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Az ipartörvény reformjához.
Az uj ipurtörvénytervezet a felső ipar
iskolákat minden tekintetben egyenrangúvá
teszi a főgimnáziumokkal és föreálitkolákkal. A műszaki oktatáson túl az elméleti
tantárgyak a felső ipariskolákban is ugyan
azok lesznek, mint a főgimnáziumokban
és főreáliskolákban és a tanítás terjedelme
is azonos leend mindkét nem ű tanintézet
ben. A felső ipariskolák érettségi bizonyít
ványai éppen úgy jogosítanak a műegye
temre való felvételre, mint a főgimnáziu
moké, vagy a főreáliskoláké. A különböző
fokú ipariskolákból való állépés feltételeit
miniszteri rendelet fogja szabályozni. A
törvénytervezet szerint teliát biztosítva van
annak lehetősége, hogy a fiatal iparos
ugyanazon intellektuális képzetséggel léphes
sen az életbe, mint az intellektuális pályára
készülő ifjak.
Az uj ipartörvénytervezet eddig közzé
tett részének talán ez az intézkedése a legliberálisabb és következm ényeiben a leg
fontosabb. Mert ez az intézkedés iparunk
jövöjéböl kiirtja azt a felszeg társadalm i fel
fogást, mely az iparm üvészetet és tudom ányt
megm agyarázhatatlan elfogultsággal alája
helyezte az intellektuális pályákra képesítő
tudományoknak és m űvészeteknek.
Az uj iparlörvénytervezet az ipari tu
domány egyenrangusitásával azon az egye
dül helyes és jogosult utón halad, mely abhoz

f l Z „Ő R S Z E M -

TÁRCÁJA.

Moham med és az iszlám.
Irta: KQzdy László.

^Folytató*.)
Az emberölésre nézve azt mondja, hogy
a pokol tüzének minden kínjait el kell szen
vednie annak, ki igazhitűt öl meg, mert Allah
könnyebben elviseli az egész világ felfordulását,
mint egy igaz hivő halálát Ha mégis ezvéletlenségből történnék meg, úgy köteles a gyilkos
egy igazhitű rabszolgát felszabadítani és a meg
ölt családjának 20 teve árát vérdijul fizetni A
szándékos gyilkolás halállal, a lopás a kezeknek
levágásával büntetendő. Az öngyilkosság tilos,
mert az ember életével A Halinak van csak joga
rendelkezniA Korán szerint az Allah egy személyü,
kinek nincs szüksége segítségre a kormányzás
ban senkire; szellemi lény, 99 isteni tulajdon
sággal felruházva, aki azonban az érzékiség
iránt igen engedékeny s pusztán felekezeti Is
tennek van feltüntetve, tehát nincs, mint a mienk,
eraberszeretetével minden felekezetiség fölé
emelve; magától értetődő, hogy ezen eltérő fel
fogás úgy a politikai, m nt a társadalmi viszo
nyokra io nagy kihatással volt.
Mohámraed .Jézusnak a próféták között
kitűnő helyet ad, elismeri természet feletti mó
don való fogantatását, Iszának, Marjain fíánaK
nevezi. Azt mondja róla, hogy a zsidók nem öt
fcszitették meg, mert Allah egy hasonló alakkal
cserélte ki s őt pedig felvitte az égbe s csak a
végítéletkor tér vissza, amikor majd az Írástudók
hinni fognak benne.
A szeutlelket a legfőbb angyalnak teszi
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a kétségtelen igazsághoz vezet, hogy a magyár ipar kérdése legelső sorban is kulturkérdés.
Ámde az iparkultura nem csupán abból
áll, hogy az ipari pályákon lévőket intellek
tuális képzettségüknél fogva ugyanaz a tár
sadalmi pozíció illesse meg. mint az értel
miségi pályákon működőket A valódi iparkultúra az, mciy az általános műveltség meg
szerzése mellett azt célozza, hogy az ipa
rosok a szellemi tudományokat a gyakorlati
élet szám ára, iparunk fejlesztése és anyagi
jólétünk emelése céljából sajátítsák el.
Azokat az általános műveltséghez tartozó
tudományokat tehát, amik az általános
iparfejlesztést és az iparosság anyagi jólétét
is hathatósan szolgálhatják, a felsőiparisko
lákban hetn engedő oly irányban és térjedeleinben taniiani, mint ahogyan ezeket
a főgimnáziumokban és föreáliskolákban ta
nítják Különösei, a földrajz és természettan
azok a tudományok, amelyek a föreáliskolákétól eltérő és szorosan az ipari szempontokhoz
alkalmazkodó tanítást követelnek a felsőipariskolákban.
A a földrajz tudománya révén álta
lánosságban megismerkedünk az egyes or
szágok fekvésével, klimatikus és geográfiái
viszonyaival, néprajzi sajátságaival, a né
pesség foglalkozási módjaival, politikai és
kulturális intézményeivel és egyéb általános
tudnivalókkal. A nem ipari pályára készü
lőknek az általános műveltség szem pont

Szerkesztőség ée klaáéhivatal:
Apponyi kinyvnyeada r. L Célkaoradikaa. kává a béilratak
hirdetések és eMMUetések kBMeadlk.
Hirdetések mérsékelt díjazással, megállapodás szerint.

\ jából ezek ,:z ismeretek talán elegendők is.
Az iparosoknak semmi esetre sem elegen
dők. Az iparosoknak első sorban ismernie
kell a hazai ipar földrajzi helyzetét; hol
vaunak a nagyobb ipari gócpontok és fo
gyasztási piacok ; milyen ezek termelő és
befogadó képessége; mekkora a termelés
és fogyasztás iparáganként; Ind szerezhetők
be a nyers anyagok ; vidékenként milyenek a
m unkásviszonyok? Ismernie kell az iparos
vállalkozónak Magyarország vízi- és vasút
hálózatát, a főbb termelő és fogyasztó góc
pontok közti vasúti összeköttetéseket, a le
hetséges csatlakozásokat, a legkedvezőbb út
irányokat, a vasúti uzletkczeiést és a pontos
I szállítási tarifákat. Ism ernie kell az iparos
nak hazank feloszlását kőszéntelepek szerint,
' továbbá az egyes vidékek üzleti viszonyait
i és szokásait, valam int a helyi Közszolgál
tatási viszonyokat. Csakis akkor, ha m ind
ezen ismeretek birtokában vall, kalkulálhat
biztosan az iparosvállatkozó, hogy üzem ében
hol kell takarékoskodnia, hol kell áldozato
kat hoznia, miképpen kell berendezkednie,
hogy iparcikkeivel a versenyt bárhol is fel
vehesse másokkal.
A magyar ipar versenyképessége szem 
pontjából szoros feladata ipái kultúránknak
Ausztria ipari földrajzának és term észettaná
nak alapos ism ertetése is. Mert tudnia kell,
hogy Ausztriában hány gyár működik s kö
zülök mely gyárak gravilálnak a magyar
piacokra, milyen vasnti vagy viziutakon ér-

