbe lépte 
óta, egypár időközben történt üdvös intéz-
kedés mellett is, állandóan fenállott  azon 
körökben az elégületlenség, mig végre a 
tusnádi székely kongresszus határozatai, 
valamint Nagyméltóságod Székelyföldi  ki-
rendeltségének egyes jelentései rámutatván 
a bajok tulajdonképeni okára, a sérelmek 
orvoslásának lehetőségére s a javaslatok 
részbeni valósítása meg is kezdetvén, némi 
megnyugvás szállta meg az erdőbirtokossá-
gok intelligensebb elemeit. 

Mivel azonban ezen nyugalmasabb 
hangulat a nép körében ujjabban kezd tüne-
dezni és mivel a székely földmivelő  nép 
megmentése érdekében magunk is foltétlenül 
sürgősnek tartjuk, hogy a tusnádi székely 
kongresszus határozmányai, meg a székely-
földi  kirendeltség javaslatai, sürgősen végre-
hajtassanak, meg nem tagadhattuk, hogy a 
kérdésnek megbeszélése czéljából mult hó 
30-ára összegyűlt közbirtokossági képviselők 
által hozzánk benyújtott memorandumot 
Nagyméltóságodhoz felterjesszük. 

Saját részünkről a kérésben felsorolt 
kívánalmakat, a 4-ik kivételével, teljesíthető-
nek véljük s bátrak is vagyunk azokat Nagy-
méltóságod nagybecsű figyelmébe  ajánlani. 

Tekintettel a 4-ik pontban nyilvánult 
kívánalomra, legközelebb aként intézkedtünk, 



hogy a fontosabb  természetű ügyeknél, az 
illető erdőbirtokosság képviselői is hivassa-
nak meg az erdészeti bizottság tárgyalásárai 
hogy a hozandó határozatok közvetlen szó-
beli megbeszélés, kölcsönös kimagyarázás és 
megértés alapján hozatván, a birtokosságban 
teljes bizalom ébredjen a bizottság működése 
iránt. Ily módon remélhetőleg 4. pontbeli 
kivánalmuk kivihetetlenségét csakhamar ők 
maguk át fogják  látni. 

Mivel nézetünk szerint főleg  a bükkel 
benőtt erdőterületek lennének legelőre át-
alakitandók, bátrak vagyunk jelezni, hogy a 
bükkfatömeg  haszonhajtóbb kihasználása 
szempontjából óhajtandó lenne, egyes csomó 
pontokra fatelitő  telepeket s a bükk feldolgo-
zására szolgáló más gyárat létesíteni, miért 
is Nagy méltóságod nagybecsű figyelmét  erre 
felhiva,  e gyárak létesítésére erkölcsi és 
anyagi támogatását mély tisztelettel kérjük. 

A folyó  évi erdősítésekre vonatkozó 
29. sz. határozatunkat, melynek függőben 
tartását kéri a memorandum, pótlólag fog-
juk felterjeszteni. 

Udvarhelyvármegye közigazgatási er-
dészeti bizottságától. 

Sz.-udvarhelytt, 1906. február  14. 

Altalános szavazati jogot! 
Achim Anrás, Békéscsaba volt ország-

gyűlési képviselője, kilépett a koaliczióból, 
mert az az általános választói jogot nem 
valósította meg, holott módja és ideje is lett 
volna rá. De ugyanakkor kortesfogásból  meg-
vádolja a kormányt is, hogy a törvényja 
vaslatot nem terjesztette be a házhoz. Azt 
a törvényjavaslatot ugyanis, mely rég készen 
van, ahhoz a házhoz, mely rég nem dol-
gozott. 

De legfőbb  a dologban az, hogy meg-
állapította a paraszt pártot. 

Hát ez Achim Andrástól igen életrevaló, 
jó gondolat volt. Ha a tizenkilenczedik szá-
zad uj feudalizmusa  magának évtizedeken 
keresztül fen  tudott jelszavakkal tartani egy 
pártot, mely érdekét szolgálva megfeledke-
zett arról az elemről, mely a nemzetet tartja 
fen,  s a saját érdekei védelmére, de világo-
san a nemzet érdekei ellen, csupa jelszavak-
kal ezt a nemzetet fentartó  elemet a maga 
részére le tudta kötni, de Ígéreteinek sem 
megfelelni  nem tudott, sem voltakép nem is 
akart, akkor csakugyan elérkezett az ideje 
annak, hogy ugy a földmivelő,  mint az ipa-
ros osztály, a munkás emberek zöme, kilép-
jenek saját érdekükben a küzdelem porodjára. 

Vegyük csak vármegyénket. 
Az 1904. évi választók névjegyzéke 

szerint választói joggal birtak őstermeléssel, 
tehát mezőgazdasággal foglalkozók  5,572 
egyén. Az iparosok és kereskedők közül 
pedig 626 egyén. 

Ezzel szemben van azonban várme-
gyénkben 24 éven felüli  magyar honos férfi, 
ki őstermeléssel foglalkozik  : 24,750 és ipar-
ral és kereskedelemmel foglalkozó  férfi  2,579. 

A mai választási rendszer mellett ki-
szorult politikai jogok gyakorlatából 19,178 
őstermelő és 2,053 iparos és kereskedő, te-
hát az őstermelőknek 77.5"/0-a, az iparosok-
nak és kereskedőknek 76.5°/„-a. Ezzel szem-

ben a 779 tisztviselő, értelmiségi ^hivatásu, 
egyén közül szavazati joggal bir 642, poli-
tikai jogai gyakorlatától meg van fosztva 
137, tehát 17.7%. 

• Ezek száraz adatok, de annál becse-
sebbek. De lássuk csak tovább. 

A kormány által elkészített törvényja-
vaslat szerint, minthogy csak a 24 évet be-
töltött irni és olvasni tudók kapnának sza-
vazati jogot, az őstermelései foglalkozók  kö-
zül 16,564 egyén, tehát 10992-vel több, mint 
most, az iparral es kereskedéssel foglalkozók 
közül 2183 egyén, tehát 1657-tel több, mint 
mint most nyerne vármegyénkben szavazati 
jogot. Kizáratnék tehát az őstermelők 30%-a, 
s az iparosoknak és kereskedőknek 18.6%-a, 

Mi nem vagyunk teljesen megelégedve 
a kormány törvényjavaslatával sem, azon 
egyszerű indokból, hogy bármi czimen szo-
ritassék meg a választói jog az már nem 
általános  választói jog. Nekünk szükségünk 
van a nemzet azon értékes elemeire is, kik 
ugyan irni és olvasni nem tudnak, de a 
nemzeti kötelezettségek teljesítéséhez ép oly 
mértékben hozzájárulnak, mint a többiek. 
Igaz ugyan az is hogy a jövendő generá-
czió a tankötelezettség és az ingyenes nép-
oktatás folytán  megtanul irni és olvasni s 
igy ezen megszorító rendelkezés önmagától 
fog  elesni. De ennek az érvelésnek igen nagy 
hibája, hogy épen a mai értékes elemek kö-
zül maradnak jogfosztottak  és pedig igen 
számosan, s mert oly mulasztást büntet ez-
zel a törvényjavaslat, melyért a mai gene-
ráczió teljességgel nem lehet felelős.  Azt 
sem látjuk be, hogy miért kelljen a válasz-
tói jogot a 24 életévhez kötni, holott az 
eddigi gyakorlat a 22-ik életév hátrányait 
egyáltalán nem bizonyította, 'sőt annak he-
lyességét igazolta. 

