
II. év. Székely udvarhely, 1906. április 12. 15. szám. 

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. 

A béke. 
A király alkotmányos érzülete, a 

kormány becsületes, őszinte törekvése 
a békére és állhatatossága a kibonta-
kozás ügyének szolgálatában s a mit 
kiválóképen kell hangsúlyozni, a több-
ség hazafias  áldozatkészsége a 12-ik 
órában végre is meghozta azt, a mi 
után az egész nemzet sovárgott: a 
békét. 

A béke épülete e sorok Írásakor 
immár tető alatt van. Főbb feltételei 
ismeretesek. Az apróbb részletek ki-
válóbb figyelmet  nem követelnek, de 
nein is érdemelnek. 

A harcz és a rá következő béke 
nagy tanulságai előttünk vannak. 
Ezeket most, a helyreállt béke mézes 
óráiban erősen feszegetni,  a kedélyek 
helyreálló nyugalmát zavarni ünnep-
rontás lenne. 

Ám, ha ezt nem is cselekesz-
szük, még sem hallgathatunk el egy-
két olyan tárgyilagos megjegyzést, 
melyet különböző formákban  minden 
gondolkozó ember az elméjében 
forgat. 

Mindenki kérdezi (ha nem más-
tól, önmagától): ki  a győző,  ki  a le-
győzött?  Mit  hozott a harcz? 

Hozta mindenek felett  azt a nagy 
és a nemzet életére nézve megbecsül-
hetetlen tanulságot, melyet mi jóeleve 
felismertünk  s a ránk zuduló szidal-
mak ellenére is állhatatosan hirdet-
tünk, hogy: hatalmi eszközök  nélkül 
uj jogokat  kieszközölni  nem lehet.  Eb- • 
bői megállapítandó az a konzekven-
czia, hogy: a meglevő alapon kell a 
lábunkat szilárdan megvetni, a békés 
fejlődés,  az erősödés utján haladni, 
az erőhatalmi eszközöket fokozatosan 
biztosítani. Ha ezt elértük, a „nem-
zeti élet teljessége" önmagától meg-
valósul a legkisebb koczkáztatás 
nélkül. 

Ezt az igazságot elemi erővel 
véste a nemzet emlékezetébe a lezaj-
lott harcz, mert ime nyilvánvaló, 

Felelős szerkesztő : 
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Kiadótulajdonos . A kiadó bizottság. 

hogy a küzdelem czéljából ezúttal  ! 
mit sem lehetett  elérni. 

Elértünk azonban valami mást. 
Az általános  választói  jogban egy 
olyan eszközt kapunk, a melylyel a 
nemzeti állam teljes szuverénitását 
gyorsabb tempóban biztosithatjuk. A 
mi szempontunkból is örömmel vesz-
szük számba azt a nagy eredményt, 
mert hiszen az általunk vallott Prog-
ramm egyik sarkalatos pontja lesz 
az általános szavazatjogban alig re-
mélt gyorsasággal valósággá. Hogy 
milyen nagy dolog ez, azt csak ak-
kor fogjuk  valójában megtudni, mikor 
hatásait az államélet egész területén 
éreztetni fogja.  Ez alkalommal legyen 
szabad csak arra egy bizton vár-
ható hatásra mutatni rá, hogy a szé-
les alapon nyugvó alkotmány (mely-
nek igazi, reális biztositéka nem az 
irott jog, hanem az erő) a megingás 
veszélyének nem lesz kitéve. 

A küzdelem kétségtelen eredmé-
nyének kell tekintenünk azt a tényt, 
hogy jogfolytonosság  fonala  meg nem 
szakadt, megszakítására preczedens 
nem alkottatott, a harczból ugy a 
királynak, mint a nemzetet ez idő-
szerint képviselő koalicziós többség-
nek tekintélye csorbítatlanul került 
ki. A királyé azért, mert felségjogá-
nak magyarázata a hadsereg kérdé-
sében a napirendről levétett, az eddigi 
magyarázat érvénye a későbbi fejle-
ményekig fenntartatott,  a többségé 
azért, mert elveinek nyílt fenntartása 

! mellett a jövendőben való érvénye-
sítése reményével és kilátásával vál-
lalja egyelőre ideiglenesen a hatalmat. 

Ilyen értelmezéssel el lehet mon-
! dani, hogy a megkötött békének nincs 
győzője és nincs legyőzöttje. 

Am, ha arra az elénk toluló kér-
désre is feleletet  kívánunk adni, hogy 
mikor  lehetett volna a békét legked-
vezőbb feltételek  között megkötni, 
csak azt felelhetjük,  hogy előbb  keve-
sebb áldozattal többet  lehetett volna 
a nemzet javára biztosítani. A Fejér-

Előflzetési  árak: egy évre 8 kor., félévre  4 kor. 
negyedévre 2 kor., lelkészek, tanítók, községi előlj.'rók 
fele  áron kapják, Hirdetési dijak a legjutányosabb árak 
mellett, nyílttéri czikkek soronkint 30 flll.  számittatnak. 

váry első küldetése idején biztosítani 
lehetett volna még az ónnalló vám-
területet, melyet most bevégzett tény 
hatalma jó időre elodázott. Ennek a 
veszteségnek egyetlen ellenértéke mint-
egy kárpótlásul az a fentebb  kiemelt 
tanulság, hogy a végsőkig menő küz-
delem hatalmi eszközök nélkül ered-
ményre nem vezethet. 

De befejezzük  e sorokat, ismétel-
ten kifejezést  adva a be nem követ-
kezett alkotmánysérelem felett  érzett 
örömünknek. 

Hálás szívvel gondolunk a ki-
rályra, a kinek alkotmányos érzülete 
a jogfolytonosságot  biztosította, elis-
meréssel a Fejérváry-kormányra, mely 
a béke ügyének minden tőle telhető 
áldozatot meghozott és tisztelettel a 
többségre, mely a hazafiúi  áldozat-
készséget a legnagyobb dologban, az 
önlegyőzésben nyilvánította akkor, a 
midőn a nemzeti élet természetéből 
kifolyólag  jogosult törekvéseit a most 
mindenek felett  szükséges béke érde-
kében elodazta. 

Ember János. 

BELFÖLD. 
— Ax alispáni jelentés. — 

Az alispáni jelentés átolvasásánál, ha 
nem is kimerítően, mint szakmunkában, sok 
érdekes adatot találtunk, mely vármegyénk 
gazdasági állapotáról, mondhatni devalváczi-
ójáról, melyek megdöbbentenek. 

Legnagyobb veszteségünk az ember-
anyag. A mult évben 1840 ember hagyta 
el vármegyénket, ebből 1186 Amerikába, 
654 Oláhországba ment. Kevés kivétellel 
mind férfiak  és egytől egyik a legmunkabi-
róbb emberek. 

Nem lehet azt a nagy veszteséget, me-
lyet munkaerőben, az ember czéltudatos és 
czélszerü tevékenységében létesült hiány 
okozott, értékben kifejezni.  Akkora nemzet-
gazdasági veszteség, hogy ezt kevéssé pó-
tolja a 336 ember visszajötte, a kik közül 
is 56 rosszabb helyzetben van, mint volt 
akkor, mikor eltávozott, a többi 283 közül 
is nagy rész változatlan anyagi viszonyok 
között jött haza. 

SZÉKELT UJSAfi 
FÜGGETLEN POLITIKAI HETILAP 



A tény tehát az, hogy az eltávozottak 
18'26 °/0-a tér vissza s ezeknek 20 °/0-a ros-
szabb anyagi viszonyok között. 

Kevéssé vigasztal az is, hogy Románia 
felé  a kivándorlás fogy  s hogy onnan a ha-
zatérés lehetősége könynyebb, mikor a kiván-
dorlók száma igy is roppant magas s arány-
talanul kevesen használják fel  a hazatérés 
könynyebbségét, a kivándorlottak 16 66 a 
tért vissza. A szomszéd vármegyék kivándor-
lása csökken, a mienk pedig rohamosan 
emelkedik. 

Sajnáljuk, hogy az alispáni jelentés 
fukarkodik  a mult évek adatainak közzététe-
lével, bár legalább az 1904. évi statisztikát 
bocsátotta volna közé, hogy pontos össze-
hasonlítást tehettünk volna. Mert a statisz-
tikai adatok csak egymással való relaczióban 
tanulságosak. Érdekes lett volna a népesség 
általános szaporodását is szembeállítani a 
kivándorlási statisztikával. 

Állattenyésztésünk rohamos pusztulás 
képét nyújtja. Ha ezt a veszteséget — termék-
ben, munkaeszközben és nyersanyagban — 
értékben fejezük  ki, mely méltán döbbent-
heti meg azokat, kik a vármegye jövőjéért 
aggódnak. 

Apadás volt: 
lovaknál 1224 drb. ä 150 K. 183,600 K. 
szarvasmh. 2483 » ä 150 » 397,280 » 
borzderesmh. 46 » ä 80 » 3,680 » 
bivalynál 1316 » ä 80 » 105,280 » 
sertésnél 950 » á 30 » 2850 » 

Összesen 692,690 K. 
értékben. 