m eg; Ruhnak nevezi s igy Írja le. Alakja olyan, ,
Az ember teremtéséről többféleképen nyi
mint az angyaloké, de emberi arca van s a te latkozik. Kgyszer azt állította, hogy Allah víz
remtmények között legközelebb áll Állatihoz. ből, majd pedig hogy aludt vérből terem tette;
Lakosztályát egy függöny választja el az an máskor meg azt mondotta, hogy agyagból lett
gyaloktól, mert különben fénye és világossága formálva s azt 40 évig u napon szárította, míg
hamuvá égetné azokat és a meuyországot. A oly kemény nem lett, mint a cserép s akkor
tradíció szerint 7U ezer nyelve van s naponként Allah a salát testének egy részecskéjét lehelte
12 ezerszer kiáltja, hogy „Szubhán Allah-, di bele, ez a lélek ; s minthogy ez pénteken lörcsőség Allahnak; minden kiáltásából. 1 —1 an tént, ezen napot ünnepli n moszlim. A Korán
gyal támad s ha most tudnánk, hány angyalt az első emberpár történetét elismeri és leírja
teremtett eredetileg Allah, ugyebár, még akkor vétkezésüket is. Az örök üdvösség el nyerhetésére
is nehéz volna kiszámítani, hogy e percben hány lcgfö kellék a hit és a jó cselekedet! Elfogadja
n bűnért való vezcklést is, ami böjt, ima, ala
milliárd angyal van.
A teremtés története az ó-szovetségi biblia mizsnaadás és zarándoklóból áll. Szerinte a
mintájára készült, csakhogy Mohammed szerint hitetlenek és (Nigányok nem nyernek bünboesáAllah először a trónját alkotta, alatta minden natot, valamint azon moszhm sem, ki kétszer
viz volt s ebben a föld anyaga ugv ülepedett elhagyja hitét, habár újból meg is t é r ; de vi
le. A földet 2 nap alatt, az emberi és állati ele szont a mennyországba jut minden iguz hivő.
kiint már ieunebb említettem, a mennyország
deleket 4, az eget, melyet 7 részre osztott fel,
füstből 2 nap alatt teremte. Az eget Allah 7 égből áll. Különösen a 7-ik mennyországot festi
tartja,hogy lene szakadjon uz emberekre. Moham- le Mohammed elbájolónak s azt mondja, hogy
med szerint a föld hamarább lett teremtve, mint szebhnél-szebb ligetekből áll, telve csörgedező
az ég. Az angyalok tiizből lettek és 2—3—4 patakokkal, illatos virággal és gyümölcsösei s
szárnyuk van melyek közül 19-ei kivezényelt mindez az igazhitüek gyönyörködtetésére van
Allah azon célból, hogy az el kárhozottakat a rendelve.
Mint ezekből látjuk. Mohammed a vérmes
gyehenna tüzében kínozzák. Ugyancsak az an- |
gyalok közül minden ember mellé ki lett ren- • keleti faj érzékiségének óhajtván tömjénézni, az
dél ve 2—2 jegyző, kiket iró angyaloknak ne örök érzéki boldogság tanújaként festette le a
veznek, foglalkozásuk az, hogy feljegyzik az mennyországot.
emberek jó és rósz cselekedeteit s ezen napló
Annál borzalmasabbnak ecseteli a pokol
alapján történik a végítélet. Az iró angyalokkal ! kínjait, hol az elkárliozott lelkűknek ruhája tűz jó barátságban igyekszik lenni minden iszlám, lángokból áll, melyek folyton nyaldossák a bűnös
miért is minden imája végén tiszteleg előttük, testét. Italuk forró, büdös viz és a legfeketébb
ami abból áll, hogy először végig néz a jobb, olaisalak Mohammed szerint ide jutnak a bű
azután a hal vállán, ugyanis jobb oldalán a jó nösök és a hitetlenek, mely utóbbiak részére
és baloldalán a rósz tetteit jegyző angyal van, innen nincs menekülés.
s mint látjuk, udvariasságával ezt is igyekszik
A menyország gyönyörei s a pokol fertélI lekenyerezni.
mes kínjai között van még egy közép állapot
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Az ipartörvény reformjához.
Az uj ipartörvénytervezet a felső ipar
iskolákat m inden tekintetben egyenrangúvá
teszi a főgimnáziumokkal és föreálitkolákkal. A műszaki oktatáson túl az elméleti
tantárgyak a felső ipariskolákban is ugyan
azok lesznek, m int a főgimnáziumokban
és főreáliskolákban és a tanítás terjedelme
is azonos leend m indkét nem ű tanintézet
ben. A felső ipariskolák érettségi bizonyít
ványai éppen úgy jogosítanak a m űegye
tem re való felvételre, m int a főgimnáziu
moké, vagy a föreáliskoiáké. A különböző
fokú ipariskolákból való átlépés feltételeit
m iniszteri rendelet fogja szabályozni. A
törvénytervezet szerint tehát biztosítva vau
annak lehetősége, hogy a fiatal iparos
ugyanazon intellektuális képzetséggel léphes
sen az életbe, m int az intellektuális pályára
készülő ifjak.
Az uj ipartörvénytervezet eddig közzé
tett részének talán ez az intézkedése a legliberálisabb és következm ényeiben a leg
fontosabb. Mert ez az intézkedés iparunk
jövőjéből kiirtja azt a félszeg társadalm i fel
fogást, mely az iparm űvészeiét és tudom ányt
m egm agyarázhatatlan elfogultsággal alája
helyezte az intellektuális pályákra képesitö
tudom ányoknak és m űvészeteknek.
Az uj ipartörvénytervezet az ipari tu 
dom ány egyenrangusitásával azon az egye
dül helyes és jogosult utón halad, mely ahhoz
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Mohammed és az iszlám.
Irta: Küzdy László.
iKulytMtáü.)

Az emberölésre nézve azt mondja, hogy
a pokol tüzének minden kínjait el kell szen
vednie annak, ki igazhitűt ül meg. mert Allah
könnyebben elviseli az egész világ felfordulását,
mint egy igaz hivő halálát. Ha mégis ez véletlenségből történnék meg, úgy köteles a gyilkos
egy igazhitii rabszolgát felszabadítani és a meg
ölt családjának 20 teve árát vérdijul fizetni A
szándékos gyilkolás halállal, a lopás a kezeknek
levágásával büntetendő. Az öngyilkosság tilos,
mert az ember életével Allahnak van csak joga
rendelkezni.
A Korán szerint az Allah egy személyit,
kinek nincs szüksége segítségre a kormányzás
ban senkire; szellemi lény, 99 isteni tulajdon
sággal felruházva, aki azonban az érzékiség
iránt igen engedékeny s pusztán felekezeti Is
tennek van feltüntetve, tehát nincs, mint a mienk,
emberszereletével minden lelekezetiség fölé
emelve ; magától értetődő, hogy ezen eltérő fel
fogás úgy a politikai, m nt a társadalmi viszo
nyokra is nagy kihatással volt.
Mohammed Jézusnak a prőféták között
kitűnő helyet ad, elismeri természet feletti mó
don való fogantatását, Iszának, Marjam fiának
nevezi. Azt mondja róla, hogy a zsidók nem őt
feszítették meg, mert Allah egy hasonló alakkal
cserélte ki s őt pedig felvitte az égbe s csak a
végítéletkor tér vissza, amikor majd az Írástudók
h in n i fognak benne.
A szemléiket a legfőbb angyalnak teszi
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Hirdetitek mérsékelt dijakéiul, magállapodás szerint.