Bármennyire is nem üti meg követe-
léseink mértékét a törvényjavaslat, lehetetlen, 
hogy örömmel ne fogadjuk  és annak tör-
vénynyé való emelésére mindent telhetőt el ne 
kövessünk. Mert semminél még a kevés is 
több, s a törvényjavaslat, ha mindent nem 
is ad meg, de sokat nyújt. A sok pedig a 
kevésnél is több. 

Ha majd vármegyénk eddigi hétezer 
választója helyett húszezer fogja  akaratát 
nyilvánítani, akkor majd beszélhetünk nem-
zeti akaratról, majd kivívjuk a többi köve-
telményeket is, de addig csakis kiváltságos 
osztályok akaratának érvényesüléséről, azok 
érdekeinek kivívásáról lehet szó. 

Amitások. 
A pénzügyminisztérium közzétette az 

1905. évi mérlegét államháztartásunknak. 
Szomorú adatok tárulnak elénk e kimuta-
tásból. 

A kimutatások szerint a bevételek ösz-
szege 16 milióval, a kiadások összege 42 
millióval kevesebb, mint 1904-ben, tehát az 
1905. év mérlege 118 millió koronával ke-
vesebb. 

Ez száraz tényállás. Ez a koalíciós 
gazdálkodás eredménye. 

Ennek épen azok örvendenek, kik a 
bajt előidézték. 

Minek örülnek olyan nagyon ? Talán 

"annak, hogy csak az állam megy tönkre s 
nem a nemzet ? Az államban eddig a nem-
zet szervezetét láttuk. 

Ha a kabátunk lerongyolódik, minden-
esetre jobb, mintha bőrünk rongyolódik le, 
de a mikor uj kabátott kell beszerezni, mé-
gis a mi zsebünk érzi meg. 

Nap-nap után olvasunk a koalicziós 
pesti és vidéki újságokban felhivást  az adó-
megtagadására, olvasunk buzdítást, hogy ne 
dohányozzunk, ne igyunk szeszt, ne utazzunk, 
szóval semmivel hozzá ne járuljunk az ál-
lam bevételeinek növeléséhez-

Hogy ne dohányozzunk és szeszt ne 
fogyasszunk,  igen üdvös egészségtani tanács. 
Annak megfogadása  annyira hasznos, hogy 
minden jóravaló könyvben tömérdek sokat 
lehet erről olvasni. Ha valaki eddig nem 
tette meg saját egészsége fentartására,  tegye 
meg hát a magyar nemzet szervezete, maga 
az állam iránti gyűlöletből. 

Nem károsodik a nemzet vagyona ez-
zel semmit. Minőség tekintetében értékesebb 
lesz az emberanyag, a felesleges  kiadás meg-
spórolása növeli a nemzeti vagyont. A do-
hány és szeszfelesleget  értékesíthetjük kül-
földön,  sőt ez utóbbit magunk is ipari téren. 
Ezzel csakugyan szolgálatot tesznek a nem-
zeti érdeknek. 

De nem igy van az adófizetéssel.  Any-
nyira kézzel foghatóan  nem igy van, any-
nyiszor bebizonyítottuk már az adó megta-
gadásnak ugy a nemzet egyes tagjaira, mint 
az egész nemzetre vonatkozólag káros vol-
tát, hogy nem foglalkoznánk  vele újra, ha 
folytonos  és állandó csökönyösséggel nem 
hirdetnék az orruknál tovább nem látó, szük-
látkörü agyvelők. 

A mikor az egy évi adótartozás befi-
zetése is oly nehézségbe ütközik az ország 
lakosainak nagy részénél, vajon mi fog  ak-
kor történni, ha több évi hátrálékot nem 
részletekben, de egyszerre kell befizetni  ? 
Akkor majd előáll-e a koalicziós sajtó, hogy 
a szegény végrehajtást szenvedőket abból a 
nyomoruságokból kisegítse, melybe köny-
nyelmü, a hazafiságot  utánzó, de valójában 
nélkülöző tanácsával belevitte ? De nemcsak, 
hogy a könnyen hívőket belevitte, hanem a 
józanabb gondolkozásuakat terrorizálta. Ak-
kor persze újból fog  valamelyes ürügyet 
találni, hogy az ódiumot az állam közegeire 
hárítsák. Igazán sajnáljuk, hogy nincsen a 
büntetőtörvénykönyvben olyan szakasz, mely-
lyel az ilyen tanácsot adó gazembereket, kik 
ugy a nemzetnek, mint az egyes polgárok-
nak tudva, szánszándékkal, ravasz fondor-
lattal vagyoni kárt okoznak, tömlöczbe csu-
katni lehetne. 

Hát mi az állam, ha nem maga a 
nemzet? Ennek is megvannak a szükség-
képeni kiadásai, az adósságot fizetni  kell, a 
katonaságot, a hivatalnokokat fizetni  kell. 
Az államgépezetet fenn  kell ' tartani, mert 
különben széttzüllik a nemzet, az állam. De 
ezekre a pénz begyül, ha megtagadják is 
adófizetést.  Hanem abból a 160 millióból, 
a mit be nem fizettek,  igenis oly, beruházá-
sokat kellett volna tenni, a mit a nemzeti 
vagyonosodás érdeke kiván meg. 

Nem lehetett itt a Székelyföldön  e mi-
att a vasútak kiépítését megkezdeni, nem 
lehetett gyáripart segélyezni és létesiteni. 



Mindezt a mi saját zsebünk bánja meg, nem-
csak duplán, de triplán is. 

Ma igazán itt volna az ideje, hogy 
mindenki csak azt mondja, a mi — igaz. 
Az igazsággal való taktikázás, magyarul 
mondva: hazudozás, a jóhiszemű nemzet 
ámítása egyértelmű a hazaárulással. 

Ne szégyelje senki sem, ha az adóját 
megfizeti  s ne védekezzék a gyáva, arczát-
lan felhívásokra  és vesse meg az ilyen pi-
masz terrorizmust, a melyik a hazaárulást 
is nemzeti színű köntösbe bujtatja. 

Igaz Székely. 

Tulipántos a kalapom... 
Ez a legújabb koalicziós nóta. 
Ettől most csak beadja derekát Auszt-

ria—Bécs! — Ennek már fele  se tréfa. 
A dologra térve, meg kelle állapitanunk, 

hogy még soha olyan fegyverekkel  nem har-
czolt a magyar, a minőkkel 1 \ év óta »küz-
denek« a többség tagjai. 

Volt a magyar kezében kő, dorong, 
nyíl, kard, puska, ágyú, sőt még magyar 
ruha is. De nem voltak sohasem olyan küz-
delmi eszközei, a minőkkel az egy és egy 
negyed év óta uralkodni akaró többség 
operál. 

Vegyük csak sorra ezeket az eszközö-
ket és mindenki meggyőződik "róla, hogy 
igazunk van. 