Enyhítő némileg, hogy szaporodás volt 
tarka szarvasmarhánál 

615 drb. á 80 49,200 K. 
más fajta  niarhn. 77 » á 80 6160 » 
juhnál 6690 drb. á 10 kor. . . 66900 » 
kecskénél 1256 drb. á' 10 kor. . 12560 » 

Összesen 134,870 K. 
értékben. 

De igy is veszteségünk csak a mar-
haállományban több mint félmillió  korona. 

Ennek a veszteségnek okát részben 
tudjuk. Az 1904. évi nagyszárasságban ke-
resendő. De hát ezzel segítve épen ugy nincs, 
mint akkor, ha tudjuk már, hogy ki milyen 
betegségben hal meg. Előttünk csak a tény 
fontos,  hogy vármegyénk gazdasági állapota 
évről évre és rohamosan hanyatlik. 

A marhaállomány növelése szolgált a 
székely akczió abban az irányban való mű-
ködése, hogy az erdőségekből legelőket ala-
kítsanak. Az alispáni jelentésből megtudjuk, 
hogy a mult évben 1000 kat. hold erdőle-
gelőt alakítottak át, tisztítottak ki es javítot-
tak az 1904. évi 300 holdhoz képest. Tevé-
kenység mutatkozik minden téren, hogy a 
multak hanyagságait pótolják, s a meglevő 
nyersanyag feldolgozásával  az értékesítés 
nagyobb lendülettel történhessék. Erre val-
lanak a tejszóvetkezetek megalakítását czélzó 
törekvések is, a minek némi eredménye már 
van is és a melyek lehetővé teszik, hogy a 
városoktól távolabb fekvő  községek is érté-
kesíthessék intenzív módon a tejben levő s 
eddig csekély hasznot hajtó nyersanyagot. 

De ez mind a jövő biztató képe, mely 
csak arra int, hogy kitartsunk. 

A vármegye gazdasági állapotának ha-
nyatlását legeklatánsabban a következő kis 
statisztika bizonyítja, melyet az alispáni je-
lentésben foglalt  községi pótadó kimutatás-
ból állítottunk össze. 

Községi pótadó százalékokban 
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1904. évb. 26 1 2 12 14 21 20 15 10 7 3 4 
1905. évb. 15 — 2 14 16 17 27 16 11 9 2 6 

A míg 1904-ben 26 község nem fize-

tett pótadót, addig a mult évben már csak 
15 volt ebben a helyzetben. A vármegye 
135 községe közül 1904-ben már 64, több 
mint fele  50 °/„-on felül  fizetett  pótadót, 
1905-ten számuk 76-ra emelkedett. 

A pótadó emelkedését és esetét az 1904. 
évhez viszonyítva a következő táblázat mu-
tatja. 

Községi pótadó százalékokban 
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Emelkedés . 12 9 6 3 3 3 1 2 2 1 1 

Esés . . .2111 4 3 - 1 
Változatlan maradt 52 községben. Emel-

kedett 43 községben, apadott40 községben. 
Csak itt az az elszomorító, hogy mig 

az apadás 1—40 % pótadónál mutatkozott 
többségben addig az emelkedett 40 °/o P°-
tadón felül  és arányosan lépést tart. 

Itt is sajnáljuk, hogy legalább az utolsó 
10 év adatai nem állottak rendelkezésünkre, 
hogy a községekre szakadó terhek nagyob-
bodását összehasonlíthattuk volna. 

Minden jel arra mutat, hogy az ország 
gazdaságát helyesebb alapra kell fektetni  s 
a nagyaránytalanságokat a progresszív adó 
alapján eltüntetni s a kis ezisztencziákra 
szakadó terheket ez által csökkenteni kell. 

E demokratikus intézmény megvalósí-
tását sürgeti minden egyes adat, a mit az 
alispáni jelentés vármegyénk gazdasági álla-
potáról feltár.  S ha még hozzávesszük, hogy 
az 1905. évi választási jegyzékben 280 egyén-
nel van kevesebb, mint 1904-ben, akkor be 
kell látnunkt, hogy a demokratikus iutézmé-
nyek megvalósításának tizenkettedik órája 
elérkezett. t. 

Egy jó „fogás." 
— Fordította : Chalupka  Iiezvő  — 

Midőn egy reggel Gerard vizsgálóbíró 
hivatalába lépett, szemei önkéntelenül egy 
aktacsomagra tapadtak, melyen kék irónnal 
jegyezve és pirossal néhányszor aláhúzva 
állott az »igen sürgős« jelzés. 

Gerard gépiesen kiemelte az iratokat 
a karszékből. Kelkötötte a nyalábot s kivette 
a legfelül  fekvő  ivet. A rendőrség tényálla-
dék-jegyzőkönyve volt ez, következő tarta-
lommal : 

»Ma éjszaka egy fiatal,  elegáns nő 
hullája lett kifogva  a Szajnából. Bal mellén 
mély sebb van. Az arcz, a vízben való hosz-
szabb ázás folytán,  felísmerhetlen.  Egyetlen 
támpontot a »V. L.« inicziálék képeznek a 
fehér  ruhákon. A zsebekben semmi sem ta-
láltatott. Orvosi szakvélemény szerint a te-
tem előbb késsel vagy tőrrel megszuratott, 
azután került a vizbe. A személyazonosság 
megállapítására irányuló minden igyekezet 
eddig eredménytelen.« 

A második darab egy magánlevél volt, 
melyet a párisi katonai őrség valamely ma-
gasabb tisztje a rendőrprefekturához  intézett. 
A levél mintegy két héttel azelőtt kelt. 
írója ebben a rendőrség tudomására hozza 

Volnev Luczia eltűnését s ekkép végződik : 
»Míg a kisasszony családomnál volt, soha 
semmi ok nem volt a panaszra. Eltűnése 
napján, alkonyatkor, azzal távozott, hogy 
bevásárolni megy. Azóta nem tért vissza. 
Hová lett ? Mi sorsra juto:t ? Nem bírtam 
megtudni « 

A harmadik szám egy »Rögtön el-
fogatási  parancs« volt, Verteux Raoul, hi-
vatalnok nevére kiállítva. Látták ugyanis, 
hogy Verteux, ki a tábornok szomszédságá-
ban lakott, esténként többször fel-  s alá-
sétálgatott ennek ablakai alatt és Luczia 
kisasszony felől  több ízben és több helyütt 
tudakozódott. Apró híreket igyekezett sze-
rezni, mint mondani szokták. 

A negyedik íven következők állottak : 
»24 órával a hulla kifogása  után Verteux 
Raoul letartóztatván, bevallotta, hogy Vol-
ney Luczia kisasszonynyal viszonya volt s 
őt nőül is szándékozott venni. Utóbbi idő-
ben azonban a leány e viszonyt felbontani 
igyekezett s e kölcsönös, heves kifakadá-
sokra szolgáltatott alkalmat és okot. E val-
lomás összefüggésbe  hozva az eddig felde-
rített adatokkal, azon nem épen valószínűt-
len kombinaczióra enged következtetni, !hogy 
a Szajnából kifogott  női hulla azonos Vol-
ney Luczia kisasszonynyal és hogy ennek 
gyilkossá Verteux Raoul.« 

Miután a vizsgálóbíró mindezeket el-
olvasta, megrázta csengetyüjét s paracsot 
adott, hogy, hogy a vádlott bevezettessék. 

Néhány perez múlva fegyveres  őr kí-
séretében megjelent a teremben Vertex 
Raoul, Szőke, fiatal  ember. 

Az általános kérdések után, melyekre 
vádlott nyugodtan és udvariasan felelt,  Gerard 
következő kérdést intézte : 

— Tudja-e, miért áll ön tulajdonké-
ptn itt? 

— Tudom. 
— Nos? 
— Mert a bíró úr meg nem kínál 

székkel. 
— Kérem nem ugy értem. 
— Pardon . . . 
— Ugy értem, tudja-e, hogy mily bün-

cselekvény miatt van Ön bevádolva ? 
— Kérem. Hogy ne tudnám ? Azt is 

tudom. 
— Nos és micsoda védbizonylatokat 

képes Ön mentségére felhozni  ? 
— Védbizonylatokat ? Én ? . . . Semmi-

féléket  . . . éppenséggel semmiféléket  . . . 
— Mormogta rövid gondolkozás után Raoul. 

A vizsgálóbíró, ki az ily alkalmaknál 
többször tapasztalt fühöz-fához  való kapko-
dásra s a felmentés  vagy legalább az eny-
hítő megítéltetés eléréséhez összefecsegni 



A „győzeleméhez. 
A »győzelem«-nek örülni kell. Sőt mu-

száj. Mert különben azt hinnék az emberek, 
hogy nem győztünk. 

Belátjuk mi a hazaffyaknak  e kényszer-
helyzetét. Éppen azért, nem is zavarjuk a 
mulatságukat. Nem zavartuk, nem akartuk 
zavarni a közgyűlésen sem. Elvártuk a helyi 
koáliczió vezérembereitől, hogy lesz egy kis 
jó Ízlésük. Bátrak voltuk remélni, hogy kul-
turemberek, akik nem akarják magukat a 
»legyőzött« ellenfél  skalpjával felékesíteni  ; 
hiszen ez a nemes szokás ma már a vadak 
körében is kezdi divatját múlni. 