v a ,v
a kétségtelen igazsághoz vezet, hogy a m a
gyar ipar kérdése legelső sorban is kulturkérdés.
Ámde az iparkullura nem csupán abból
áll, hogy az ipari pályákon lévőket intellek
tuális képzettségüknél fogva ugyanaz a tár
sadalm i pozíció illesse meg, mint az értel
miségi pályákon m űködöket A valódi iparkullura az, mely az általános műveltség meg
szerzése mellett azt célozza, hogy az ipa
rosok a szellemi tudom ányokat a gyakorlati
élet szám ára, iparunk fejlesztése és anyagi
jólétünk emelése céljából sajátítsák el.
Azokat az általános műveltséghez tartozó
tudom ányokat tehát, amik az általános
iparfejlesztést és az iparosság anyagi jólétét
is hathatósan szolgálhatják, a felsöipariskolákban nem engedő oly irányban és ter
jedelem ben taniiani, mint ahogyan ezeket
a főgimnázium okban és főreáliskolákban ta
nítják Különösen a földrajz és természettan
azok a tudom ányok, amelyek a föreáliskolákétól eltérő és szorosan az ipari szempontokhoz
alkalmazkodó tanítást követelnek a felsőipariskolákban.
A a földrajz tudom ánya révén álta
lánosságban m egism erkedünk az egyes or
szágok fekvésével, klimatikus és geográfiái
viszonyaival, néprajzi sajátságaival, a né
pesség foglalkozási módjaival, politikai és
kulturális intézményeivel és egyéb általános
tudnivalókkal. A nem ipari pályára készü] löknek az általános műveltség szem pont

jából ezek az ism eretek talán elegendők is.
Az iparosoknak semmi esetre sem elegen
dők. Az iparosoknak első sorban ism ernie
kell a hazai ipar földrajzi h ely zetét; hol
vannak a nagyobb ipari gócpontok és fo
gyasztási piacok ; milyen ezek termelő és
befogadó képessége; m ekkora a termelés
és fogyasztás iparáganként; hol szerezhetők
be a nyers anyagok ; vidékenként milyenek a
m unkásviszonyok ? Ism ernie kell az iparos
vállalkozónak Magyarország vízi- és vasút
hálózatát, a főbb termelő és fogyasztó góc
pontok közti vasúti összeköttetéseket, a le
hetséges csatlakozásokat, a legkedvezőbb út
irányokat, a vasúti üzletkezelést és a pontos
szállítási tarifákat. Ism ernie kell az iparos
nak hazánk felosztását kőszéntelepek szerint,
továbbá az egyes vidékek üzleti viszonyait
és szokásait, valam int a helyi közszolgál
tatási viszonyokat. Csakis akkor, ha m ind
ezen ismeretek birtokában van, kalkulálhat
biztosan az iparosvállalkozó, hogy üzem ében
hol kell takarékoskodnia, hol kell áldozato
kat hoznia, miképpen kell berendezkednie,
hogy iparcikkeivel a versenyt bárhol is fel
vehesse másokkal.
A magyar ipar versenyképessége szem 
pontjából szoros feladata ipái kultúránknak
, Ausztria ipari földrajzának és term észettaná1 nak alapos ism ertetése is. Mert tudnia kell,
hogy Ausztriában hány gyár m űködik s kö
zülök mely gyárak gravitálnak a m agyar
| piacokra, milyen vasnti vagy viziutakon ér-

meg; Kulinak nevezi s igy Írja le. Alakja olyan, I
mint az angyaloké, de emberi arca van s a te- I
remtménvek között legközelebb áll Állatihoz.
Lakosztályát egy függöny választja el az an
gyaloktól, mert különben fénye és világossága
hamuvá égetné azokat és a menyországot. A
tradíció szerint 7Ü ezer nyelve van s naponként
12 ezerszer kiáltja, hogy „Szubhán Allah”, di
csőség Allahnak; minden kiáltásából. 1—1 an
gyal támad s ha most tudnánk, hány angyalt
teremtett eredetileg Allah, ugyebár, még akkor
is nehéz volna kiszámítani, hogy e percben hány
milliárd angyal van.
A teremtés történeto az ó-szövetségi biblia
mintájára készült, csakhogy Mohammed szerint
Allah először a trónját alkotta, alatta minden
v í z volt s ebben a föld anyaga úgy ülepedett
le. A földet 2 nap alatt, az emberi és állati ele
deleket 4, az eget, melyet 7 részre osztott fel,
füstből 2 nap alatt teremte. Az eget Allah
tartja,hogy lene szakadjon az emberekre. Moharnmed szerint a föld hamarább lett teremtve, mint
az ég. Az angyalok tüzből lettek és 2—3—4
szárnyuk van. melyek közül 19-et kivezényelt
Allah nzon célból, hogy az elkárhozottakat a
gyehenna tüzében kínozzák. Ugyancsak az an
gyalok közül minden ember mellé ki lett ren
delve 2 —2 jegyző, kiket iró angyaloknak ne
veznek, foglalkozásuk az, hogy feljegyzik az
emberek jó és rósz cselekedeteit s ezen napló
alapján történik a végítélet. Az iró angyalokkal
jő barátságban igyekszik lenni minden iszlám,
miért is minden imája végén liszteleg előttük,
ami abból áll, hogy először végig néz a jobb,
azután a bal vállán, ugyanis jobb oldalán a jó
és baloldalán a rósz tetteit jegyző angyal van,
s mint látjuk, udvariasságával ezt is igyekszik
lekenyerezni.

Az ember teremtéséről tübbféleképen nyi
latkozik. Egyszer azt állította, hogy Allah víz
ből, majd pedig hogy aludt vérből teremtette ;
máskor meg azt mondotta, hogy agyagból lett
formálva s azt 40 évig a napon száritolta, mig
oly kemény nem lett, mint a esefép s akkor
Allah a saját testének egy részecskéjét lehelte
bele, ez a lélek; s minthogy ez pénteken tör
tént, ezen napot ünnepli a moszlim. A Korán
az első emberpár történetét elismrri és leirja
vétkezésüket is. Az örök üdvösség elnyerhetésére
leglő kellék u hit és a jó cselekedet. Elfogadja
a bűnért való vezeklést is, ami böjt, ima, alamizsnaadás és zarándoklóéból áll. Szerinte n
hitetlenek és pogányok nem nyernek bünboesánatot, valamint azon moszlim sem, ki kétszer
elhagyja hitét, habár újból meg is t é r ; de vi
szont a mennyországba jut minden igaz hivő.
Mint már fennebb említettem, a mennyország
7 égből áll. Különösen a 7-ik mennyországot festi
le Mohammed elbájolónak s azt mondja, hogy
szebtmél-szebb ligetekből áll, telve csörgedező
patakokkal, illatos virággal és gyümölcsösei s
mindez az igazhitüek gyönyörködtetésére van
rendelve.
Mint ezekből látjuk, Mohammed a vérmes
keleti faj érzékiségének óhajtván tömjénézni, az
örök érzéki boldogság tanújaként festette le u
mennyországot.
Annál borzalmasabbnak ecseteli a pokol
kínjait, hol az elkárliozott telkeknek ruhája tüzlángokból áll, melyek folyton nyaldossák abünös
testét. Italuk forró, büdös viz és a legfeketébb
olajsalak. Mohammed szerint ide jutnak a bű
nösök és a hitetlenek, mely utóbbiak részére
innen nincs menekülés.
A menyország gyönyörei s a pokol fertelmes kínjai között van még egy közép állapot
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hetik el azokat i?.-. mii fizetnek a szállításért,
m indezeket az adatokat a saját term elési
nek és szállításának adataival egybevetve,
biztosan kalkulálhat az osztrák gyártmányok
kiszorítására.
Okvetlenül szükséges a balikán ál
lamok ipari földrajzának és természettaná
nak ismerete is. Ha tudjuk, hogy a balkán
piacok mekkora befogadóképességgel bírnak,
valamint tudjuk azt is. hogy e piacok ho
gyan. mennyi idő alatt és milyen költség
gel érhetők el Magyarország és Ausztria
termelési
gócpontjaiból és ismerjük a
vámvonalakat és vámtételeket, tekintettel
k'edvczóhh geografikai helyzetünkre, lega
lább bizonyos iparcikkek tekintetében az
osztrák ipart folytonosan sakkban tarthatjuk.
Az iparkultura ezen irányáról az uj
ipartörvénytervezet nem gondoskodik, síit
abból, hogy a felsöipariskolák kőtelező vizsga
tárgyai között a földrajz fölsorolva nincsen,
valam int abból, hogy az intellektuális tan
tárgyak tanítását a javaslat a főgimnáziumok
ban rendszeresített terjedelemben tervezi,
az következtethető, hogy az ipari földrajz
és term észettan tanítása az ipari főiskolákban
talán mellőztetik is Ez nagy hiba, söl az
osztrák kapcsolat miatt végzetes is lehet.
■A gazdasági világterjeszkedésben csak
az a nemzet érvényesülhet, amely nemcsak
maga, hanem minden iparos és kereskedő
vállalkozója is tisztában van a k onkuren
sek erejével, mert a gazdasági világterjesz
kedés nem egyéb, mint állandó nemzetközi
gazdasági harc“ — hangoztatta Leoner az
1905-ben Monsban (Belgium) megtartott
világkongresszuson. Hogy nekünk Ausztriá
val csakugyan a legkeményebb gazdasági
küzdelm et kell folytatnunk a saját terüle
tünkért, azt mindenki tudja és érzi Nagyon
kívánatos tehát, hogy az uj ipái törvény az
ipari földrajz és természettan tanításának
felvételével ezt a küzdelmet megkönnyítse.