Magának a többségnek megszerzése 
kijátszásra irányuló ígéretekkel és terrorizmus-
sal történt. Tehát már a fogantatása  hazug 
volt, a mi nyilvánvalóvá lett azonnal, mi-
helyt a többség közel érezte magát a hata-
lomhoz. Nyomban igyekezett formulákat 
találni a választóknak tett szabadságjogi 
ígéretek kijátszására. Ez a fegyver  állandóan 
és következetesen koalicziós fegyver  marad 
mind a mai napig. Hazug hirek terjesztése, 
az azokhoz való makacs ragaszkodás jel-
lemzi a koalicziós harczmodort a hadveze-
tőségtől kezdve le egészja Beteg-Pál-féle  mik-
robákig. 

Második fegyvere  a rágalom. No ez is 
állandó fegyver  öt negyedév óta. Nincs a 
rágalomnak olyan kifejezése,  melyet állan-
dóan forgalomban  ne tartanának. 

A harmadik fegyvere  a gyalázkodás 
fegyvere.  Mindenki alávaló, gaz, hazaáruló, 
aki az ő feudális-klerikális-reakcziónarius 
kordélyukba nem engedi magát befogatni 
igavonó baromnak. 

Ezek a »szellemi« fegyverek. 
Van azonban más is. Ez: a terroriz-

mus. Megnyilvánulási módjai: fütyülés,  or-
dítás, köpés, záptojással dobálás, bántalmazás. 

Amint látjuk eddig a terrorizmus esz-
közei crescendo haladnak. Szó volt ugyan 
róla, hogy az emelkedés a polgárőrség pus-
káján tul az ágyúig terjedjen, de ezek a me-
rész tervek csak ideák maradtak, nehogy 
egy csendőr-őrs-járat be találja kisérni az 
egész polgári ármádiát tüzérségével egye-
temben. 

Fejlődni tehát tovább nem lehetett, 
természet törvénye szerint be kellett követ-
kezni a visszafejlődésnek. 

A decrescendo ilyenformán  haladt : 
közeledés háromlépésnyire a szuronyhoz, 

főispánok  agyonorditása közgyűléseken, vár-
megyei leszerelés görögtűz mellett, gyerme-
kes csinytevés a királylyal szemben és vi-
tézi megfutamodás  négy szál honvéd elől. 
Koaliczios mise, csöndes imádkozás, zokogás, 
társas theázás, végül a tulipán. 

Hazaáruló bitang, gazember, sőt több, 
czuczilistába oltott darabont, aki megnem 
esküszik rá, hogy ezekkel a fegyverekkel 
Magyarország teljes állami függetlenségét  a 
legrövidebb idő alatt ki lehet vivni. 

Hazaáruló darabont az, a ki azt hir-
deti, hogy kenyér és jog kell a magyar nem-
zet óriási többségét képező munkálkodó nép-
millióknak. 

Hazaáruló bitang, gazember az, ki azt 
vallja, hogy a mai kisebbség papirosalkot-
mányát, melyet négy honvéd játszva tűz a 
szuronya hegyére, fel  kell, hogy váltsa az 
az egész nép, tehát az igazi nemzet alkot-
mánya, melynek ereje, legyőzhetetlensége a 
milliók alkotmányos érzületében, az alkot-
mány megvédelmezérése irányuló törhetetlen 
akaratában és karja erejében találja biztosi-
tékát. 

Hazaáruló darabont az aki nem lelke-
sedik tömeg-nyomor állandósításáért, hanem 
azt akarja, hogy a népmilliók megtalálják hon-
jukat a hazában ; ne legyenek kénytelenek 
elhagyni a tejjel-mézzel folyó  Kánaánt. 

Hazaáruló ! . . . de minek folytassuk, 
hazaáráló mindenki, a ki nem mágnás, nem 
pap, nem gentri, nem fiskális  s nem ezeknek 
a járszalagján vezetett — hazafy. 

Mi már csak maradunk hazaárulók. 
Ezer esztendőn át sok minden nyavalyát 
kihevert ez az ország. Kiheveri a koalicziót 
is. Sőt (Uram bocsá!) ez a szegény haza 
még a Fischer Emil-féle  1, 3. és 5 koronás 
tulipán is tul fogja  élni. 

A kiken az imádság sem segit már, 
azokat a legszebb tulipántok sem fogják 
kirántani a halál árkából. 

Kitörte el a csuprot? 
Lapunk előző számában tényekre,  iény-

\rülményekre  való pontos és lelkiismeretes 
hivatkozással mutattuk ki, a tanári karnak 
kirrekt eljárását az eltávozott VII. oszt. ta-
nítók ügyében és egyben levontuk a pre-
mfczákból  rfzükségszerüleg  folyó  azt a kö-
veVeztetést, hogy a fiukat  idegen kezek, 

itlen kezek ragadtták ki az iskolából 
székelyföldről.  Határozottan nem mon-

ik, de sejtettük, hogy a Dr. Vá'entsik 
icz vármegyei tisztifőügyész  úr keze a 
itó kezek között van. 
[Hát jelentkezik is a főügyész  úr. Nem 

nyiltféi.  De elég érthetően. Mint a gyermek, 
mikolazt mondja : ezt a csuprot nem én 
törten! el (noha csak ő volt a szobában, 
melyb n a csupor »eltölt«). 

] i ezzel a tagadással szemben kény-
telenel vagyunk az igazság érdekében és az 
általüt méltatlanul meghurczolt intézet ér-
dekébf  i megállapítani, hogy a mai csupor 
nak ig nis általunk leve szomorú vége. 

i apitjuk pedig ezen állításunkat a kö-
vetkez tényekre  és ténykörülményekre: 

1 Abban a bizonyos szobában, a mely-
ben a ;supor eltört, dr. Válentsik  Ferencz 

tiszti főügyész  többször megfordult,  noha ott 
semmi keresete  nem volt; mert ő neki egy 
autonom ref.  középiskola belső dolgához ép-
pen annyi köze van, mint akár a marokkói 
császár pénzügyeihez. 

Igaz ugyan, hogy ő azt mondja, azért 
ment a szobába, hogy a csuport el ne tör-
jön ; de a fatális  dolog mégis megesett: a 
csupor eltört. Olyan tünetek között, melyek 
az ő segitő kezére vallanak. Ezzel szemben 
mit sem használ az a vigasztalása, hogy ha 
ott nem lett volna, a csupor még több da-
rabra törött volna. 

A tiszti főügyész  úr fent  járt az inté-
zetben, tárgyalt a fiakkal,  bátorította őket az 
ellenszegülésre. Szóval  is bátoritotta-e, azt 
mi bizonyítani nem tudjuk, de hogy tettel 
bátorította,  az minden kézségen felül  áll. 
Mert: 

2. A tisztifőügyész  sörös-boros uzson-
nában részesítette az erre rá nem szorult 
intézeti növendékeket, honnét látható jó han-
gulatban mentek fel  az iskolába a határozat 
kihirdetésének meghallgatására. 

Mondja a tisztifőügyész  ur nyilvánosan, 
hogy nála a fiuk  vendégségen nem voltak ! 

Adjon felvilágosítást  e kérdésre: ő 
ajánlotta-e  fel  a vendégséget a diákoknak, 
vagy pedig azok kérték, koldulták ki azzal, 
hogy az intézetben nem kapnak enni? 