Csalódtunk. A vitézi harczolók, a »győ-
zők« nem tudták megállani, hogy ki ne 
használják, a győzelmüket: kitört belőlük a 
sziuindián. Fellépésükkel rákényszeritenek 
bennünket arra, hogy megkérdezzük : miben 
is győzött hát tulajdonképen a koáliczió ? 
Jogosulttá lett e kérdés, mert dicsekszenek 
a győzelmükkel s mert a nyilvánosságra 
jutott béke-pontozatok között mi a nyomát 
sem látjuk a győzelmüknek. 

A helyzet ez: Semmit  sem kaptak 
abból, a mit akartak és kénytelenek  (ezt a 
szót hangsúlyozzuk) megcsinálni azt, a mit 
vem akartak. 

Ezt a kikényszeritett igazságot az igaz-
ság érdekében ki kell  mondani. És kimond-
juk a nélkül, hogy kicsinyelnök, ami történt. 
A jogfolytonosság  teljes helyreállítását ugyan 
nem tartjuk koalicziós győzelemnek, mert 
nyilvánvaló, hogy ennek terve s a terv ki-
vitelére irányuló akarat, mely a lökést me-
gadta, az átkos darabontoktól (Méray-Horváth) 
került ki. Nagy érdeme a koalicziónak, hogy 
az utolsó pillanatban megragadta az alkal-
mat a jogfolytonosság  biztosítására, a béke 
helyreállítására. Ennek a békének legfőbb 

szokásos mindenféle  tarkaságokra vala el-
készülve, meglepetten emelte fel  szemeit a 
jegyzőkönyvről. 

— Ön tehát beismeri, hogy bűnös. 
— Beismerem ! 
— Hogy Ön a gyilkos ? 
— Hogy én, igen, ha épen kívánja . . . 
— Ha épen kívánom ? . . . Mit jelent 

ez ? . . . Ön paczkázni akar velem ? 
— Dehogyis. De hát mit mondjak ? A 

Szajnából kifognak  egy női hullát. Orvosi 
vélemény megállapítja, hogy e nő előbb 
meggyilkoltatott s azután a vizbe dobatott. 
A gyilkosság gyanújával engem letartóztat-
nak ! Ha utógondolat nélküli viszonyom 
Volney Lucziával s tisztességes nevem nem 
elég felmentő  körülménynek, hát minek fo-
lyamodjam a frázisokhoz  ? 

— Csak önigazolását kivántam hallani. 
— Ilyennel nem szolgálhatok. Volney 

Luczia meggyilkolásának sem ideje, sem 
helye konstatálva nincsen s így én meg 
vagyok fosztva  a lehetőségtől, hogy alibimat 
kimutathasam. 

— Őszinte vallomása talán ártatlansá-
gának érzetét kelthetné bennem . . . 

Verteux hallgatott. 
— Tehát csakugyan nincsen semmi 

megjegyezni valója ? 
— Nincsen. 

java maga a béke,  melyet mindenki  óhajtott. 
A béke helyreállítása közszügség. A béke tehát 
közöröm már a mennyiben ebből a hazaffy-
izléstelenség a »hazaárulók«-at holmi skalp-
passzióval kizárni nem akarja. 

Ennyi a koáliczió győzelme. Sem több, 
sem kevesebb. 

Van azonban más valaki, a ki egy 
kicsit jobban győzött mint a koáliczió. Egy 
igénytelen, de a harczok tüzében nagyerejü-
nek bizonyult férfiú,  a kinél Magyarország 
1000 éves fennállása  óta nem volt gyalázot-
tabb ember a magyar globuson, de a kit a 
gyalászkodás kloáka szennyébe fulasztani 
nem sikerült. Ez a férfiú,  a kinek nevét 
tisztelettel fogja  emlegetni Magyarország népe 
akkor is, mikor a »nagy minisztérium« ki-
váló embereiről azt sem fogja  tudni, hogy 
a világon volt: Kristójfy  József. 

Elhagyta a hivatalát de rákényszeritette 
a koaliczióra programmjának sarkalatos 
pontját: az általános választói jogot. Övé a 
győzelem. A koaliczióé a hadizsákmány:  a 
hatalom, a hivatal a vele járó »jókkal«. 

Nem irigyli senki. Nem akarja a fala-
tozást zavarni senki. Tessék nyugodtan lak-
mározni és emészteni. Nem  muszáj immár 
idegeskedni! 

A. 

POLITIKAI KRÓNIKA. 
Végre megérhettük ezeket a napokat 

is, mikor a béke angya lebegteti szárnyait. 
A volt koalicziós pártok vezérei együttes 
megállapodásra jutottak egymás között s 
Polonyi Géza, Kristóffy  belügyminiszter ut-
ján közölte a béketervet Fejérváry  báró mi-
niszterelnökkel, ki örömmel ragadta meg az 
alkalmat, hogy a békés kibontakozást meg-

— Vigyázón ön, — folytatá  Gerard 
szelid hangon — vigyázzon, mert a lélek-
tani elvek ily jelenetet a beismeréssel, a 
pozitív bevallással szoktak azonosítani! 

Raoul hangosan felzokogva  egy kar-
székbe rogyott. Önuralma végre is cserben 
hagyta . . . 

— Jegyezze. Jegyezze fel,  biró ur, 
amit mondani fogok  . . . Szerettem a leányt 
s ő esküvel fogadta  nekem, hogy feleségem 
lesz. Luczia azonban, kevéssel az összeke-
lésre kitűzött időpont előtt, szavát vissza-
vonta. Rimánkodásom, könnyeim, az eskü 
szentségére való figyelmeztetésem  erőtlenek-
nek bizonyultak makacsságával szemben. 
E dacz boszura, megtorlásra izgatta fel  köny-
nyen hevülékenységemet. Szerelmem gyűlö-
letté változott és én, fellázított  érzelmeim 
kábultságában, tőrt döftem  a kisasszony 
mellébe. A szivét igyekeztem eltalálni. Hogy 
gyilkosságom nyomait eltüntessem, beledob-
tam a még meleg, élő hullát a Szajnába . . . 

— Meg fog  engedni, ugyebár, még 
egy kérdést? Udvariaskodék a vizsgálóbíró, 
miután a mondottakat jegyzőkönyvbe vette. 

— Nem. Nem beszélhetek tovább. Ele-
get mondtam arra nézve, hogy önvallomá-
som alapján elitéljenek. A részletek felemlí-
tése felesleges  s csak sebeimet szagatnák 
fel  újból. 

kísérelje. Az akczió sikerre vezetett. A ko-
rona elfogadta  a kibontakozási tervet, mely 
szerint a kormány alakítással a volt koali-
cziót megbízza, a kormányban függetlenségi 
párt 3 taggal részt vesz. Az összes katonai 
követelések elejtettek a gazdasági önállóság-
gal együtt, ellenben a kormány kötelezi ma-
gát, hogy az általános választói jogról szóló 
törvényjavaslatot és pedig a Kristóffy-féle 
tervezet mértéke erejéig, megszavaztatja, ter-
mészetesen a költségvetéssel és ujonczjuta-
lékkal együtt, s azután az országgyűlést fe-
loszlatja és az uj választási törvény szerint 
újra összehívja. A nemzetközi szerződéseket 
törvénybe iktatja. Ezek a főbb  pontozatok 
a békében. 

Ennek alapján Wekerle  Sándort kihall-
gatásra Bécsbe czitálták, utána Kossuth,  Ap-
ponyi, Andrássy  jelentek meg a kihallgatásra. 

Legnagyobb nehézséget ezután a sze-
mélyi kérdések elintézése képezett, de már 
ez könnyebben volt elintézhető s így átvette 
Wekerle  Sándor miniszterelnöki kinevezését 
s beterjesztette a mieiszterium névsorát, 
mely a következő : belügyi: Andrássy  Gyula 
gróf,  honvédelmi: pávai Vajna  Gábor, ke-
reskedelmi : Battyány  Tivador gróf,  közok-
tatásügyi : Apponyi Albert gróf.  pénzügyi: 
Wekerle  Sándor, igazságügyi : Polónyi Géza, 
személy körüli : Hadik  János gróf,  földmi-
velésügyi: Zichy  Aladár gróf. 

Wekerle  Sándor személye ellen, mint-
minthogy ő volt a polgári házasság megal-
kotója, nagy intrika folyt,  különösen a nép-
párt részéről, de eredmény nélkül. Kinevez-
tetését megakadályozni nem tudták, bár még 
Széli  Kálmán és Csáky  Albin gróf  neve is 
szerepelt rövid ideig a miniszterelnökjelöltek 
között. 

A hivatalos lap vasárnapi számának 
rendkívüli kiadása közli a választásokat el-

Ezzel a jegyzőkönyv egyelőre bere-
kesztetett. A sajtó szerte kiáltotta az ügyet 
a szélrózsa minden irányában. Szakkörök 
és közönség kíváncsian várták a végtárgya-
lás napját, mert mindenki remélte, hogy 
vádlott akkor még részletesebb felvilágosítá-
sokat adand, melyeket a vizsgálati fogság 
folyamán  megtagadott a véghatás biztosí-
tására . . . 