= Kilépés a 48-as partból. 1loftmann <Mit'* kép
viselő Kossuth Ferenchez levelet intézett, mely
ben kijelenti, hogy a képviselőháziján tárgyalás
alatt lévő házszabályreviziósiiiditványuyul szem
ben elfoglalt álláspontja arra készteti, hogy a
függetlenségi pártból kilépjen.
is, a tisztító hely, de ez az örültek részére van
fen tartva, mint akik ép észszel nem választhattak
vallást, itt azonban idővel megtisztulván, bejut
nak a mennyországba.
Egyszer a menyország gyönyöreiről prédi
kálván, nehány éltesebb hölgy megütközött azon.
hogy mindig azt hangoztatja, miszerint oda csak
az igaz hitű moszlimek jutnak be « mindig csak
az ifjú és szép hurikról emlékezik meg: m e g 
interpellálták tehát, hogy mi lesz tulajdonképen
velők, éltesebb hölgyekkel a túlvilágon ? Ártat
lanul csak nem lesznek kizárva a 7-ik égből?
Mohainmed u kérdési intézőkre nézve elég ked
vezően vágta ki magát ; igaz. hogy "tt csak az
igazhivő férfiaknak s a szépsége* huriknak van
helye, de ti. kik itt a földön megöregedtek, hol
totok után hurikká váltok s úgy juttok oda be.
Ez teljes megnyugvással tudomásul vétetett.
Még röviden elmondom, minőnek képzeli
Moharamed a végítéletet.
Midőn először megharsan a Iromhita. az
élők meghalnak, sárii, sötét füst borítja el a
földet, az Antikrisztus megjelenik, majd előjön
a föld állatja, kezében Mézes vesszeje és Sala
mon pecsétje : a vál iszfotlakat a vesszővel érinti
s homlokukra Írja a hivő" szót, a gonoszak
homlokára pecsétjével ráüti, hogy „hitetlen" :
mire a nap nyugaton kél lel, .Jézus megjelenik,
a kelet, majd a nyugat is összeomlik. Arábia
fenekestül felfordul, .Jemenben iszonyú tüzveszedelem üt ki, ami a népeket az ítélet helyére
hajtja össze. 40 év múlva megszüllal ismét a
trombita, mire mindenkinek keresztül kell ha
ladni a pokol felett, melyen út egy borotva él
vékonyságú híd vezet a menyországba. Az igazak
könnyedén átjutnak rajta, a gonoszak és hitet
lenek lezuhannak s mindenki elnyeri jól meg
érdemelt jutalmát vagy büntetését.
tvóí».)

A Ház folyosójáról. Képviselőhöz folyo
sója múlt hó líS-án is nagyon élénk volt. A
képviselők csoportokban állva beszélték meg
a lüggetlenségiek akcióját. A legérdekesebb és
legnagyobb csoport képződül! gróf Andrássy
Gyula belügyminiszter körül. Móréi Lajos kérdést
intézett gróf Andrássy (»villához hogy nem
lehetne-e a kormány programját több évre
akkép megállapítani, hogy abban a független
ségi pártnak megvalósításra váró kívánságai
benne legyenek.
Gróf Andrássy Uyula erre azt felelte,
hogy a mai viszonyok között nemcsak több
évre de még 5 —ti hónapra sem lehet megál
lapítani a kormány programját-

Házszabályrevizió.
Nagy György országgyűlési képviselő beszéde,
melyet a házszabályrevizió kérdésében a szólás
szabadság érdekében tartott február hó 27-én
az országházban
D r.

T. képviselőházi A tárgyalás alatt lévő
indítványt, Nagy Emil képviselőtársam azon
indítványát, a mely a házszabályok lütf. §-a
alapján arra irányai, hogy a házszabályok 2*49.
§-a után uj szöveg iktatlassúk, s ezzel a ház
szabályok szigorítását indítványozza, a magam
részéről nem fogad" in el. (Helyeslés bal felől.)
Egyúttal már most, beszédem elején egy ha
tározati javaslatot fogok beterjeszteni. Nehogy
a többségben lévő párt tugjai közül bárki a miatt,
mert engem talán kuniénak, rebellisnek tart, ezt
a határozati javaslatot ne fogadhassa el, épen
ezeknek segítségére igyekszem sietni, a mikor
azt a határozati „avaslatot terjesztem be, a me
lyet Kossuth Ferenc, a függetlenségi párt nagy
nevű vezére 1904. évi november hő 5 én a ház
szabályok szigorítása ellen beterjesztett. Mind
össze az a küloinbség. hogy 1904-ben arról folyt
a vita, hogy parlamenti bizottságot küldjenek-e
ki a házszabályreviziónal; lrtárgyulatsára, most
pedig egy kész inditváuyuyail állunk szemben :
tehát addig, a ttiig Kossuth Ferenc határozati
javaslata arra irányult, hogy parlamenti bizott
ságot ne küldjön ki a ház, természetes, hogy az
általam most beterjesztendő határozati javaslat
nak arra kell irányulnia, hogy a tárgyalás alatt
lévő indítvány a t. ház határozatával a napi
rendről le\ etessek. (Helyeslés balfelől.)
Határozati javaslatom, a mely megegyezik
Kossuth Ferenc azon határozati javaslatával, a
mely igaz, gyönyörű, a magyar nemzet ezeréves
történelméből merített érvekkel indokolja meg
a mostani házszabályoknak, mint a magyar al
kotmány egyik hatalmas pillérének szükséges
voltát, a következőkép hangzik (olvassa):
„Határozza el a ház. hogy a tárgyalás alatt
lévő, a házszabályrevizióra vonatkozó indítványt
a napirendről leveszi, Helyeslés balfelől.) mert
a ház szabályaiban — mint Kossuth Ferenc
1904. évi november hó 5-én beterjesztett javas
latában indokolta, - a nemzet, alkotmányos
jogvédelmének és jogérvényesítésének erős várát
látja, a melyen rést ütni annál kevéshbé haj
landó, mennél igazabb az hogy a magyar or
szággyűlésen nemcsak pártálláspontok közűit
jön létre a súrlódás, hanem, mint a múltban
számtalanszor volt, tigy u jövőben is lehet szük
ség arra. hogy a nemzet életbevágó jogait, al
kotmányos inon iiipgvcdelmezhes.se Es minthogy
a jelen alkalommal is a többség jogaira történik
hivatkozás, utasítsa a kormányt, hogy a jogegyenlőség. az igazság és a nemzeti érdek intő
szavának engedve és azért, hogy a képviselőház
a nemzet valódi és tényleges többségének legyen
kifolyása, haladéktalanul terjeszszen a ház elé
törvényjavaslatot, a választási törvény ilyen ér
telemben való revíziójára vonatkozólag “
T. képviselőház! Kérem ennek a határo
zati javaslatnak elfogadását.A magam részéről,
mint a függetlenségi és IS-as érzelmű tagja
ennek a háznak, a függetlenségi párt \ ezerének.
Kossuth Ferencnek ezen határozati javaslatban
foglalt minden szav.it illáimul, minden szavának
megdönthetien igazságát hird-tem s épen ebből
a határozati javaslatból merítem az erőt. arra.
h"gy Nagy Emil képviselőtársam indítványa
ellen felszólaljak.
Nincs szomorúbb dolog annál a látvány
nál, mikor a/, igazság kezében kard nélkül áll:
nincs szomorúbb látvány, mint látni jogot ha
talom nélkül, erő nélkül. A magyar nemzetnek
41K) éves történelme bizonyítja, hogy mindig |
mienk volt az igazság, mindig mienk volt a jog,
de a kard idegen kézben volt. a hatalmat ide
gen gyakorolta. Ha nem is volt kezünkben fegy
ver, a melylyel az igazságtalanságokat m egtud
tuk volna torolni, de legalább volt egy védő
pajzsunk, a mely a hatalomnak a nemzet meg
rontására irányuló gyilkos csapásait fel tudta
fogúi és ez a védőpajzs u házszabály volt.