Ha esetleg nála kunczorogtak az enni-
valóért a fiuk,  mért nem vezette őket vissza 
az intézetbe? Mért nem tudakolta meg az 
igazgatótól, miben áll a fiuk  dolga? 

3 A kilépési, belépési, félrelépési  s más 
effajta  koalicziós diák-nyilatkozatok az irodá-
jából kerültek ki. Mért adta irodáját ilyen 
czélra ? 

4. Ha hozzá mentek a fiuk  jogtaná-
csért, mért nem vitte, illetőleg utasította 
őket nyomban az egyedül  illetékesekhez:  az 
igazgatóhoz és a szüleikhez? 

5. Tény, hogy egyes fiuk,  megszegve 
az internátus nevelési törvényét, mielőtt az 
intézetből kiváltak volna, a nevelőházon ki-
vül töltötték az éjszakát, a tiszti  főügyész 
urnái háltak. Miért fogadta  őket a házába ? 
Mért nem vezette vissza az eltévelyedetteket 
otthonukba ? 

Ezek a tények és ténykörülmények azt 
igazolják, hogy a tiszti főügyész  ur illeték-
telenül, jogosulatlanul szólott bele egy 
autonom protestáns intézet belső ügyébe, 
a mitől annyival is inkább illett  volna tar-
tózkodni, mert még a hitrokonság sem ad 
neki még csak ürügyet sem a beleavatkozásra. 

Miért ártotta hát magát bele ebbe a 
dologba? Megmondották azok az ujságköz-
lemények, melyek az eset alkalmából a koáli-
cziós újságokba innét honffy-kezek  által be-
csempésztettek. Azok szerint a közlemények 
szerint, a tanári kart azért kellett a hazafiat-
lanság vádjával terhelni, hogy a tanári karon 
keresztül Ugrón Jánoshoz, mint a ref.  kol-
légium egyik főgondnokához  lehessen dör-
zsölni ezt a koalicziós sáros csizmát. Ezért 
kellett a tanári kart a rövidlátó volt tanítvá-
nyok által is meghurczoltatni s a szegény 
fiukat  idegenbe űzni. A czél szentesíti az 
eszközöket. 

Ez esetben szentesitheti is, mert czél 
és eszköz egyforma  — koalicziós. 



TOLLHEGYGYEL. 
A hajdúböszörményi székely diákok 

azért, mert hazaffy  Válentsik  Ferencz »jegy-
zőkönyvbe nem vett« azon nyilatkozatát, 
hogy : »Majd én gondoskodom neveltetésük-
ről« csakugyan be nem tartotta, hazafias 
gyűjtés utján mind a négy lova számára 
egy-egy Fischer-féle  1 koronás disztulipánt 
küldöttek. 

* 

A külföldön  lenéznek, megutálnak 
bennünket, mert becsületes munka helyett 
ostoba frázisokon  rágódunk és felülünk 
néhány urnák, aki unalmában »nemzetet 
vezet«. A koronajáradék ijesztően esik, a 
magyar papirok megdöbbentően özönlenek 
vissza külföldről,  a bankok becsapják a 
pénzszekrény ajtaját, a külföldi  gyáros 
ugyanazt cselekszi a raktár kapujával s a 
kereskedők sorra buknak. 

Rendben van. Nem béke és gazdasági 
jólét kell a magyarnak, hanem: tulipán. Ez 
a fő,  mondják a mágnásasszonyok s ha ők 
mondják, el kell hinnünk, mert férjeik  első 
rendüen érdekelt gazdasági tényezők. Appo-
nyinak harisnyagyára, két vasöntője, And-
rássynak óriási famegmunkáló  telepe, hajlí-
tott bútorgyára, Batthyánynak gépgyára, 
dongagyára, Zichynek szikvizfej-gyára,  posz-
tószövője, kocsigyára, üveghuttája. Az ösz-
szes nagyiparosmágnások a munkásoknak 
csaknem a felét  foglalkoztatják.  Ha tehát 
nekik, az erősen érdekelteknek első a tuli-
pán, mi henyélő herék, garasos kártyások 
ne beszéljünk. 

* 

Mint értesülünk Gyerkes  csakugyan 
feltalálta  a repülő  csizmahnzót s közelebb 
ki is fogja  azt próbálni a Beteg Pál önrek-
lámjaiba belekopaszodott tarkóján. 

* 

Beteg hurczolkódik. Megindul tehát 
néhány házzal azon irányban, melynek vég-
állomása nemsokára Kuvarvár lesz! 

* 
Távirat.  Beteg, volt borvizeslegénynek. 

Székelyudvarhelyt. 
Ha Kuvarvárról is kikopott, jöjjön visz-

sza, régi foglalkoztatása  fentartva. 
Kézdivásárhelyi borvizszállitó társaság. * 

»Székelyudvarhely« szerkesztőségének. 
Mai postával küldtem holdvilágos kopako-
tokra, egy príma jeges vízbe áztatott pokró-
czot. Használjátok egészséggel, mert most 
már én is látom, hogy csakugyan nagyon 
»rotyul« vagytok. Szóval majd többet, ha 
béjövök. Tulipános Papp Mózsi. 

* 

Párbeszéd. 
K. B. : Hát kitessékeljük szegény öreg 

honvéd özvegyet házunkból, 
P. G.: Ki ám ! — azt a részfán  fü-

tyűlőjét. Majd imánkozunk lelkiüdvösségéért. * 

A mint több külföldi  napi lapból érte-
sülünk Bíró Sándor végrehajtó úr, a me-
gyei koaliczió magánjogi szakelőadója, leg-
közelebb lefoglalt  2 kilometer füstös  kolbászt, 
és egy pár ökröt, melyikből egyik bornyuzó. 
— Rettentő, hogy gyarapodik a koaliczió. * 

X. X.: úr hóhér ugyan — ma mert -
élnie kell — de akasztás után olyikat meg-
siratja utólag. Ugy-e derék ember X. X. úr. 

Betegpál úr is kinyomatta ugyan a 
»Luther és Kálvin« czimü röpiratot — mert 
hát ő nyomdász, — de már pár nap múlva 
lesajnálkozta lapjában. Ugye derék hazaffy 
betegur. 

* 

Beteg-Pálék »nemzeti ellentállás«-ának 
csődje ime bekövetkezett. Rajtacsíptük őket 
egy csomó hazugságon.  Rájuk is sütöttük. 
Most azt mondják : nem gilt, tovább ők nem 
játszanak. írjunk bármit, ők  nem is vála-
szolnak.  Azt persze elhallgatják, hogy azért i 
nem válaszolnak, mert nem tudnak.  Benne 
vannak saját hazugságaik pecze-gödrében. 
Méltó helyen. 

Ám mi mégsem hagyhatjuk ott őket. 
Kirántatjuk valamelyik koalicziós czigány-
nyal (mert hogy másnak nem való az a 
munka): hadd lássa a publikumjuk őket. 

Sajnos, mi nem engedhetjük meg ma-
gunknak azt a luxust, hogy tudomást ne 
vegyünk hazudozásaikról. Észre fogjuk  venni 
és számon kérjük  továbbra is kérlelhetetle-
nül. Székely népünk meggyalázóinak, a kik 
azzal rágalmazák e népet, hogy nagytöbb-
ségében tolvaj, békét nem hagyhatunk. 