— Három hét múlhatott el e kihallga-
tás óta, midőn egy nap egy szép leány je-
lentette be magát a vizsgálóbírónál és vele 
sürgősen beszélni óhajtott. Épen delet ha-
rangoztak. Gerard kalappal kezében fogadta 
a látogatást. De az épen belépő hölgy oly 
kellemes légkört hozott magával, hogy a 
komoly vizsgálóbíró egy pillanat alatt elfe-
lejtette ebédjét s kalapját ifjúi  hévvel vissza-
dobva az asztalra, mosolygó ar?zal sietett 
a kisasszony elé. 

— Minek köszönhetem a szerencsét ? 
— Kérem szépen, biró ur a megbízott, 

ki a Verteux Raoul ur ügyében a vizsgála-
tot vezeti ? 

— Igen. En vagyok. Szolgálhatok ta-
lán valamivel ? Tessék kérem helyet foglalni. 

— Ugy engedje meg, kérem, hogy be-
mutatkozzam. Én Volney Luczia vagyok. 

— Gerard e bemutatóra akkora sze-
meket nyitott, hogy testestül-lelkestül majd 



rendelő királyi kéziratot s a képviselőház 
összehívását május 19-ére. 

Az intranzigens hangulat a béke hírére 
eltűnt a volt koalicziósok köréből. 

— Nyíltan be kell vallanom — mon-
dotta Polónyi egy hírlapírónak — hogy a 
koalicziónak Fejérváry  báróhoz való viszonya 
nemcsak politikai szempontból, hanem a 
személyes kérdést illetőleg is teljesen rend-
bejött. Fejérváry  Géza báró valóban, és ez 
mindnyájunknak véleménye, gentlemanike 
módon viselkedett velünk szemben, mint a 
hogy azt csak egy gavallér  teheti. Mindig 
láttuk,  hogy komolyan  törekszik  a békére. 
Szándékai  becsületesek  voltak  és ezt nekünk, 
ellenfeleinek  is el kell  ismernünk. 

Wekerle  miniszterelnök kérte a királyt, 
hogy a miniszterek eskütételére utazzék Bu-
dapestre, de a király kijelentette, hogy bár 
ezt szívesen teljesítené, de öregsége miatt 
az út ide és vissza nagyon megviselné, s 
ezért ennek a kérésnek most nem tehet eleget. 

Modern társadalom. 
Az eddigi századok nem voltak 

a nép századai. Kiváltságos osztályok, 
a milliókkal szemben álló tízezrek 
élvezték annak a munkának gyümöl-
csét, a mit a nép végzett, élvezték a 
jogot, a kiváltságokat és saját érde-
keik védelmére saját érdekeikkel azo-
nosították az ország érdekeit. 

A magyar nemzet 1848. előtt a 
háromszázezer nemes emberből állott. 
A nép óriási tömege nem volt egyéb, 
mint a felsőbb  tízezrek érdekeit szol-
gáló eszköz ugy politikailag, mint 

kiesett rajtuk, mint valami óriási ablakon. 
— Lehetetlen . . . Lehetetlen . . . A 

kisasszony Volney Luczia? Hát a kisasz-
szonyt nem gyilkolták meg? . . . 

— Amint látni méltóztatik: nem, — 
különben bajosan láthatnák e pillanatban itt! 

- - Lehetetlen. Dehát akkor kicsoda az 
a másik, a kit a Szajnából kifogtak  ? 

— Bocsánat, arra nézve nem adhatok 
felvilágosítást.  Ami az én személyazonossá-
gomat illetti, itt vannak papírjaim. Tessék . . . 

— De Verteux Raoul beismerte a gyil-
kosságot. 

— Ugy Verteux Raoul valótlant is-
mert be! 

— De miért kérem ? Mi czélból ? 
— Azt nem tudom s ép ez az a pont, 

melynek megfejtését  magam is szeretném 
hallani. Kérem, legyen olyan jó s vezettesse 
elő Raolut. 

Gerard legott csengetett s kiadta a pa-
rancsot. Jó félóra  mult el, mig a vádlott 
megjött . . . Volney Luczia ez idő alatt el-
mondta a vizsgálóbírónak, hogy a közte és 
a Verteux között levő viszonyt utóbbinak 
örökös féltékenykedése  miatt akarta felbon-
tani s mint legjobb eszközt erre, a külföldre 
való hirtelen és nyomatlan elutazást válasz-
totta. A külföldi  lapokból értesült Volney 
Lucziának a Szajnából kihalászott női hullá-

gazdaságilag, mely lehetővé tette ne-
kik a társadalmi létet és az ezt biz-
tosító hatalmat. 

Ép oly joggal és éppen oly kizá-
rólagossággal mondhatták magukról, 
hogy „mi vagyunk magyar nemzet", 
mint XIV. Lajos elmondta, hogy „én 
vagyok az állam", a kinek unokáját 
már a szabadság nevében fejezték  le. 

Elmúlt idők elmúlt emberei és 
elmúlt társadalma voltak. Az idő mú-
lik s az óra mutatója kérlelhetetlenül 
megy előre A gravitáczió folyton  hat 
s pergeti a földet  a maga utján, nem 
ad egy pillanatnyi szünetet. A társa-
dalmi erők gravitácziója sem enged 
szünetet s viszi kérlelhetetlenül, moz-
gatja és bolygatja és forrongásban 
tartja az eszméket, melyek megőrlik 
az elmúlt időket szülik s a modern 
társadalmat. 

Az erők nem tétlenkednek, azok 
működnek szakadatlan. Csak az ember 
az, mely konzervatív hajlamánál fogva 
szívesen beleringatja magát abba a 
megyőződésbe, hogy a viszonyok, 
társadalmi alakulatok, mindig olya-
nok maradnak, mint a milyeneknek 
megismerte s rövid léténél fogva  re-
volucziónak, erőszakosságnak bélyegzi 
mindazon nagyobb hullámzást, mely 
kimozdítja megszokottságából, mely 
a működő erők valóságos létezésére 
figyelmezteti. 

Mert a társadalom élő szervezet, 

val való azonosításáról, Verteux Raoul el-
fogatásáról  s vallomásáról és lelkiismerete 
meg nem engedte, hogy a fiatal  ember ár-
tatlansága felett  a vesztőhely átkai össze-
csapódjanak. 

Midőn Verteux végre belépett, a leány 
egy örömsikoltással vetette magát karjai 
közé. 

— Tudtam, tudtam, mormogott Verteux 
elégedetten, hogy a kisasszony nem fog  át-
engedni önválasztott szomorú sorsomnak ! 

— Dehát mondja Raoul, miért vallotta 
ön magát gyilkosnak? 

— Mert egyedül ebben a fogásban 
láttam kényszerítő módját annak, hogy Ke-
gyed ide visszatérve, ismét az enyém legyen ! 
Nos, Ítéljen, nem volt szivem ebben elég 
erős? . . . 

Ami pedig a Szajnából kikerült hullát 
illeti, miután annak személyazonosságát 
nem sikerült megállapítani, Gerard dühösen 
összecsomagolta s visszakötötte az átkozott 
papirhalmazt, kék irónnal nagy betűsen 
vetve oda annak az »igen sürgős«-séget 
pirossal aláhúzott lapjára : In suspenso! Ezt 
azután ő kékkel húzta alá és a húsos faszczi-
kulust feldobta  a sifónja  tetejére. Ott vár az 
még ma is az elintézésre. 

mely az egyedekkel fejlődik  és halad. 
A történelem folytonos  változást tün-
tet fel,  ez a változás pedig a fejlődés, 
melyet az alsóbb néprétegek emelke-
dése jellemez. Ez a változás folytonos, 
hol lasubb, észrevehetetlen, hol 
gyors, rapszodikus, szinte arithmeti-
kailag növekedő gyorsasággal törté-
nik, de jellemvonása mindig ugyanaz, 
hogy minél több jogot és jót ossza-
nak meg minél több emberrel, hogy 
a társadalom szűkebb köreinek kivált-
ságai minél általánosabbá legyenek s 
az alsóbb osztályok, néprétegek minél 
tűrhetőbb helyzetbe jussanak. De jel-
lemzi nemcsak a jognak általanosi-
tása lefelé,  hanem a köttelezettségek 
általánosítása felfelé  is. 

Mert az eddig uralkodó rétegek 
gazdasági és politikai szabadságának 
megfelelő  kötelezettség a népre hárult, 
mely munkájának eredményében a 
szabadságban nem részesült. A mily 
arányban emelkedtek az emberek a 
jogok és javak élvezetébe, oly arány- v 
bun kell részesülniük a kötelezettsé-
gek és terhek viselésében is. 

Ez a társadalmi feszültség  kisü-
lésének, kiegyenlítésének törvénye. Ez 
a czivilizáczíó czélpontjának eszköze. 
De mint eszköz, egyúttal czél is. 

így volt ez és igy van. így volt ed-
dig öntudatlanul, de igy van most 
öntudattal. Öntudatos most már ez a 
folyamat,  mely letöri a kiváltságokat, 
betemeti az elválasztó mélyedéseket, 
egyengeti és simítja a különbségeket, 
hogy a javak élvezetét intézményesen 
minél szélesebb körben tegye élvez-
hetővé. 