Ha ezt uz utolsó védőpajzsot is odadobjuk,
akkor védtelenül áll ez a nemzet a császár) kö
vetelésekkel és túlkapásokkal szemben. Epén
ezért a ház minden tagjának, pártállásra való
tekintet nélkül, lelkének minden erejével, a meg
győződés igazságával kell védenie azt a ház
szabályt, a mely a múltban alkalmas volt arra,
hogy a jogtalan és igazságtalan császári köve
teléseket a nemzet visszaverhesse. A királyi
vétóval szemben a házszabály a nemzet vétója,
(Úgy van ! balfelől.) és ezt a vétót, ezt a ha
talmas jogot könnyelműen feláldozni, odaaján
dékozni néni lehet és nem szabad.
Az eddigi házszabály alkalmazása mellett
olyan magas nívón mozgott a magyar parla
menti tanácskozás, hogy idegen nagyhatalmaknak
vezérférfíai hivatkoztak a magyar parlament ta
nácskozásainak magas színvonalára. (Úgy van!
a baloldalon.)
Az angol konzervatív ellenzék egyik vezérférfia Angolország parlamentjében mint mintára,
mint hóditó példára hivatkozott a magyar ház
szabályra. (Úgy van! a baloldalon.) Es most
ini ezeket a házszabályokat könnyen, felületesen,
alaposabb vita nélkül inog akarjuk semmisíteni,
ezt a hatalmas fegyvert kezünkből ki akarjuk
adni ?
Mielőtt a dolog érdemére térnék út és mi
előtt különösen gróf Andrássy Gyula igen t.
belügyminiszter ur beszédével részletesen fog
lalkoznám, mert ez a beszéd képezi a tulajdonképeni további vitának kiindulási pontját, en
gedjék üteg. hogy hivatkozzam arra, hogy az
indítványnak napirendre tűzésen házszabályokba
ütközött; (Úgy van! balfelől.) nyilvánvalóan
sértette a házszabályok 319. § -á t. . . (Úgy van !
Imiiéiül.)
A mely világosan kimondja, hogy inig a
törvényjavaslatok letárgyalva nincsenek, addig
az érvényben lévő házszabályon változtatni nem
lehet, addig a módosítás munkájához hozzá sem
lehet kezdeni. Az megtörtént, hogy a kormány
visszavonta a maga törvényjavaslatait, de egyes
képviselőtársainknak voltak és vannak törvényjavaslatai ; ezeknek letárgyaldsa vagy legalább
is a háznak arra vonatkoz,, határozata előtt, hogy
akarja-e ezen törvényjavaslatokat, mint olyano
kat tárgyalni, a Nagy Eiuil-félo indítvány nem
lett volna napirendre kitűzhető.
H o g y ha ragaszkodni akarunk a házsza
bályokhoz, a melyekhez ragaszkodni kötelesség,
mert senki szeszélyének nem szabad áldozatul
hozni ezen hatalmas alkotmánybiztositékot, ak
kor egyetlen kötelesség vár ezen parlamentre:
a napirendről levenni a Nagy Emil-féle módo
sít vám i. Hiszen reánk, a nemzeti ellenzékre úgy
sem lehet kötelező egy olyan házszabály, a me
lyet nyilván és világosan az érvényben lévő
házszabályok sérelmével tűztek napirendre.
Az igy alkotott házszabálynak rendelkezései
ránk nézve kötelezők nem lehelnek és ha a ház
nem hajlandó a házszabályok rendelkezéseit
tiszteletben tartani, akkor, ha kercsztülmenne is
a Nagy Emil-féle nuklositvány, a mit nem hi
szek. mert bízom ennek a nemzetnek igazságszerctctében és különösen a függetlenségi párt
múltjában, a mely ezt arra kötelezi, hogy állást
foglaljon a szólásszabadság ellen intézett me
rénylettel szemben, ha mondom, — minden re
ményem dacára is, — keresztül menne, ez min
ket nem kötelez, hanem mi a törvényes alapon
állva, a régi házszabály rendelkezéseivel fogunk
élni (Helyeslés balfelől.•
Egyszer tisztába kellene jönni azzal, hogy
mire való a házszabályoknak tervezett szigorí
tása ? A hány ember, annyi érvet hoz föl; de
senki sem tud, nem is tudhat olyan érvet fel
hozni. a mely előtt a hazafias aggodalom meg
hajolhat. a melyet igazságaik mindnyájan el
fogadhatunk. A legáltalánosabb érv az volt, a
melyei különösen a papagály-politika hívei han
goztattak. a kik egyebet nem tudtak, hogy : „a
honátok ! a honátok !“ Mindig ezt hirdették,
akármiről beszéltünk, akármit mondottunk, akár
hogy öntöttük is lelkünket bele a vitába: a
papagály-politikusok azt mondták: ..A horvátokrnik segítenek!" Ezek a politikusok most is
a lionátokkal állanak elő. A ki csak egy szót
tud, a kinek szótárában ilyen kevés fogalom van,
azzal, azt hiszem, komoly vitába kezdeni a ma
gyar t -rvényhozás termében felesleges lenne.
Hát nézzük meg, hogy a papagály-politika
híveinek álláspontjával hogy állunk ? Hogy áll
tulajdonképon a horvát kérdés? Elsősorban ki
hozta nyakunkra ezeket a halvátokat?
A ki őket idehozta, elsősorban azé a fele
lősség! Ne akarja az a maga felelősségét a
törvényhozó testületre áthárítani. He én a
belügyminiszter ural, a kit azonban nem so
rozok ezen politikusok közé, mert mindnyá
jan sokkal magasabbra tartjuk őt, igen ké
rem, n«» hivatkozzék a kurvátokra, — különben
beszédének erre vonatkozó részét bővebben fo-
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gom tárgyalni — mert a horvát kérdést itt
megoldani akarni az által, hogy letörünk egy
horvát obstnicziot, numcsak nem lehet, de
nem is szabad, mivel ez nemzeti veszedelem
lenne.
A horvát pártütőkkel, nemzetünk ellensé
geivel igen is el kell bánni, én is azt hirdettem,
azt kiváltom azt követelem. De a baj orvoslá
sának nem itt van a helye Egy lázasbetegséget úgy gyógyítani, hogy vsak a tünet*két
orvosoljuk, de alaposan magát a baj okát nem
kezeljük, ez sohasem fog gyógyulásra vezetni.
(Igaz! í gy vtm! balfelöl.) Magát a betegséget
kell gyógyítani. A horvát kérdést, mint ilyent
tehát a maga egészében kell megoldani. A
horvát obstmkezió, a horvátok féktelen szemte
len viselkedése esak kiütése, csak tünete volt
annak a hatalmas, sorvasztó betegségnek, a
mely Horvátországban ma pusztít Ügy kép
zelem, a horvát obstmkezió ilyenformán való
megfojtását, a mint ez esetleg házszabályszigoritással lehető volna, hasonlatos ahhoz, midőn
a medvetánezoltató elalszik, alvás közben légy
száll a homlokára s a jószivü medve inegsajnáju a gazdáját, kit a légy zavar álmában,
nagy követ vesz és a légyhez csapja, a mivel
agyon is üti a legyet, de a gazdája fejét is
beznzza A házszabálymódositással a horvát
obstrukeziot meg lehetne talán akadályozni, de
egyszersmind áldozatul ejtjük a parbunentárizmust, illetőleg a szólás szabadságol, ügy képzelem ezt a törekvést, a mely a horvát obstrukcziót akképen akarja elfojtani, hogy ennek a
negyven képviselőnek lakatot tesz a szálára,
mintha valaki egy égő házat úgy akarna eloltani
hogy kívül az ablaknál várja a kicsapó lángo
kat és csupán azokat oltja el. Igaz! Ügy van!
halfelöl.) He kell a háznak belsejébe hatolni,
ott kell a tüzet oltani és akkor nem lesz láng,
a mely kicsapjon, akkor megszűnik a veszede
lem.
iFolyt.
»