* 

Mi ha valamit állítunk, tényekre  tá-
maszkodunk. Beteg-Pálék ráordítják hazug-
ság ! Ha azt írjuk : a nap az égen van. 
Rámondják: hazugság!  Nap soha sem volt 
az égen. Ha azt mondjuk : csillagok ragyog-
nak az égboltozatán. Ráordítják: hazugság! 
A darabantok találmánya minden ugy neve-
zett csillag. — Ha azt találjuk mondani: az 
üveg átlátszó,  ők készek a felelettel:  hazug-
ság! Ki látott valaha átlátszó üveget? 

Ezek a szegény emberek semmit sem 
tudnak már kimondani a nagy hazaffyság-
tól, csak a saját nevüket: hazugság.  Szegény 
meggárgyult emberkék ! 

* 

A koaliczió alkotmányos czélja, a vég-
letekig feszítve  a hurt, az anyagi bukás szé-
lére vinni az államot, s teljes harczképtelenné 
tenni, a határaink védelmére hivatott had-
sereget. 

Helyes . . . De a politikai módszernek 
csak egyetlen helyes alapfeltétele  lehet; — 
az, hogy a Király  jobb hazafi,  mint ők. — 
És ez igy is van ! Alapfeltételül  tehát helyes, 
de azért eljárásának váljon hazafias  e? Okos 
elv-e az: »pusztuljunk  éhen, hogy búsuljon 
miattunk  a király«. 

* 

A koaliczió »hazudozásai«.  Ily durva 
szóval mernek élni azok a demokratikus és 
szabadelvű budapesti napi lapok; hogy a 
»Népszaváról«  ne is szóljunk. Tanulják meg 
kentek »hazaáruló újságok« : Csak a demok-
rata »hazud«, a koaliczió legfennebb  »fül-
lent«. Pardon. Ezt sem teheti, csak lelemé-
nyes és szellemes politikai sakkhuzást tesz. 

No de ilyen szellemes politikai sakk-
huzást aztán annál gyakrabban is tesz a 
koalicziós sajtó. Mindennap többet is. 

Igaz hogy minden alkalommal kézzel 
fogható  megczáfolásban  részesül, dehát ez 
mellékes. 

Elég ha állitnak valamit a »Méltóságos 

hirlapok« — mily arczátlanság azt követelni,. 
hogy az igaz is legyen. Nem nagy dolog az 
egymagában is, ha mi egyszerű halandók 
elolvashatni szerencsések lehetünk a főúri 
szellemes politikai sakkhuzásokat. 

HÍREK. 
A Magyar Védő-egyesület er-

délyrészi osztálya megalakulván, a vá-
lasztmány hozzáfogott  a társadalmi szerve-
zéséhez, hogy eredménynyel szállhasson 
sikra a magyar termelés védelmében. Mun-
káját azonban igen nehezíti az a körülmény,, 
hogy a kibocsájtott ideiglenes taggyüjtő ivek 
közül sokat még ma sem küldöttek vissza 
az ivtartók, s igy a választmány a beirat-
kozott tagok telől sem szerezhet kellő tájé-
kozódást. Az ivtartók szíveskedjenek a ná-
lunk lévő ivet, ha üresen is, de haladékta-
lanul beküldeni Salamon Rezsőhöz, az osz-
tály titkárához (postahivatal.) A kik ma be-
iratkoztak, a tagsági dijat Péterfi  Zsigmond 
péztárnokhoz küldjék be »Mezőgazdasági 
Bank, Kolozsvár« czimen. Ugyanott szemé-
lyesen is befizethetik  és egyszersmind tag-
sági jegyüket is átvehetik. A tagsági jegye-
ket különben az osztály titkársága fogja  az 
illetőknek megküldeni. Uj tagok akár sze-
mélyesen iratkozhatnak be a tisztikar és 
választmány bármelyik tagjánál, akár levél 
vagy levelezőlap utján. Jelentkezhetni, a 
tagsági dij (évi 4 korona a rendes tagoknak) 
egyidejű beküldésével a Mezőgazdasági Bank-
nál is. Jelentkezéseket végül az osztály-
irodája is elfogad  később közzéteendő hiva-
talos óráiban. 

Nyilatkozat. A Székely-Udvarhely 
vasárnapi számában most már azt irja, hogy 
én nem postán, hanem vasúton kaptam a 
koalicziót gyalázó Maró Gergely-féle  naptár 
sok ezer példányát. — Felhívom nevezett 
lap szerkesztőségét: tegye közzé  a vonatkozó 
adatokat.  Bizonyítson. Az adatok  beszerzése 
elé akadály  a vasúton nem gördül.  Tehát 
tessék bizonyítani, vagy a tévedést beismerni. 
Hallgatás, vagy csűrés-csavarás bizonyossá • 
teszi a — szándékos tévedést. Ember János. 

„Agresszív magyar kultúrpo-
litika" czimen Becsek D. Fia sz.-udvarhelyi 
könyvnyomdájában egy tartalmas füzet  jelent 
meg Chalupka  Rezső udvarhelyvármegyei kir. 
tanfelügyelőségi  tollnoktól, kinek neve az 
országos tanügyi- szakirodalom terén sem 
ismeretlen. A kultúrpolitikai tanulmány tar-
talma és iránya az, hogy kimutassa a ko-
moly, erős, minden izében nemzeti tartalmú 
és még a sovinizmus vádja ellenében is 
»agresszív«  jellegű magyar kultúrpolitikának 
nemcsak természetes létjogosultságát, de 
napjainkban szükségességét is és ennek 
kapcsán a magyar elem fajfelszivó  kultur-
képességeinek az államhatalom, az iskola, a., 
társadalom és a közélet minden megnyilat-
kozásában való offenzív  fokozása  által a 
magyar nemzeti állam nemcsak irott kozjogi 
posztulatum, de alakilag és tartalmilag is tény-
leges történeti valóság legyen. Eminens köz-
szükségletre irányítja a figyelmet  a tanulmány 
azon része is, mely hírlapirodalmunknak 
kifelé  való szervezéséről és a külfölddel  szem- -



ben a diplomácziai követségek utján való 
képviseltetéséről szól. Megérdemli e komoly 
kultúrpolitikai czélokat szolgáló tanulmány, 
hogy tartalma és iránya minél szélesebb kö-
rökben keltsen visszhangot. (Sz. F.) 

Téves következtetés. A »Magyar  j 
Szó« márcz. 28-iki számában »koalicziós I 
eszközök« czim alatt egy czikket közölt, 
melyben Válentsik  Ferencz tisztifőügyész-  j 
nek beavatkozását az ev. ref.  kollégium di-
ákjainak dolgaiba gróf  Majláth  püspök úr 
itteni látogatásával hozza összefüggésbe  , 
A leghatározottabban állithatjuk, hogy Maj-  \ 
láts  gróf  püspök látogatása, kizárólag az 
Oltár-egyesület ünnepén való részvétel vé-
gett történt, annak semmi politikai háttere 
nem volt, sőt ez irányban nem is lehetett, 
mert akkor még a hazafiaskodó  diákok nem 
törték fel  a kapun a zárt. Majláth  grófnak  | 
különben Válentsik  Ferencz tiszti főügyész 
nem volt bizalmas embere soha s látogatása 
a mely egyébiránt csak első volt, egyszerű 
udvariassági tény, melylyel dr. Válentsik 
Ferenczné őnagyságának, mint az Oltár-
egyesület alenökének szives fáradozásait 
viszonozta. 