Rég érezzük, hogy a lent és fent 
közti különbség a társadalomban egyre 
jobban vesz, ha nem is érzület sze- " 
rint, de legalább az intézmények szel-
leme szerint. 

Az eszme teremti az intézmé-
nyeket s ezek érlelik, fejlesztik  az 
eszmét, mely ujabb intézményeket 
hoz létre. Így foly  ez a kölcsönhatás, 
ez a czirkulus vitiozus folytonosan  s 
a társadalom egységének sejtelme és 
érzelme megszállja az emberiséget, a 
közvéleményben mind jobban gyöke-
ret ver s intézményeiben gyakorlati-
lag megvalósul. 

1848-ban és azután a demokrá-
czia jegyében összes intézményeink 
majdnem mind átalakultak. De ezek 
az átalakulások nem voltak tökélete-
sek, annálkevésbbé véglegesek. A ve-
zető elem azonban nem alakult át, 
nem vette magába az uj társadalom 



szellemét, hanem régi érzéseit, gon-
dolatait csak uj névvel cserélte fel, 
nem vált demokratikussá, csak a de-
mokráczia köntösébe öltözött, de ma-
radt a régi. 

A társadalom vezető osztályai 
szabják meg a kornak jellegét. Ma-
gyarország ezer éves története a ma-
gyar nemesség története s jellemvo-
nása a hóditás. A legutolsó év törté-
nete is csak azt mutatja, hogy egy 
részlet a mult hagyományaiból, mely-
nek már ugyan nem volt meg az 
•ereje a fegyverrel  való hódításhoz, 
tehát a passiv resziztenczia pöröskö-
déséhez folyamodott. 

Ez már a régi vezetőosztály hal-
doklásának a jele. Az erő a hódítás-
hoz nincs meg, sőt még a védelemre 
is gyenge. De jele annak, hogy a 
súlypont a társadalomban áthelyező-
dött, csak az ennek megfelelő  el-
helyezkedés nem ment még végbe. 

A társadalom rétegeinek uj el-
helyezkedése alkotja minden kortár-
sadalmi kérdését Ez a kérdés any-
nyiszor válik akuttá, valahányszor uj 
elhelyezkedésre van szükség. 

Ez előtt az akut kérdés előtt ál-
lunk most s ennek az elhelyezkedés-
nek kell most megtörténni, a mit fel-
tartóztatni nem lehet. 

Ha erről az álláspontról Ítéljük 
meg a társadalmi mozgalmat, eleven 
szervezetek fejlődését  látjuk benne. 
A fejlődést  pedig semmi eleventől 
megtagadni nem lehet. A fejlődésben 
pedig minden csak időszaki, jogok, 
törvények, Kiváltságok csak addig 
birnak érvénynyel míg czélszerüek 
és a haladásnak szolgálnak, mihelyt 
idejüket multák, a sárguló kódexek 
régiségtárába valók. 

A Rendek és karok, czéhek, a 
mult társadalmi osztályai eltűntek, 
részben tünedezőfélben  vannak. Ma 
a társadalmi mozgalmak szinterén 
nem az egységgé tömörített osztályok, 
hanem az önálló, szabad emberek, s 
az ezekből alakult atomizált tömegek 
küzdenek. 

Széthulltak a korlátok s az em-
ber egyéniségét lekötő czopfok,  az 
érvényesülésnek ezer akadályát eltö-
rölték és eltörlik. A társadalom nem 
tartható össze néhánynak szabadsá-
gával s a legtöbbnek bambaságával. 
A haladást, fejlődést  a mult századi 
stádiumba szorítani s azt az emberi-
ség diadalának tekinteni nem lehet. 

Magas  fokú  szabadság  és magas 
fokú  műveltség  jellemzi a mai társa-

dalmi mozgalmat s teszi nehézzé az 
uj alakulást. 

De bármily nehéz, meglesz 
mégis. 

Bármennyire nagy hibája az em-
bereknek a psychikai tehetetlenség 
törvénye, a konzervativizmus, bár-
mennyire összenőttek is a tényleges 
állapotokkal; bármennyire őrt állanak 
is minden intézmény mellett, pedig 
nagyon sok más intézménynek több 
joga van a létezéshez, — az uj ala-
kulás mégsem marad el. 

Rosz szemmel nézik azokat, kik 
az ujat pártolják, kik az uj viszonyok 
czélszerüségében a réginek helyét 
nem találják. Szocziálistáknak neve-
zik azokat, kik uj elhelyezkedést és 
uj jogmegoldást hirdetnek. 

Bármint erőlködnek, bármint le-
gyen is, a fejlődést  megakasztani nem 
lehet s a súlypont áthelyezkedése uj 
rendszereket teremt. 

P. 

VÁRMEGYE és VÁROS. 
Városi közgyűlés. 

Székelyudvarhely város képviselőtestü-
lete Gotthard  János polgármester elnökleté-
vel, f.  hó 9 én délután rendkívüli közgyűlést 
tartott. E gyűlés tárgyai: A város tanácsá-
nak 1572—906. sz. előterjesztése a megyei 
közkórház csatornázása ügyben, a kórház 
igazgatóság előterjesztése folytán;  a város 
tanácsa 1583—906. sz. előterjesztése Gyar-
mathy Józsefné  sz. Csép Zsuzsával kötött 
vágóhíd melletti telek megvételéről szóló 
adásvevési szerződés tárgyában voltak. 

Az iparfejlesztő-bizottság  ülése. 
Az iparfejlesztő-bizottság  f.  hó 6-ikán 

délelőtt Ugrón  János főispán  elnöklete mellett 
ülést tartott. A bizottság tárgyalás alá vette 
a kereskedelemügyi miniszternek a székely-
földi  ipari akczió érdekében kelt leiratát. El-
határozták, hogy megkeresik a kereskedelmi 
és ipari kamarát, hogy a leiratban foglalt 
kezdeményezéseket Udvarhelymegyében sür-
gősen hajtsa végre. 

Huszonötezer korona államsegély. 
A kereskedelemügyi miniszter Udvar-

helyvármegye közúti költségvetésében fel-
merült hiány fedezésére  25 ezer korona 
államsegélyt adományozott. 

A városi közbirtokosság közgyűlése. 
A városi közbirtokosság rendes köz-

gyűlését f.  hó 22-én délután 2 órakor tartja 
meg. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Jegyzői jelentés. 3. A tisztviselői kar és a 
bizottsági tanács újraalakítása. 4. Az évi 
költségvetési előirányzat, ennek keretében 
hat évre a személyi járandóságok, napi 
dijak, fuvarköltségek  megállapítása, az előző 
év számadása és a felmentvény  megadása. 

5. Jelentés a nagyszegi birtok vásárlási 
ügyében. 6. Kijelölése azon pénzintézetek-
nek, melyeknél a birtokosság pénze betétül 
elhelyeztetik. 7. A közgyűlést kép nappal 
megelőzőleg beadott s a birtokossági tanács 
által véleményezéssel ellátott indítványok 
feletti  határozat. 

Vármegyei közgyűlés. 
Udvarhelyvármegye törvényható-

sági bizottsága f.  hó 10-én, kedden, 
tartotta meg rendes tavaszi közgyűlé-
sét. A vármegye főispánja  keddi napra 
tűzte ki, hogy minél több törvény-
hatósági bizottsági tag jelenhessék 
meg. 

Az utolsó politikai események, a 
béke hirtelen megkötése, az uj mi-
nisztérium gyors megalakulása és ki-
nevezése, szóval a politikai események 
gyors lezajlása, igen érdekes képet 
és lefolyást  igért az érdekelteknek s 
talán ez volt az oka, hogy a bizott-
ság tagjai majdnem teljes számban 
jelentek meg s a karzat is állandóan 
tömve, zsúfolva  volt. 

a főispáni  megnyitót lelkes éljen-
zéssel vették tudomásul s ugy tetszett, 
mintha a közgyűlés valamennyi tag-
ját a béke sikerülte s a kölcsönös jó-
indulat és szeretet egy csapattá ol-
vasztotta volna. 

De ez optikai csalódás volt. 
A többség tényleg oly gondola-

tokkal és eszmékkel jött, hogy ma 
mindenkinek örülnie kell, mert a koali-
czió egyetlen és legnagyobb sikere: 
a béke. Ennek adott kifejezést  dr. 
Solymossy  Lajos, ki a többség hozzá-
járulását tolmácsolta azon indítvány-
hoz, mely a minisztérium üdvözlésé-
ről szólt. Ennek a szép gondolatnak, 
az együttérzésnek és egytittakarásnak 
és együttmunkálkodásnak volt párto-
lója Ugrón  János főispán  is, néhány 
közben szólásában. 

Azonban nehéz dolog a megszo-
kást legyőzni. Nehéz annak nem 
intranzigensnek lenni, a ki azt már 
megszokta. Egy néhány tapintatlan 
felszólalás,  mely rekriminálni akart, 
mikor nincsen mit, — a legjobb véde-
lem a támadás — a közgyűlés békés 
lefolyását  szinte megzavarta s az 
egységes kialakulást megakadályozta. 