nem is kizárólag a tulajdonosé, hanem rendelte- |
lése mások, a hozzátartozók életéről is gondos- j
1 kod ni. Ily esetekben még a gyilkosságnál is I
I nagyobb lehet az öngyilkosa g bűne.
Nyilvánvaló, hogy törvényhozási vagy ha
tósági utón nem lehet az öngyilkosság ellen j
küzdeni, mert a tettest, ha sikerül szándéké
megbüntetni nem lehet. A törvényes intézkedés
ebben az esetben első pillanatra kivihetlennek
mutatkozik, azonban tényleg kizártnak nem te
kinthető, amennyiben több európai állam már
megpróbálkozott vele. Persze nem az öngyilko
sokat büntették, hanem csak azokat, akiknek
kísérlete meghiúsult ; az eredmény azután az
volt, hogy az öngyilkosuk száma megszaporo
dott, mert a büntetéstől való félelem arra kész
tette az élettől szabadulni vágyókat, hogy a
legbiztosabb öngyilkossági módokat választották
A lelkészekre, tanítókra s mindazokra, kik
nek nagyobb erkölcsi befolyásuk van a népre,
vár az a feladat, hogy meggyük erősítsék az em
berekben az öngyilkosság nagy bűnének tudatát,
hegy föl világosítsák a esüg<_edőkot, minő vég
zetes tévedés az, ha az élet küzdelmeit annyira
, túlbecsüljük, hogy erőnket azokkal szemben
gyengének tartjuk A test és különösen a lélek
észszerű edzés után mindenesetre sokkal hatal
masabb, semhogy síkra ne száilhnsson ama
— a valóságban okszor jelentékenyen kisebb —
bajokkal, melyekkel a jövő ólet fenyegetni látszik
!
Csakis ez utón várhatunk javulást, közben
azonban a mértékadó köröknek is több figyelmet
kellene forditaniok arra, hogy megszüntessék az
öngyilkosságok anyagi okait.

Öngyilkosság.
A morálstatisztika adatai szerint évek óta
a népesség bizonyos száznlékszárna, mely nem
szokott különösen változni, mutatja hányán
lesznek öngyilkosok- Evek óta csodálatosan egy
forma ez a százalékszám, mely alig a tizedes
törtjeiben mutat eltérést.
A legutóbbi időben azonban ez a szóim*
ni statisztika meglepetéssel szolgált. A szá
zalékszám nagyzási hóbortba tévedt és egy
szerre tetemesen megnövekedett
a siralom
völgy, a mi világunk, mintha teljesen elvesz
tette volna azt a csáberőt, mely a benne való
élést, helyesebben: tengődést, kívánatossá teszi.
Oly kevéssé ragaszkodnak hozzá az einbrek,
hogy legtöbbjük előtt közömbös, sőt jelentei.eny
részűk előtt éppenséggel tűrhetetlenné válik az
Isten adománya — az élet.
A kérdés: miként lehetne lakosságunk
ily megtizedelésének véget vetni, sokkul fonto
sabb, semhogy attól a fokozottabb figyelmet
meg lehetne tagadni. Sokkal fontosabb, mint
leszeni: a kivándorlás, mert tnig ennél viszszahóditható népességről van szó, amott teljesen
és mindenkorra veszendőim* menő nemzeti
erő fejtig koczkán
Érdemes tehát elmélkedni ama módok rój,
melyekkel e nagy hajnak elejét lehetne venni.
S ezenközben első sorban szemünkbe öt-ik a
leghatásosabb eszköz, amelytől a legtöbb si
kert várhatnék: általában megkönnyíteni a
mód fölött inegrosszubüdoll megélhetési viszo
nyokat. Hz azonban minden esetre könnyebben
tanácsolható, mint keresztülvihető és egyelőre
éppen csak elméleti értékkel bir, mert hiszen
mindaz a — bizonyára ki nem elégítő — mun
ka, amelyet a megélhetés elviselhetőbbé téte
lére fordítanak, meddő marad
A kérdés megoldását tehát a másik ve
gén, erkölcsi oldalán, kell megfogni. Ennek
még az az előnye is van, hogy az öngyilkos
sági okok közül nemcsak az anyagiakat, hanem
azokat is felöleli, melyek csalódott szerelemre,
csüggedtségre, elvesztett becsületre és, mint
minden öngyilkossági esetnél, gyávaságra ve
zethető vissza. Igen : minden öngyilkossági eset
ben, mely nem elmeháborodás következménye,
a gyávaság játsza a főszerepet. Elvetni min
dent, a legdrágább kincset, mely semmi mással
nem pótolható, csak azért, mert nem merünk
szembe szállani a benne várható veszélyekkel,
azokat túlbecsülni, saját erőnket pedig kicsinyel
ni : ez nem egyéb gyávaságnál.
De nemcsak gyávaság az öngyilkosság, ha
nem épp akkora bűn. mint a gyilkosság.
Mindenesetre ugyanannyi, mint amaz, mert
emberélet oltatik ki. Es sokszor, nagyon sok
szor ez nemcsak annyit jelent, mint az Isten
adományával vétkesen bánni, mert ez az élet