Eczet és ólombetű. Betegék a ma-
guk meghibbant tyuk-eszével állítják egy-
más mellé ezt a két dolgot. Azt mondják, 
hogy mindegy. Pedig egy kicsit nem mind-
egy. Az eczet fűszer.  A betű a gondolat 
szárnya. Az eczet soha sem lehet egyéb 
mint savanyitó fűszer,  a betű azonban olyan 

. áruczikk, hogy értéke attól függ,  mire hasz-
nálják. Tiszteletreméltó, nagydolog a betű, 
ha nemes gondolatoknak és érzéseknek a 
hordozója, ellenben aljas, ha hazugságokat, 
hitvány szenvedélyeket juttat szóhoz. Ebben 
az esetben a betű ólomczukorrá válik. A 
Betegék betűi ilyen hitvány betűk. Mert ha-
zugságot hirdetnek szemérmetlenül, felekezeti 
szenvedélyeket felkorbácsoló  hitvány rágal-
maknak adnak szárnyakat. Az ilyen betűt 
méltán éri minden jóérzésű ember megvetése. 

Leleplezett hazaárulás. Egy hor-
vát röpirat jelent meg magyar fordításban. 
Szerzője Zagoracz  István horvát tartomány-
nyülési képviselő, egyike azoknak a fiumei 
rezoluczionistáknak, akikkel a koaliczió pak-
tumra lépett. A röpirat tartama bizonyára 

•feltűnést  fog  kelteni. Nem kevesebbet kiván 
benne a tiszteletreméltó horvát atyafi,  mint 
Dalmácziának Horvátországhoz való vissza-
csatolását. Az »egységes horvát nemzet« 
minden jogának és törekvésének elismerését, 
a »horvát állameszme« gyakorlati megvaló-
sítását, vagyis Boszniának és Herczegoviná-
nak Horvátországgal való egyesítését. De 
egyenest megdöbbenést fognak  kelteni a rö-
pirat ama részei, amelyekben  Zagoracz  el-
mondja,  hogy a koaliczió  már beígérte  az 
összes nagy horvát követelések  teljesítését. 
Tehát beígérte a horvát állameszme  gyakor-
lati megvalósítását, az egységes horvát nem-
zet elismerését, azt, hogy Magyarországban 
Horvátország állami egységgé  váljék.  És min-
dtíz miért ? Beígérte a koaliczió a horvát 
államiság elismerését azért, hogy a horvátok 
támogassák  a koalicziót  a hatalom elnyeré-
sében. Valóban, vérlázító. Nem kevesebbet 
akart tehát a koaliczió, mint megbontani >a 
magyar állani egységét, feldarabolni  Szent 
István palástját, csak azért, hogy megkapa-

rithassa a húsos fazekakat.  Az elbolonditott 
ország pedig tapsolt neki. Örök szégyene 
lesz a magyar közéletnek. Mert ha volt va-
laha hazaárulás, ez az. Ha volt valaha alá-
való indok, melyért valaki hazaárulást, elkö-
vetett, a koaliczió elkövette. Reméljük, hogy 
a dolog nem marad annyiban. Ha bekövet-
kezik a kijózanodás, az ország számon fogja 
kérni a koaliczió magatartását. Számon fogja 
kérni tőle azt a feneketlen  gonoszságot, mely-
lyel* megakarta bontani a magyar állam egy-
ségét és a melylyel azok erősítésére sietett, 
akik esküdt ellenségei a magyarságnak. Es 
bizonyos, hogy a számonkérés lesújtó Ítélet-
tel fog  végződni a koalicziós hazaárulókra, 
akik nem átalották a hazafiság  köntösét 
bemocskolni. Hanem, persze, erről és az 
ehhez hasonló koalicziós botrányokról a jól 
»megfizetett«  koalicziós sajtó hallgat 

Népmivelés. Bárczy István székes-
fővárosi  tanácsos és Veszely Ödön iskolai 
szakfelügyelő  Népmivelés czimen tudomá-
nyos folyóiratot  indítottak meg, melynek első 
kettős száma 176 oldalnyi terjedelemben 
most jelent meg. Szegényes népoktatásügyi 
irodalmunkban ez a folyóirat  azzal tűnik ki, 
hogy a szorosan vett iskolai kérdéseken kí-
vül a népmivelésnek egyéb eszközeit is tu-
dományosan tárgyalja. Hasábjain a legelő-
kelőbb pedagógusok mellett, legjobb iróink 
és a rokonszakok tudós művelői is alkalmat 
nyernek eszméik előadására. Már ebben az 
első számban is előkelő pedagógusaink mel-
lett czikket hoznak Gárdonyi Gézától »Uj 
szántás, uj vetés« czimen, Ambrus Zoltántól 
a színházról, mint nevelő eszközről, Teleki 
Sándor gróftól  általában a népmivelésről, 
Benedek Elektől a népiskolai- és népkönyv-
tárakról stb. A pedagógusok közül Fináczy 
Ernő, az országos közoktatási tanács veze-
tője történeti tanulmányt ír a száz évet 
megért Ratio educationisról Kármán Mór az 
állam és egyház viszonyát tárgyalja, Riedel 
Frigyes a tankönyvek illusztrálásáról szól, 
Náray Szabó SánJor gyógypedagógiai intéz-
ményeinkről ad átnézetet, Sebestyénné Stetina 
Hona a nőnevelés feladatairól  szól, Gutten-
berg Pál a slöjd múltját ismerteti. Érdekes 
Hálós Lajos dr. czikke a gyermek egyéni-
ségének megismeréséről, Kriesch Aladár fej-
tegetése a magyar nép művészetének jövő-
jéről, Wolfner  Pál dr. czikke a népiskolai 
történelem-tanításról. Ebben a kettős szám-
ban nem kevesebb, mint 32 czikk van és 
számos apróságok huszonhárom rovatba 
beosztva. A külföldi  tájékozást is adó rova-
tokban képviselve vannak a népoktatás ösz-
szes iskola fajtái:  a népiskola, polgári iskolák, 
továbbképző iskolák és tanítóképzők, a testi 
és művészi képzés összes ágai, az ide vo-
natkozó összes tudományos kategóriák, mint 
a gyermektanulmányozás, lélektan, gyermek-
védelem, népművészet, stb. A Népmivelés 
havonkint jelenik meg öt iven és a Franklin-
Társulat adja ki. Ára félévre  10 korona, de 
a tanügy munkásai és legyzők 8 korona 
kedvezményes áron kapják. 