Megkövetelték a volt koaliczió-
sok a maguk részére a kíméletet s e 
mellett visszaéltek azzal s minden 
igazság és ok nélkül, a hatalmi má-
morban nem átallották az ódiumot 
arra a többségre kenni, mely józan, 
bölcs mérséklettel s komoly belátás-
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sal megakadályozta a vármegye bé-
kéjének feldulását. 

A többség okosságból rekriminá-
czióhoz a provokálások daczára sem 
folyamodott.  Komolyan akarta és 
akarja most is a békét s nem zavarja 
meg azért, mert a kisebbség most is 
zavarogni szeretne. A békére eleven 
szükség van, kár hamis oltártüzeket 
gyújtani a maguk részére, mikor ezek-
nek hamis tüze valódi füstöt  és kor-
mot vet arra a tényezőre, melylyel a 
hármoniát helyre kell állittaniok. 

Dr Válenisik  Ferencz, Ugrón 
Zoltán tapintatlan és a »karzatnak« 
praparált kirohanásai üresen hang-
zottak el a teremben, mosolyt keltve 
volt  hiveik körében is. 

Dr. Solymossy  Lajos szemére ve-
tette Válentsik  Ferencznek, hogy nincs 
jogosítva, hogy szemrehányást tegyen, 
mert azt mondta, hogy dr. Válentsik 
Ferencz még nemrégen is szabadelvű-
pártinak vallotta magát. Erre Válentsik 
Ferencz dühösen felugrott  s botjához 
kapott, mire a főispán  az ülést hirte-
len felfüggesztette. 

A szünet után a tárgyalás rend-
ben folyt  le s délután egy órakor vé-
get ért. 

Ugrón  János főispán  pontban 9 órakor 
megjelent a teremben, elfoglalta  elnöki szé-
két, a bizottsági tagok éljenzése közben s a 
következő beszéd kíséretében megnyitotta az 
ülést: 

Tekintetes törvényhatósági közgyűlés! 
Mult évi rendes közgyűlésünk óta je-

lentékenyen felszaporodván  közgyűlési tár-
gyaink, köztük több sürgős községi ügy, 
már arra való tekintetből is kívánatosnak 
látszott szabályrendeletünkben ápril. havára 
megállapított rendes tavaszi közgyűlésünknek 
e hó első felére  való összehívása ; de szer-
felett  kívánatos volt főleg  azon okból, hogy 
a kedvezőbb tavaszi idő beálltával a húsvéti 
ünnepek után teljes erővel meginduló tavaszi 
vetőmunkálatok által később igénybe vett 
birtokos megyebizottsági tag urak részére 
meg legyen adva a lehetőség, gazdasági 
ügyeik fenakadása  nélkül jelenhetni meg 
közgyűlésünkön. Mert igen fontos  és jelentő-
ségteljes mai közgyűlésünk, s azt a mai 
napra tűzve ki, ugy vélem helyesen lett 
megválasztva az időpont arra, hogy azon a 
bizottsági tag urak minél nagyobb számban 
jelenhessenek meg. 

Fontos és jelentőségteljesnek mutatko-
zott ezen közgyűlésünk a közgyűlési meg-
hívók szétküldésekor, mert hiszen akkor ugy 
látszott, hogy egy szomorú, súlyos, válságos 
szakához fogunk  jutni történelmünknek. 
Akkor; még mindnyájunk szeme kinos ag-
godalommal függött  egy ponton. Szívszo-
rongva, feszült  figyelemmel  vizsgáltuk a 
méhökben veszélyt hordó, gomolygó felhőket, 
melyek a láthatár szélén megjelentek; sőt 

már éreztük is a vihar első szelét, melytől 
már is derékba roppant egy-egy fa  a fasor-
ban, sőt már az ezredéves épületnek is bon-
togati kezdette tetőzetét. Állandó választmá-
nyunk 327 számú egyhangú határozati javas-
latában, ápril. hó 3-iki gyűlésén a veszély 
ellen a védelmi paizsokat és fegyvereket 
készítette elő; és ime a jótékony szellő egy 
fuvalata  tovasodorta a vészteljes felhőket  s 
kiderült egünkön megjelent a békének ra-
gyogó napja. 

Fontos és jelentőségteljessé most már 
más okból vált közgyűlésünk; most a nem-
zet e napon örömre derül, s a válságos 
napok után, — hogy deczember hó 13-iki 
közigazgatási bizottsági beszédem jóslatszerü 
kijelentését tényként idézzem — »helyre ál-
lott mindkét fél  sérelme nélkül a nemzet és 
korona közötti összhang és egyetértés s a 
nemzet a közjogi, kulturális és gazdasági 
fejlődés  útjára tér«. 

A nemzet messze időkre kiható példá-
ját adta alkotmányszeretetének ; felséges  ki-
rályunk magasztos tanúságát tette alkotmá-
nyos érzületének. Oly momentum ez, mely-
nek még jobban meg kell erősítenie a trón 
iránti hagyományos hűségünket, oly példa-
adás, mely minden igaz hazafit  a legszigo-
rúbb törvénytiszteletre és fennálló  alkotmá-
nyunkhoz való törhetetlen ragaszkodásra 
buzdit. 

Ezzel szembe minden más tény ki kell, 
hogy szoruljon elnöki megnyitómból. 

Csak egy gondolat, egy érzelem ural-
hatja. Éljen a király. Éljen a haza. 

E kettő együttes fogalom. 
Szomorún kell itten megemlékeznem, 

tisztelt közgyűlés, azon vesztességről, mely 
törvényhatósági bizottságunkat Ferencz  László 
választott bizottsági tag halálával érte. Valódi 
tipusa volt az igaz székelynek, okos, meg-
fontolt,  takarékos, munkás, tevékeny. Fárad-
hatatlan buzgalommal, oda adó gondosko-
dással intézte gazdasági és más magán 
ügyeit. Önfeláldozó  volt mint családfő  s 
bármikor szolgálatra kész polgár, ha a köz-
ügyeket önzetlenül kellett szolgálni. Évtize-
deken keresztül vezérember volt községében, 
s a vármegye közügyek terén is mindig ott 
volt található. Bár követné e szép példaadást 
e vármegyei minden fia. 

Üdvözlöm a közgyűlés nagy számban 
megjelent tagjait és a közgyűlést megnyitom. 

Ezután felvetette  a kérdést a jegyző-
könyv hitelesítésére, mire a közgyűlés Sán-
dor  Mózes, dr. Nagy  Sámuel, Soó  Gáspár, 
dr. Kovácsy  Albert. Ferenczy  János, Koncz 
Ármin, dr. Mezei  Ödön, Gotthárd  János és 
Máthé  Pál bizottsági tagokat kiküldötte a 
hitelesítésre. 

Adám  Albert főjegyző  ezután napirend 
indítványt tett, hogy először a kormány-
rendeletek, ezek után az átiratok nemők 
szerint két csoportra osztva, ezután pedig a 
többi pontok sorrend szerint tárgyaltassanak. 
A közgyűlés elfogadván,  a kormányrendele-
tek vita nélküli letárgyalása után, Szolnok-
doboka, Sopron, Győr, Pozsony és Somogy 
vármegyék, valamint Kecskemét és Zombor 
sz. kir. városok törvényhatóságainak az 
országgyűlés feloszlatása  és a nemzeti ellen-

állás tárgyában hozott határozatai kerültek 
szőnyegre. 

Az állandó választmány egyhangú ha-
tározata a változott politikai viszonyoknak 
nem felel  meg s erre hivatkozva dr. Válent-
sik  Ferencz benyújtotta a következő határo-
zati javaslatot: 

»Udvarhelymegye törvényhatósága há-
latelt szívvel emlékezik meg az egyesült el-
lenzéki pártok vezéreiről, kik a legkétségbe-
esettebb harezok közt egyéni érvényesülésü-
lésüket tekinteten kivül hagyva, félelmet  nem 
ismerő kitartással, teljes önzetlenséggel és 
odaadással a nemzet jogaiért küzdöttek. S 
most, mikor a nemzet ősi alkotmányát el-
tiprással fenyegető  abszolutizmus veszélye 
elmúlt s az ország kormányzata a nemzeti 
jogok előharezosainak kezébe lett letéve & 
király és nemzete újra megtalálva és meg-
értve egymást, a kölcsönös bizalom és sze-
retet érzelmeiben egybeforrt,  hazánk dicső-
séges jövőjébe és nagyrahivatottságába ve-
tett biztos hittel és reménnyel tekint az 
elkövetkező nagy esemény elébe, s felfoko-
zott bátorsággal, hazafiúi  érzelmeiben és 
erényeiben megizmosodva veszi fel  a küz-
delmeket, melyek egy ujabb, boldogabb kor-
szakot teremteni lesznek hivatva. Ezen uj 
korszak hajnalhasadásán az országnak ugy 
az értelmi képességek, valamint a hazafias 
erényekben a kiváló férfiakból  alakult uj 
kormányát szive egész melegével üdvözli s • 
bizik abban, hogy bölcs kormányzatuk alatt 
a törvények uralma helyre áll, az alapjaiban 
megingott ezeréves alkotmány uj intézmé-
nyes biztosítékokkal körül vétetik s a nép-
jogok széleskörű kiterjesztése alapján össze-
ülő uj magyar parlamenttel karöltve sike-
rülni fog  oly eredményes munkát kifejteni 
mely valóra váltja mindnyájunk szivének 
legforróbb  vágyát, az önálló független  Ma-
gyarországot. Ezen határozatról Magyaror-
szág újonnan kinevezett felelős  minisztériumát 
felirat  utján értesiti.« 

Dr. Solymossy  Lajos kijelenti a többség 
nevében is, hogy ezt a határazati javaslatot 
elfogadják  és hozzájárulnak. Hozzájárultak 
még többen, köztük Kovácsy  Albert dr., ki 
indítványozza, hogy a kormányt táviratilag 
üdvözöljék. 