KÜLÖNFÉLÉK.
Március 15-ike Csilcszsntrnártcnban.
Magyarország újjászületésének nemzeti ü n 
nepnapja 60-ik évforduló alkalmából a osikszentm ártoni független és 4H-as párt nagy
szabású ünnepet rendez. Ünnepi szónokul
a kerület szeretett képviselőjét. Dr. Nagy
(jyörgyöt kérte fel.
Eljegyzések. Múlt hó 22-én jegyezte el
Száva Antal kir. járásbiró Fejér Ilonkát Fejér
.János és neje llaragay Anna csikszépi izi bir
tokos kedves és müveit leányát.
Zakariás dános esikgyimes-középloki ke
reskedő február 23-án, vasárnap eljegyezte KézdiVásárhelyen Hodgán Mariskát, Hudgán Sándor
kereskedő leányát.
Az idei fosorozas elrendelése. A ni. kir.
honvédelmi minisztei a folyó évben ímetjir'.imdo fósorozást 12708 11.'08 szám alatt elicmlclte
s annak foganatosítására a káftzonalcsiki sorozó
járásban folyó évi március 24, 20, és 27-én, a
lelcsiki sorozó járásban március 30, 31. és
április 1. 2 án, ( ’sikszerpda váiosi sorozó járás
ban ápnlis hó 3 án, a gyergyőszenimiklósi so
roz i járásban április fi, 7, 8, és 0-én. A gyergyószcnlniiklósi városi sorozó járásban április
libán és gyergyótölgyesi sorozó járásban április
13. és 1-1. napjait tűzte ki A sorozó bizottság
polgári tagjai Fejér Sándor alispán és dr. Ve
ress Sándor megyei tiszti főorvos.
A soro
zásra felhívott I. ll. III. korosztálybeli állítás*
kotelesek összes száma a kászonulesiki sorozo
járásban 7)37. a I’elesiki sorozo járásban 8UU,
Csíkszeredái sorozó járásban 30, a gyergyoszentmiklósi sorozti járásban 787. gyergyószeiitiiiikló.si járásban 14fi, és gyergyótölgyesi
sorozo járásban 25G, tehát a vármegyében az
állitáskotelcsck összes száma — beleértve a
távollevőket is — ->V>fi.
Sif emlőket Ranoz Jánosnak. Az édes szava
fóesperes szebb hazába költözött. Élete delén
magúit >z hívta az ür. kinek lui szolgája volt
Melehizcdek rendje szerint. Utálnia tátongó ür
maradt, mely űrbeHiánatosan tekint he Nagyholdogasszony ódon temploma, inig a némámig
zord országába kihűlve pihen a s z í v , melynek
egykor dobogása örömre, lelkesedésre, kitartásra
ösztönözte a lelkeket. Közéleti szereplésében a
puritánság mintaképe, egyházunk szolgálatában
édes szava minden izében magyar pap, kit is
mertek Erdély minden zugában. Ma nincs az
édes hang; örökre tova szállt, a közélet terén
szembeötlő a hirtelen eltűnés s fájdalom köze
pette a fürkésző szem egy sirhanthoz téved,
mely az egykor magasztos élet romjain emelke
dik, mely a paradicsomban elhangzott örök ér
vényű igének rendíthetetlen végrehajtója, mely
nek munkája elősegíti a visszatérést a porba.
Hogy is lehet úgy elmúlni a szelíd virágokkal
telített szívnek, hogy is lehet, hogy a jóságos
szem fénye elborul, a zengő nyelvet hi..ncsbe
I veri a halál kíméletlen cenzúrája? Elmélkedé
seink közepette ős atyáink lakához vezet a gon
dolat s a megmásíthatatlan akaratba belenyug-

10.
szunk. Belő kell nyugodnunk Rane Jáno> Ör* k
távozásába is. Nagy szellemének, nagy l e l t 
nek az emlékezés szárnyán leendő mogmnnuUsához azonban filléreinkkel hozzájárulni eiköhsi
kötelességünk. Emeljünk sirhatilja fölé » naiy
férfit megillető emléket, mely nyíltan tü.:rüz/.e
vissza jóságos lelkűimének minden mozzanatét,
hadd hirdesse a hívők seregeinek kiket útjuk
arra visz. mint kell földi hivatásunkat magas ,tosan betölteni. Adományokat elfogad, és illeté
kes helyre juttat és hírlapikig nyugtáz az „O szem** szerkesztősége
///. Botár fívlo.
Utcai lámpákat kérünk. Az újonnan ny tolt vasúthoz vezető névtelen utcában járókelőd
panaszkodnak, hogy midőn Inna bájos arca nen
tiindoklik az ég boltozatán, oly nagy a sötét
ség. hogy bicskával lobéi vágni A forgalom hí
utcában nagy. A vonatokhoz menő és onna i
jövő közönség ott özönlik ki és be. Este */*')
és éjfél után 3 órakor és tömegesen járnak ott,
anélkül, hogy egy lámpa is világítaná nz uta‘,
fölhívjuk az érdemes város tanácsát, hogy leg
alább 2 lámpát az útvonalon beálliItatni szíves
k ed ik . Ezt kívánja a közérdek.
Farkas Albertét 48-as programmal egyhangúlag
képviselővé választották, a letört frakció vehe
mi'iis erőlködése dacára. A kerületben a lelke
sedés óriási.
A színigazgató ur figyelmébe. A szinpm
deszkáin mióta Fehér Károly jó erőkből össze
válogatott társulata működik, a frivol
kultusz a teljes mértékben bemutatta
Közönségünk nudlii vágygynl élvezett, ifjú leány
zóink is Csokonai Vitéz Mihály „Három pipa
dohány-beli mondását igazolva, szemtanúi vol
tak igen bájtalan jeleneteknek. Szegény Kiso*v, O
iki Gergely rneg Szí
Szigligeti Edo
^«iki
faiudv Kánt1
m a iholnap erkolesnemesitő munkáitok h
dobásával eltűntök a magyar színészet teréről
is! A belügyminiszter a napokban rendeletét
intézett a törvényhatóságokhoz, hogy a nemzeti
színészetet a cirkuszaikkal, orfeumokkal, szóval
a cscpűrágokkal szemben vegyék védelmükbe.
Hivatkozik a miniszteri rendelet a színészet kul
turális feladatára, úgyszintén azon erőre is, mely1vei az erkölcsök nemesítésére és a nemzeti érzés
ápolására befolyást gyakorol. A mostani frivol
operett kultusz* azonban teljesen nélkülözi az
erkölcsneinesitö, nemzeti érzést ápoló befolyást,
sót a demorálizálást elősegíti. Kemény van, hogy
a brlugv miniszter, mint már előjelei is mutat
koznak, ez irániban erélyes és megtorló intéz
kedést léptet országosan életbe.
Apponyi rendelete. Apponyi rendeletet
intézett a tanító és tanitónőképzők igazgatósá
gához, melyben meghagyja, hogy a miniszté
riumtól kiadott terv és utasítás szerint éven
ként 12 hetes taiil'olyamot rendezzenek a ma
gvar nyelvből az idegen ajkú növendékek ok
tatásara. Az uj módszer alkalmas arra, hogy ft
nem magyar ajkú növendékek a legrövidebb
idő alatt megtiinujanak magyarul.
nszédos vármegyék forronganak.

szomszéd Háromszék es Udvarhely niegyék
lí-e mindig nincsenek :i közigazgatási élet ren■s~medrében A közigazgatási bíróság az udtrhelvincgvci nlispáni választást megsemmisiIte a limit lm végén. A megsemmisítő Ítélet
ül kifolyólag Domokos Andor alispán többé
•m fűnkéi nálbat. Az nj választást, mely moz
dulásnak leérkezik e lm közepére tűzték ki
ineirejtendú választási,- az. alispáni teendőket
l’aal Árpád ar.aszéki ülnök végezi mint licénes. I iárninsaékmeiiyélH-n Székely (iyörgy és
vsai sehogy sem tudnak bele nyugodni a hely•ibe. inlvton intrikálunk. de hasztalan. Nem
a jelenlegi alispán ellen szórt vádakért nemso
kára a vadlaltak padjára iil
— Merénylet a perzsa sah ellen. A perzsa
sah ellen az elégedetlenkedők merényletet kö
vetlek el. A Teheránban történt merényletről
rémes részletek jutottak át Európába. A kocsi
ul', sah kocsijára két bombát vetetlek. A bnmbák a kísérel tagjai koziil hármat megöltek,
buszát pedig megsebesítettek. A sah csodás
véletlen folytál, megmenekült.
A nevelők tiz parancsolata: 1. Szeresd
omolván, lelkesedéssel hivatásodat.
\. Ismerd meg növedékeidet, ismertesd
iptr innimdiit velük, hogv liszteljeiiek s ineg-

3.
Ne csuk tanító-közege, de erkölcsi ide
álja is igyekezzél lenni az ifjúságnak.
d Légy pontos és kötelességtudó, no fe
ledkezzél meg hazafias s erkölcsi kötelességeidről.
0 Törekedjél igazságosságra, de ne kérlelhelelleniil, hanem elnézéssel, méltányossággal.
Ö. Solise tartsd magadat esalhatatlunnak s
ne resteld belátni tévedésedet.