• a g y a r nyelvkönyv, helyes beszéd 
és helyes irás, valamint a fogalmazás  elsajátí-
tására. Ilyen czimmel jelent meg a napokban 
Lampel R. budapesti könyvkereskedésében 
egy négy kötetből álló tankönyv, melyet az 
elemi iskolák I—VI. osztályai számára, (II., 
III., IV., V. és VI. oszt. csoportosítással) a 
népiskolai uj tanterv szerint és az abban 
lefektetett  irányelvek alaki és gyakorlati be-
váltásával Kozma  László, Somogyi  Béla, 
Szöllösi  Jenő székesfővárosi  tanítók és Em-
ber János Udvarhelvármegye kir. tanfelügye-
lője szerkesztettek. A széleskörű padagógiai 
tudással, körültekintő tervszerűséggel és mód-

szertanilag is az uj Utasításnak megfelelő 
nyomokon haladó Nyelvkönyv magában fog-
lalja a magyar nyelv tanításnak az uj tan-
terv értelmében felölelendő  redukált tananya-
gát s a gondolkodás fejlesztését,  a helyes 
és szabatos beszédre és írásra való oktatást 
nyelvtanilag aplikálja s irodalmi színvonalon 
álló olvasmányokból vezeti le. A Nyelvkönyv 
magában foglalja  a helyesírást és a fogal-
mazást is s az egész tárgykört a szemléleti 
oktatás támogatására sikerült illusztrácziók 
kisérik. A szakirodalom terén illusztris nevü 
szerzők a szöveget a tanitók számára való 
módszertani utasításokkal is ellátták. Ajánl-
juk ezen, a tanügyi irodalom terén is mód-
szertanilag úttörő tankönyvet a szakkörök 
figyelmébe,  mert bizonyos, hogy a mind jobb 
és a gyakorlat tapasztalatai alapján megirt 
tankönyvek mindinkább biztosítják a tanítás 
sikerességét is. 

A fogkő  minden embernél képző-
dik és pedig a vizben foglalt  mézsókból. 
Mindig a fogaknak  a foghus  széléhez leg-
közelebb fekvő  része csapódik le. Először 
észrevehetetlen kis mennyisében. Az első 
kis részlethez, mint valami maghoz mind 
több és több rakodik le még pedig a foghus 
alá is, azt helyéből kimozdítja és halad le a 
gyökér felé.  Most a rágás alkalmával a fog-
hús durva felületű  kőhöz nyomatik, az által 
izgattatik és gyuladásba jön ; ezen gyuladás 
következménye gyanánt a foghus  megduz-
zad, fájdalmas  lesz, a fogak  rendesen nem 
tisztithatók és a foghus  el kezd genyedni. 
Most már aztán az egész fogsor  rohamosan 
tönkre megy, mert a fogak  el kezdenek lógni, 
időváltozáskor és rágáskor fájdalmasak,  ugy, 
hogy valóságos megváltás számba megy a 
foghúzás  az ilyen egyénre nézve. Ezen itt 
vázolt betegség nagyon elterjedt, ugy hogy 
az embereknek majdnem fele  igy veszti el 
fogait  és csak másik fele  fogszú  következ-
tében. De a betegség lefolyása  lassú, évekre 
terjedő, s a mig valamely fog  nem kezd 
lógni, addig alkalmatlanságot csak nagyon 
ritkán okoz és én in í en magyarázom azt a 
hallatlan indolencziát, melylyel a nagy közön-
ség e betegséggel szemben viseltetik. Pedig 
a legtöbb fog  ezáltal megy tökre, és a leg-
több idült gyomorhurut a legjobb korban 
levő embernél, ebből származik. Továbbá 
esztetikai tekintetből is rendkívül fontos  do-
log ez, mert ha gyönyörködik szemünk egy 
jól ápolt fehér  fogsor  látásánál, fellázad  jobb 
érzésünk az ide oda, rendetlenül álló és ere-
deti hosszúságának majdnem felével  meg-
nyúlt kővel és mindenféle  baczilussal meg-
rakott sárgásszürke fogak  látása ellen. A 
fogkő  ellen pedig igen egyszerű a védelem. 
Minden évben kétszer, redszeres tisztítást 
kell alkalmazni. Igy kikerülhetjük e rettene-
tes betegségnek minden következményeit. 
Mert nem a kor teszi azt, hogy már 45 éven 
tul átlag minden második embernek fogai 
megnyúltak, hanem a lerakodott fogkő.  Mi-
helyt a betegség okát eltávolítjuk, megszűnik 
a betegség is. De miután olyan okkal van 
dolgunk, amely mindig vissza-vissza tér a 
védelemnek is rendszeresnek kell lennie. 

TANÜGY. 
632—1906. tanfelügyelői  szám. Másolat. 

Pályázati  hirdetmény. 
A gödöllői állami méhészeti gazdaság-

ban az 1906. év folyamán  hat időszaki tan-
folyam  fog  tartatni, a következő beosztás 
mellett: 

Május hó 1—21. földmives  kisgazdák; 
május 22-től junius l-ig erdőőrök; junius hó 



15—28-ig lelkészek; julius hó 1—21-ig és 
julius hó 24-től augusztus 13-ig néptanítók; 
végre augusztus 18—31-ig nők számára. — 
Czéljuk ezen tanfolyamoknak,  hogy az azo-
kon résztvevők a méhtenyésztés elméleti és 
gyakorlati ismereteit elsajátítsák, valamint, 
hogy a méhkaptároknak és méhészeti segéd-
eszközöknek házilag való elkészítését is meg-
tanulják. Mindenik tanfolyam  hallgatói annak 
tartama alatt teljes ellátásban díjtalanul ré-
szesülnek, és ezenkívül azok részére, kik 
pályázati kérvényükben szorult anyagi hely-
zetüket igazolják s a magy. kir. államvas-
utaknak, a távolsági forgalom  7—16. vonal-
szakasza között lévő, valamelyik állomásá-
ról jönnek, a személy és vegyes vonatok 
III. kocsiosztályában érvényes féláru  menet-
jegy váltására jogosító igazolvány küldetik, 
melynek ára a visszautazás költségeivel 
együtt, a tanfolyamról  való elutazáskor fog 
megtéríttetni. Minden egyes tanfolyamra 
20—20 hallgató vétetik fel.  A pályázni szán-
dékozók felhivatnak,  hogy 1 koronás bélyeg-
gel ellátott folyamodványukat,  melyben a 
foglalkozásuknak  megfelelő  tanfolyamra  való 
felvételüket  kérelmezik, a magy. kir. föld-
mivelésügyi miniszterhez czimezve, fölöttes 
hatóságuk utján, a fölmivesek  és más fog-
lalkozásúak pedig községük elöljáróságának 
ajánlásával ellátva, az illető tanfolyam  kez-
dete előtt legalább egy hónappal nyújtsák 
be. Budapest, 1906. márczius 17-én. M. kir. 
földmivelésügyi  miniszter. 

A másolat hiteléül: Chalupka Rezső, 
kir. tnflői  tollnok. 

Székelyud varhely, 1906. márcz. 26. 
Ember János, 

kir. tanfelügyelő. 

608—1906. sz. 
Udvarhelyvármegye valamennyi elemi 

iskolai tanítójának és tanítónőjének. 
Gyakrabban fordul  elő, hogy elemi népiskolai 
tanítók és tanítónők Miniszter ur Ő excel-
lentiáját közvetlenül magánlevelekkel keresik 
fel  s kérik intézkedését. 