Ugrón  János főispán  néhány helyre-
igazító megjegyzést tett, hogy az állandó 
valasztmány javaslata egyhangúlag. hozatott, 
melyet legelsősorban a régi többség foga-
dott el és hozott meg s amelyben tiltakoz-
tak egyhangúlag az abszolutizmus és a tör-
vénytelenségek ellen. 

A közgyűlés a határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta. 

A többi átiratokat, minthogy a vár-
megye előzőleg állást foglalt  már, tudomásul 
vették. 

Következett az alispáni jelentés tárgya-
lása. Hozzászóltak Ugrón  Zoltán, Lukácsffy 
István és Papp Mózes, kik a jelentést tudo-
másul vették ugyan, de annak polotikai ré-
szei iránt észrevételeket tettek. Dr. Damokos 
Andor alispán saját álláspontjának felfejté-
sére előadja, hogy az ellenállás kezdőpont-
jául a sorozás és adóvégrehajtás megtaga-
dását tartotta és nem az önkéntes adók és 
ujonezok kiszolgáltatásainak megtagadását-
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A törvényhatósági bizottság minden egyes 
"határozatának engedelmeskedett s midőn az 
alkotmányvédő bizottságban a főispáni  in-
stalláczió kérdése tárgyaltatott, már akkor is 
bejelentette, hogy az installáczió megtaga-
dását kimondó esetleges határozatot végre-
hajtja. Hivatkozik a deczemberi közgyűlés 
előtt tett azon nyilatkozatára, hogy a Fejér-
váry-kormányt törvényes alkotmányellenes-
nek tartja s a haladópárthoz nem tartozik 
Előadja miszerint ismételten is kijelentette 
még akkor, midőn a jövő eseményei bizony-
talanok voltak, hogy a sorozást és adóvég-
rehajtást megtagadja s abban közreműködni 
nem fog.  Mindezen köztudomásu tények 
alapján kéri jelentése tudomásl vételét. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul vette. 
A tárgysorozat többi tárgyai észrevéte-

lek nélkül letárgyaltattak s déli egy órakor 
a közgyűlés véget ért. 

TOLLHEGYGYEL. 
Tulipán-nóta.  Kötötte: Pósa bácsi; 

mélabúsan énekli: Duczi úrfi  : 
Végig mentem a Balaton mellett, 
Elhervadt a tulipán  a kalapom mellett, 
Egy-két szál, három szál, 
Csalfa  vagy te Kristó  becsaptál 

* 

Válentsik  Ferencz szörnyű dühbe lát-
szott  gurulni a Solymossy Lajos igazmondá-
sáért. Kár a nemes hevületért! Hiszen 
minden koalicziósnak két esze volt a hosszú 
válság folyamán.  Az egyik, a melyikkel 
kárhoztatta a koalicziós taktikát (ez a szű-
kebb körben érvényesülő u. n. házi ész), a 
másik, a melyikkel nyivánosan magasztalta 
a szűkebb körben kárhoztatott taktikát (ez 
a honffy-ész). 

* 

Denique a színészek még ma sem él-
hetnek meg a komédia hajdani kitűnő esz-
köze, a görög tűz nélkül. »Küzdelmük« tel-
jes kudarczárói ezzel akarták a figyelmet 
elterelni. Mégis csak nagy kegyetlenség volt 
Solymossy Lajostól, hogy ezt a a mulatsá-
gukat egy kicsit megzavarta. 

* 

Dr. Válentsik  Ferencz tiszti főügyész, 
"vármegyei tb. akrobata a következő axió-
mát jegyezte fel  a törvénykönyvek lapjára : 
»Ha nem győződ okkal,  told meg botokká'-  /« * 

Biztos forrásból  értesülünk, hogy dr. 
Válentsik  Ferencz tepnap délután Budapestre 
•utazott, hogy a Wulff-czirkusz  akrobatájától 
órákat vegyen, s igy a következő közgyűlés 
készületlenül ne találja. 

HÍREK. 
Kinevezés. Ugrón  János főispán  Dr. 

:Siró  Zsigmond keresztúri körorvost, járási 
orvossá kinevezte. 

Eljegyzés. Váry  Elek homoródka-
rácsonyfalvi  tanitó eljegyezte Ferenczy  Ilonka 
kisasszonyt Medeséren. 

Halálozások. Süller  István, nyugal-
mazott székelyszenttamási plébános életének 

50-ik, papságának 25 ik évében hosszas 
szenvedés után, f.  évi április hó 8-án dél-
után 6 órakor meghalt. — Sárközy  Aladár, 
Sárközy  József  és neje Nagy  Ottilia fia,  3 
és fél  éves korában, f.  hó 4 én Zetelakán 
jobblétre szenderült. 

Ipari akczió a Székelyföldön. 
Szélesebbkörü akczióba fogott  a keres-
kedelemügyi kormány a végből, hogy a 
Székelyföld  elhanyagolt iparát és háziiparát 
föllenditve,  ezzel nemcsak a nép megélhetési 
forrásai  gyarapittassanak, de eddig kihasz-
nálhatatlanul heverő természeti kincseik is 
kellő értékesítést nyerjenek. A kereskedelem-
ügyi kormánynak már is kész tervei vannak 
a teendőket illetőleg s ezeket — a jövő 
programmjaként — irásba foglalva,  most le-
küldötte a marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamarához, azon utasítással, miként té-
telről tételre behatóan tanulmányozza azt, 
javaslataikat lehető sürgősen terjesszék föl. 
E programm szerint sok igen fontos  és lé-
nyeges kérdés vár közeli megoldásra. 

TÖRVÉNYKEZÉS. 
Esküdtek lajstroma a folyó  év 

I-ső ülésszakára, a rendes esküdtek: Fe-
renczy István vendéglős, Félegyházy Antal 
tanár, Kolumbán Ferencz alsó birtokos, Bá-
lint János birtokos, Szabó Árpád tanár, 
Simó Ferencz alszeg birtokos, Benedek Far-
kas birtokos, Szabó András tanár. Szabó 
Mózes kisbirtokos, Dr. Szolga Ferencz tanár, 
Gergely Dénes kisbirtokos, Tamás Albert 
tanár, ifj.  Gábos János felső  kisbirtokos, ifj. 
Istók József  kisbirtokos, Dr. Fodor Boldizsár 
ügyvéd, Szőke Albert kisbirtokos, Flórián 
Kristóf  kereskedő, Benedek Mózes kisbirto-
kos, Gergely Mózes kisbirtokos, ifj.  Kovács 
P. Mózes cserépgyáros, Barabás Jenő tanár, 
Nagy József  kisbirtokos, Szemlér Ferencz 
tanár, Solymossy Endre tanár, Kovács Mó-
zes kisbirtokos, Székely Lajos kisbirtokos, 
Orbán Dénes mészáros, Kassay Ákos ma-
gánzó, Felszegi Farkas kisbirtokos, Pap Mó-
zes tanár, Vajda Lajos fakereskedő,  Szebeni 
Antal timár, Fábián József  fakereskedő,  Tóth 
Károly kisbirtokos, Szabó Ödön fodrász, 
Balló Zsigmond aranyműves, Verestói Dániel 
csizmadia, Bakk Mózes kisbirtokos, ifj.  Fe-
kete Pál kisbirtokos, Nagy László kisbirtokos. 

SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 
A beteg emberiség. 

Lehetetlen, hogy meg ne borzadjon az 
ember azokon a statisztikai kimutatásokon, 
a melyeket egészségügyi lapok közölnek oly-
kor, a beteg emberiségről. A kórházak való-
sággal zsúfoltak.  Budapesten valósággal törni 
kell magát a beteg embernek jogáért, hogy 
felvegyék,  valósággal könyörögve kell oda 
kiálltani a mentő társadalomnak : 

— Társadalom ! én is élni akarok, kér-
lek Téged, ne ölj meg! 

A tuberkulotikus osztályon minden 
ágyon fekszik  egy beteg. Annyira tele van, 
mint egy forgalmas  korcsma. A kettő között 
összefüggés  is van. A mig százával járnak 

fogyasztani  az alkoholt: a kórházakban nem 
lehet könnyű szerrel helyet kapni. . 

A női osztályok is szerfelett  túlzsúfol-
tak. A nők fele  lábon jár, de hány beteg 
van ezek között, a kik a mellett, hogy szen-
vednek, még anyai szerepüket is betöltik, 
sok gyötrődéssel, sok panaszkodással. Fizi-
kai lehetetlenség, hogy beteg fának  egészsé-
ges gyümölcse legyen, a jövő emberi gene-
ráczió erős testalkattal induljon az élet 
harczának. 