Március 3.

ŐRSZEM

7 Uralkodjál indtilnUidon s ne éreztesd
az iskolában egyéni hangulatodat.
8. Növendékeid előtt ne légy megközelíthe
tetlen ; bánjál velük szivélvesen s legyen gundód
' ' a ‘kedély
Télj ápolásra
' ’• 1
9. Nehéz kérdésekben, döntő véleményadás
előtt képzeld magadat tanítványod helyébe;
gondolj vissza tanulói pályádra, gyermekéveidre I
10. Ismerd meg tenmagad s igyekezzél
megszabadulni hibáidtól!
Mind arany szavak ezek, de legfényesebben
ragyog uz, hogy igyekezzünk erkölcsi ideálja
lenni az ifjúságnak; a nélkül minden szó, sza
bályrendelet kárba vész.
— Kettői öngyilkosság. Temesváron Gotthilf
’azdag földbirtokos múlt hó 28-án délután agyonőtte magát Az öngiilkos földbirtokos szerel
mes volt a társulat egyik drámai színésznőjébe
Bródi Elzába Gotthilf nőül akarta venni a szí
nésznőt csak ügyeinek lebonylitását várta Bródi
Elza 28-án délelőtt próbán volt a színházban és
semmi különöst nem vettek észre rajta A pró
báról hazament és déli 12 órakor főbe lőtte,
magát, de nem halt meg. Az orvosok azt hi
szik, hogy életben marad. A kórházba szál
lították és ott ápolják.

f

10. eeám
Kerestetik egy 4 szobás lakás, minden
melléképülettel és istádéval szent György

HIRDETMÉNY.

A világhírű L-Impér Répátl-gyógyborviz
kezelósége közhírré teszi, mi
szerint elismert és kezelésében
felülmúlhatatlan ásványvizét,
bármely esik—gyergyói vasútállomásra
bérmentve 12 fillérért szál
lítja litres üvegenként, a láda
és üres üveg visszaszállítási
= költségét is ö viseli.. =
Kereskedők, vendéglősök, és a hol nem
kapható ; magánosok szives
=
rendeléséi is kéri a =

RÉPÁTI VÍZ FORRÁSKEZELŰSÉGE
Répát u. p. Kászon-Altiz.
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Legjobb mellékkereset

NAGY MELLÉKKERESET! |
M a g a s ju ta lé k o t

1

napjára. Ajánlatok lapunk kiadóhivatalához
in té z e n d ő k .

nők és családok részére. Egy helyen é s egy
háztartásban se hiányozzék az e r e d e t i
„STVRI.A“ kötőgép.
Árjegyzék ingyen.
Kedvező fizetési feltételek, "tűi

Első S T Y R I A I k ö t ö g é p g y á r

űzetünk olyan egyéneknek és vidéki

Magyarországi képviselete :

Ügynöküknek, kik részvényeknek rész-

F 0 6 L 1. L. műépítész, Budapest VI. Csengeri-utca 54

Ez igazán nagyszerül

Mióta WÁGNER a „Hangszer-Király" jogyen
küldött egy családi fonográfot — azóta es
ténkéit egész színházi előadást tartunk.
A családi fonográfot bárki egészen ingyen
kaphatja, ha 10 drb. keményöntósü kótahengoreket rendel, melynek darabja 1 kor.
80 fillér.
Az összes színházak felvételei!
H a n g v e r s e n y b e s z é l ó g i p , 6 lemezzel, 400
tűvel 40 kor. I s k o l a h e y e d i l tokkai, vonó
val, gyantával, ára 12 kor. l l u z ó h a r m o n l k a , orgoimlmngu, iskolával, dalokkal 12
kor. H o s s z a m a g y a r c ite r a .ü iw m munka
felszereléssel 12 kor. H a r m o n l u m o k
használtak állandóan raktáron.

,

WAGNER a „Hangszer-király" Bndapest
Józssf-körut 15 V.
Árjegyzék I n g y e n . Javítások o lc s ó n .

letGzetésre való eladásával kívánnak

i

------

foglalkozni.

............

Általános Bük Részvénytársaság
Budapest VII. Erzsébet-könit 39. íz .

“Ü " z l e t f e l l i a g y á s
folytán

á legolcsáM bnúáiUii lónál.

JL

Nem kell már egy üveg finom illat
szerért 10, 15,20 koronát adni, mivel

FEKETE

VILMOS

illatszertárában Csíkszeredában

a legfinomabb illat megkapható 1 kor.
20 fillérért dekagramonként Úgy areszépitó kenőcsök, mint puderek 10
fillértől feljebb. Valamint ott kapható
a híres kolozsvári arc- ós kézfinomito

l e s z á l l í t o t t árak
= SZABÓ MIKLÓS ÜZLETÉBEN =
Csíkszeredában.
(Az összes áru k észlet egészben is eladó.)

Ichthyol és Ichthyol Salicyl
gyógyszappan. valamint az összes lélező pipere ós kozmetikai cikkek nagy
■"
választékban.
- - —
Vidéki megrendelések a pénz előlegez
| beküldése vagy utánvét mellett azon- , . nal eszközöltetnek . —
-52
1 legjobb fogkrim z Ttjmol.

Képkeretek

A közönség

nagy

szives

választékai

figyelmébe!

A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagyválasztéku kép
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
Szölöoltvány!

Szölövesszö!

A világhírű Delaware adja a leg
jobb bort; oltani, permetezni nem
kell! Gyökeres 100 drb : 100 k o r.;
sim a: 50 kor. Szölöoltványok ezere :
140 kor; a legnemesebb fajokból.
Árjegyzék ingyen. Rendelési c in t:

Sxigyirtó Nagy Mihály
Felsütegeid (Somogymegye)

Hirdetés az üzlet lelke, éltetője!

bármily fajta és nagyságú üvegekkel. — Tehát ne mulassza el senki
megtekinteni a m. k i r . törvényház melletti ü z l e t e m b e n a szebb
nél szebb és m i n d e n I / Í p i / F D F T F I Í F T niielött azt mAsult e''
i g é n y e k e t kielégítő
I U f\L . I készitletné, amit olcsón
és gyorsan állítok elő.
Teljes tisztelettel: — —

K A R P A <3Y UL A.
özv. XARDA LAJOSNÉ i t a l m é r é s é b e n k a p h a t ó k : jó kUküllömentí borok, likőrük, a legfinomabb teák 8 tearumok, amiket szolid árak
mellett b o c s á t f o r g a l o m b a .

— —.------- 7
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Mindenki, aki nálam legalább busz koronára vásárol, egy életnagysága kipet kap. Csupán
.
■; bárom koronát kell Illetni a passa-portuét. ■— - . . . , .........

Ki eredménnyel akar hirdetni, a leg
alkalmasabb erre a 48-as fUggetlenO l c s ó é ta p o n t o s k i s z o l g á l á s !
aégl párt hivatalos lapja az „flr»zem.“____ j
Nyomatott Apponyi könyvnyomda r. t.-nál, Csíkszeredában. 1908.

J