Minthogy pedig az ezen Minisztérium 
hatósága alá tartozó közszolgálatban lévők 
mindäzon ügyei, melyek Miniszter ur Ő nagy-
méltósága döntését igénylik, csak hivatalos 
alakban és hivatalos uton kerülhetnek tár-
gyalás alá, és mert a magán-levelek hivatalos 
tárgyalás alapjául el nem fogadhatók,  nehogy 
az ilyen, szabálytalan uton és alakban elő-
adott kérelem tárgyalásának mellőzése eset-
leg az érdekeltek sérelmével járhasson: a 
nmélt. vall. és közokt. ügyi m. kir. miniszter 
urnák f.  évi márczius hó 13-ikán 22.295. 
szám a. k. rendelete értelmében felhivom  a 
Czimet, hogy jövőre Miniszter ur Ő nagy-
méltóságához magán-leveleket ne intézzenek, 
hanem minden igényüket illetve kérelmüket 
és óhajtásukat'szabályszerű  alakban  és meg-
jelelő  szolgálati  uton terjeszszék elő. 

Székely udvarhely, 1906. márcz. 24-én. 
Ember János, 

kir. tanfelügyelő. 

Nyilt-tér.* 
Egy  meghamisított  nyilatkozat.  A »Székely-

udvarhely« márcz. 8-iki számában egy nyilatkozatot 
közöl; Csép Zoltán neve alatt jelent meg. Hasonló 
nyilatkozatot tényleg küldött be Csép Zoltán, de nem 
a »Székelyudvarhely«-nek Csodálatoskép ez a nyilat-
kozat beteghes kezekbe került. Gondolt merészet és 
nagyot, megtartotta az eredeti nyilatkozatot, mely saját 
bavallása szerint is, nem hozzá volt intézve, lemásol-
tatta és a másolatot továbbította] Szamár Tövis urnák. 
Hogy ez korrekt eljárás volt-e vagy nem, annak meg-
ítélését a közönségre bizzuk. Csép Zoltán észrevette 
ezt a beteghes hamisságot és turpiságot. 

Megbotránkozva jelentette ki, hogy az nem 
az ő irása; a »Székelyudvarhely«-ben leközölt 
nyilatkozatra pedig azt mondta, hogy az meg van 
hamisítva. Erre nézve rögtön egy valódi nyilatkozat 
közlésére kért fel  bennünket, melyet szükségesnek 
tartunk — emlékezetnek okáért ideiktatni: 

Nyilatkozat 
A »Székelyudvarhely«" folyó  évi 16-ik számában 

Szamár Tövis ur aláírásával (vezetéknevét elfeledte 
kiirni) megjelent czikkre vonatkozólag, mely engem is 
a haladópárti alakok közé sorol, kijelenteni, hogy a 
ezikkiró ur tévedésben van, mert én bolond létemre 
mégsem vagyok erkölcsileg annyira züllött, hogy pár-
tomat változtassam, mint némely beteghes urak ingü-
ket — sátoros ünnepen. 

Vagyok, ki voltam, a Zo tánok koalicziójá-
nak tagja. 

Székelyudvarhely, 1906. márcz. 7. 
Csép  Zoltán. 

Ez az igizság; ezt nem lehet elcsavarni még 
Szamár Tövis urnák sem. Kár tehát erőlködni és ma-
gyarázni. Persze Szamár Tivis ur azt mondta erre, 
hogy ez a tényegen nem változtat. Ha mi el is hin-
nők ezt, Csép Zoltán, a legilletékesebb, mégis azon a 
véleményen van, hogy ez hamisítás. És a közönség 
bizonyosan Csép Zoltánnak ad igazat . . . 

(Székelyudvarhely után á lá Biró Ferencz) 

* E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelős-
séget a szerkesztő. 

Szerkesztői üzenetek. 
— Kéziratuk uem adatnak Tissza. 

IHózsinak  Sz.-keresztúr.  Czikkét hosszúsága és 
vizenyőssége miatt nem közölhetjük. Ugy látszik, hogy 
ön nem csak alva beszél, hanem alva ír is. Penna he-
lyett inkább ajánljuk a vizeskancsót. Immár tavaszo-
dik, hát a kollega nem csattog ? 

Méltatlankodónak.  Méltalankodva kérdi, hogy 
miért emiitjük meg Válentsik nevet Betegével egy ro-
vatban. Nekünk is rossszul esik, de ha ő sem restelli, 
ha neve az övével egy lapon jelenik meg, mi miért 
tegyünk különbséget ? 

Fodrász-üzlet. 

Klimatikus gyógyhely. 
könnyen érthető okokból penetráns szag van, 
de azért a levegő eredetileg tiszta, havasi 
levegő. Mellbetegek. Rohanjatok ocbf  üdülni. 

Itten grófot,  bárót, sá-
toros czigányt, polgárt, 

nacscságos urat, útszéli vándort egyenlő 
udvariassággal kiszolgálnak. Polgártársak, 
borotválkozzunk. 
Nl /nmHü ^ t t e n nyomtatják Luthert és 
nyumud. Kálvint, itt a Székelyudvar-
helyt és sok más szellemes munkát. Protes-
tánsok ! Itt vásároljatak! 

Beiegpálur! Mig a szerző elő nem áll, 
a nyomda felelős  1 — A »Luther és Kálvin« 
czimü röpiratot ugyan Beteg-Pál nyomatta 
ki, de hát neki a nyomtatás a mestersége. 
Máskülönben nagyszerű nyomda. Drótköté-
szete is van. Legújabb találmány. Protestán-
sok ! Vásároljatok Beteg-Pálnál. — Nagy-
érdemű közönség! Ez a vendéglős üres 
óráiban kutyát nyuz, mert mestersége, de 
sajátkezüleg kitűnően főz.  »Tolongjatok ét-
termébe !« 

Ha köszvényben, reumában szenved, 
ne kísérletezzen semmiféle  szerrel, hanem vegyen 1 üveg, 

>t. FI ,«na« HöszVftiy-szgszt 
mely csuzt, köszvényt, reumát, kéz-, láb-, hát- és derék-
fájást  kezek és lábak gyengeségét ütés, erőltetés, rán-
dulás, ficzamodásból  származó fájdalmakat  és dagana-
tokat biztosabban gyógyít, mint bármely más külső 
vagy belső gyógyszer. Hatása a legrövidebb idő alatt 
észlelhető, még a legrégibb bajokná is, me'yeknél sem 

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

Dr. Flesch Emil S S 
Győr,  Baross-ut  24. szám. Budapesti  főraktár:  Török 
József  gyógyszertárában.  Budapest  VI.  Király-utcza  12-

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

véttel küldjük. 
— — • — n i i iiiiiiiiiiBiiiiBmiBgagM— 

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 legkitűnőbb 
és legolcsóbb konyha. Egy ebéd (6 fogás)-

csak 1 k. 50 fillér. 
PUTZER GYÖRGY vendéglős. 

pMe-ttiagtfal( a legjobbaK 

ML i i h I e Á r p f a 
TemexvAr 

Liniment  Capslci  comp., 
Ricltir-ffli  Kiriu; Píln-tipiiiir. 
Kian « I i i m e r t k i t ü n S ét 

t»id»lomc«illapitó bedür/göleiül 
I h*«in»lt haaiaier beva-

strlaaanal, — a mely 
™ gyógyszertárban 

kapható, — mindiir figye-
lemmel legyünk a „Hor-
$ m j " Tédfegyre. 

Hirdetések 
olcsó árban felvétetnek 

a kiadóhivatalban 
MECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJA S Z E K E t Y U D V A R H E L Y . 