De nemcsak a beteg szülők szaporít-
ják a testi degenerácziót, hozzá járul ehhez 
a szellemi túlterhelés is, a mi szoczálpoliti-
kai szempontból a legképtelenebb gazdasági 
rendszer az államélet fenntartásában. 

Mindezek előidézik az idegességet. És 
Uram Isten, hány ideg beteg ember van a 
kórházakban és szanatóriumokban. A leg-
több idegbeteget a szellemi megerőltetés 
viszi a kórházakba, sokszor ez teriti le a 
bonczoló asztalra. 

Persze: a tanulástól megcsömörlött 
ifjúság  mihelyt a tanulástól megszabadult, 
siet kiaknázni öröm forrásait.  Ez is hány 
beteget ad a kórháznak. 

Még a falusi  nép egészsége mondható 
ideálisnak. Bár a rossz gazdasági esztendők 
az egészségre is káros hatással vannak és 
az alkohol fogyasztása  itt is rémesen pusz-
tít és gyilkol. 

A jobbak kötelessége, hogy a népet 
kiragadjuk a romlásból Mentől több agitá-
czió annál több siker. 

A kivándorló országban súlyos feladat, 
hogy az itthon maradt nép egészségét ápol-
juk, mert a magyar nemzet dicsőségben 
csak akkor növekedik, ha minden embernek 
különbb fia  lesz mint az apja volt. 

KÖZGAZDASÁG. 
Legelőfeljavitások. 

A földmivelésügyi  miniszter Dorner 
Béla min. megbízott felterjesztésére  az egyes 
birtokosok tulajdonát képező, közösen hasz-
nált legelőkön az 1906. évben tervezett, 
részben már folyamatban  is levő feljavitási 
munkálatok segélyezésére 13599 kor. állam-
segélyt engedélyezett. Az a 20 birtokos, a 
ki a saját jól felfogott  érdekében szüksé-
gesnek tartotta közös legelőjének feljavítását 
és ahoz a miniszteri kirendeltség erkölcsi és 
anyagi támogatását kérte, az engedélyezett 
államsegélyből a következő arányban része-
sültek s illetve abból jut: 1. Alsósiménfalvi 
közbirtokosságnak 584 K. 2. Homoródabás-
falvi  1168 K. 3. Homoródkeményfalvi  920 
K. 4. Éniakai 975 K. 5. Ujszékelyi 1040 K. 
6. Bethlenfalvi  835 K. 7. Lókodi közbirto-
kosságnak 571 K. 8. Tordátfalva  községnek 
630 K. 9. Máréfalvai  közbirtokosságnak 995 
K. 10. Bágyi 1270 K. 11. Fenyédi 745 K. 
12. Székelyudvarhelyi 683 K. 13. Kápolnás-
falvi  488 K. 14. Szentegyházasfalvi  890 K. 
15. Felsőrákosi közbirtokosságnak 855 K. 
16. Erked községnek 950 korona. 
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Hirdetések 
felvétetnek 

a kiadóhivatalban 

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. 

Ha kö8zvényben, reumában szenved, 
ne kísérletezzen semmiféle  szerrel, hanem vegyen 1 üveg 

SÄÄKijzViny-jzcjzt 
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. Hutása a legrövidebb idő alatt 
eszlelhető, még a legrégibb bajoknál is, melyeknél sem 

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

Dr Flfisnh Emil » M a 9 V a r Korona 
U l . r i c a i / l l C.IIIII gyógyszertárában 
Győr,  Baross-ut 24 szám. Budapesti főraktár:  Török 
József  gyógyszertárában.  Budapest VI.  Király-utcza 12 

tndrássy-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. 

Ganz és Társa 
villamossági részvénytársaság 

® ® ® Budapesten ® ® ® 
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Kívánatra bárkinek bérmenfesen  küldünk 
eoy próbát a Cozaporból. Kávé tea étel 
vagy szeszesitalban egyformán  adható 

az ivó tudta nélkül 
A COZAPOR tflbbet  ír. mint » világ minden 
n a tarlo'ko«l4eról, mert coodahatásá 

ellenszenvessé teszi az is-ákosnak a szeszesitalt. 
A COZA oly csendesen és biztosan hat. hogy 
"1 t1!"1?: t e , í ! < , r I7«mek egyaránt az 
ivónak tudU nélkül adhatja es az illető még csak 
nem is sejti mi okozta javulását 
A COZA családok ezreit békítette ki ismét 
sok sok ezer férBt  a szégyen es l'ecstelenségtltí 
megmentett, kik kéaöbb jMan polgárok és ügyes 
üzletemberek lette«. Temerdek fiatal  embert a ió 
útra, es szerencséjéhe» segített és sok embernek 
életet svámos evvel meghosszabbiiotta. 
Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mind-
azoknak, kik kívánják, egy prói.aadagot és egy 
kAszftno  írásukkal telt könyvet díj és kf.ltseg. 
mentesen küld. hogv igy bárki ki is m»ggy5zód-
hessen biztos hatásáról. Ki-zeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan 

INGYEN FKltBA 571 szám 
Végja ki ezen szelvényt és küldje 

be az itézetnek 
Levelek 25, lev.-lapok 10 «érrel 

bermeatesitendők 1 

( j i ü Z A I N S T I T U T E 
(Dept 57") 

6;', Cbvcerv Lane, London. 
Anglia 

Liniment. Cipslcl  comp., 
Ktcktsr-fita  «»rMiv-PKB-ExpellBr. 

• U « » . r t ki tun« es 
fájdalomcsillapító  bedörzsölesül 

hMinált háziszer bevá-
•trlaaänil, - . mely 
miad*» gyógyszertárban 
kapható, — mindig flirre-
tanul legyünk 1 J g . 
•Mf"  védjegyra. 

Remek 6 szem ká-
vés készlet minden 

színben csak 
9 5 kr. f.  1.ÖO 1.40 

3 0 rőfös  v é g 
börvászon csak 

f  3 .65 

Finom joaur 6 sz. 
kávés készletmin-
den színben csak 

f.  2.20 
f.  2 9 0 3 .45 

linden család pénzt 
takarít 

3 0 rőfös  v é g 
bőrvászon osak 

f  4 9 5 
3 0 rőfös  v é g 

Irlandl vászon 
csak f  4.15 

3 0 rőfös  v é g 
GyöngyváBZon 
csak f.  5 . 4 5 

5 0 rőfös  v é g 
börvászon csak 

f  8 .25 

3 0 rőfös  v é g 
cs íkos Kanavász 

csak f  3 .25 

5 0 rőfös  v é g 
Irlandl vászon 

csak 9 .45 
5 0 rőfös  v é g 

rumburgl vászon 
csak f  10 .40 

3 0 rőfös  v é g 
oslkos é s koczkás 

I-ma kanavász 
csak f  4 .55 

Remek női ing 
vászonból , kézi 

hímzéssel 
csak 8 5 kr. f  1.15 f  1.55 

Remek női Chiffon 
Ing schweizi hím-

zésse l 
csak f  1.10 f  1.42 

f  1.74 

Varrás nélküli vá-
szonlepedő 2 mtr 
hosszú é s másfél 

mtr szé les 
csak 92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászonlepedő 
2 mtr hosszú és 

másfél  mtr szé les 
csak frt  1.05 

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

csak f  5 . 4 0 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-

lasztékban 
csak 9 8 kr. fl.25 

f  1.56 

Remek 8 szem. vá-
szon Damaszt Gar-

nitúra csak 
f  2.10 2 .90 3 . 4 0 

f  3 9 0 

Szép mintázott 
vászon törülköző 

6 drb csak 
. f l . 2 5  1.72 1.90 

f  2.10 

3 0 rőföe  v é g 
rumburgl vászon 

csak f.  5 6 0 

3 0 rőfös  v é g 
Jó min. chlffon 

<?sak f  4 ,65 

3 5 rőfös  v é g 
kanavasz külön-

l e g e s s é g 
csak f  6 4 0 

3 0 rőfös  v é g 
R. Chlfon  csak 

f  5 . 4 0 

30 rőfös  v é g 
fehér  cs íkos 

cs lnvat ágyhu-
zatra csak f  6.SS 

3 0 rőfös  v é g I-a 
rumburgl vászon 

csak f  6 . 4 0 

3 0 rőfös  v é g 
R. R. Chlffon  csak 

f  6 . 8 5 

30 rőfös  v é g 
v irágos fehér 

cs lnvat ágyhu-
zatra csak f  7 . 4 0 

Remek női chlffon 
nadrág 

csak 9 0 kr. f  1.18 
f  1.45 

Remek Chiffon 
alsó szoknyák 

hímzéssel 
csak f  1.35 f  1.75 

frt  2.25 

Remek Cloth é s 
posz tó alsó szók-

nyák 
csak frt  1.65 f  2.J5 

frt  3 22 

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

Remek se lyem 
Clot paplan min-
den színben csak 

frt  3 95 

Remek Cashmlr 
paplan minden 

színben csak 
frt  3.65 

BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJA  SZÉKELYUDVARHELY. 


