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IX. évfolyam. 

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI H E T I L A P 

Az aradi választás. 
Arad polgársága hü maradt a nem 

zeti munkapárt zászlójához. Tisz t István 
grófot  907 Siótölibléggel újra képvise-
lőjének választotta. 

Ennek a képviselőválasztásnak a 
jelentőségi! az első pi lanattól fogva 
túlnőtt az országo3 érdeklődés korlátain. 
Az ellenzéki pártok j ivoltából a kül-
földre  is eljutott a hire, mint a késég 
beesett ellenzéki erőlködés gyászos 
Szedánjának. 

Aradon nem Szvcheuyi Aladár bu-
kott meg, hanem az ellenzéki pártok 
összes vezérei, a kik mindannyiak rá-
feküdtek  a kerületre, hogy a választó-
kat korábbi politikai ui"gj;yőződésüktöl 
eltántorítsák. 

Megbukott Aradon Apponyi Albert, 
a ki minden kortestaleniumát, nagy rá-
beszélő képességét, mindenféle  iskolát 
megjárt ékes-szólását feltette  erre az 
egy kár'yára és vesztett. 

Xlegbukkot Aradon az uj független-
ségi vezér, Károlyi Mihály. Megbukott 
Vázsonyi, a ki avval a dicséretes ambi-
cióvál utazott a választási harc színhe-
lyére, hogy személyes megjelenésével 
az ollenzéki jelölt javára dönti el a küz-
delmet, de a ki hasztalan mutogatta 
„sárgafoltját"  Arad intelligens és elvhit 
keresktdővilágának. Csúfosan  megbu 
kott Aradon Andráss.v, a ki jobban tudja 
gyűlölni politikai ellenfeleit,  mintsem 
azt a „genfi  konvenczió* szabályai 
megengednék. 

Ök mindannyian, a kik 1905 ben a 
Tisza István vérét vették, a kik a koáli-
ciós koiszak <iajdján egymáshoz voltak 
láncolva, s a koalíciós hajó elsülyedése 
után együtt pusztultak el, most mind 
összeverődtek, hogy a hatalmas ember-
rel újra elbánjanak. 8 most jöhettek 
vissza vonaton, autón, vagy szekereken 
közös vereségük színhelyéről. Megreti-
rálhatnak vert hadak módjára a város-
ból, amely ugyan a vértanuk városa, 
de a melynek népe sohasem hallotta 
férfiasabb  és elszántabb dicsőítését a 
vértanuk életének és halálának, mint 
annak az inkarnátus hatvanhetes politi-
kusnak az ajkairól, a ki ma másodszor 
miniszterelnöke Magyarországnak s a 
kinek már is históriai értékű nevét zász 
lójukon és piros tollaikon hozdozzák. 

Ha most, mindent fenekestül  felfor-
gatni akaró harcmodoruk, válogatatlan 
eszközeik, nagyhangu fogadkozásaik, 
kiuoí keserves erőfeszítésük,  trüi-kjeik, 
nyájas terrorizmusuk után tekintetbe 

vesszük az elért eredminy nagyságát, 
a leadott szavazatok arányszáma közt 
tátongó nagy Urt: azt kérdeíhetjük a 
vitéz argonauláktól, a kik az arany-
g)ápju helyett Aradról oj-ik náthát hoz-
tak. rekedt torkokat, testi és lelki vég-
kimerülést, megnyúlt oriot, a boszuság 
és vereség e szabad szemmel is látható 
jelvényét, — hogy ez e az, ami után 
vágyakoztak ? Kellett-e nekik ez a to 
ronytetejéről való hanyathomlok lezuha 
nás, ez a csigolya- és lábtörés, szóval 
ez a megsemmisítő politikai vereség, a 
melyre oly sok politikai csatavesztés 
után semmi szükségük nem volt? 

Valóban, mi nem tuiluáuk humoro-
sabb olvasmányt ajánlani elvbarátaink 
nak, mint az ellenzéki vezérek bizakodó 
beszédeit, mikor Ara-Ion hadfce  vonul 
tak s jeremiási siralmaikat, mikor onnét 
visszakerültek. „Aradon dől el a rend-
szer sorsa" — kiabálták harsány han 
gou a korteskedés első napjain. Mikor 
pedig látták, hogy miuden erőlködésük 
hasztalan s mint leveli béka az esőt, 
megérezték csúfos  bukásukat, akkor 
hirtelen rájöttek, liugy .Európa sorsa 
mégsem az aradi választáson fordul  meg"-

Hogy rossz iiirét költötték ők és 
sajtójuk az aradi választásnak; hogy 
tele kürtölték a világot, hogy csak a 
pénznek, hivatali befolyásnak,  hatósági 
erőszaknak és korrupciónak köszöni a 
munkapárt a nagy többségét, — avval 
előre tisztába kellett jönni auuak, a ki 
a szövetkezett ellenzék harcmodorát is 
ineii. Ha győztek volna, akkor is elhí-
resztelték volua, hogy .korruptabb" vá 
lasziás enn.H még nem volt Magyaror 
szágon. Siralmas bukásuk után termé 
szelesen fokozottabb  mértékben halljuk 
és olvassuk a képtelen r.tfogásokat. 
Holott, a mit ők végeztek e választáson, 
az valóban példátlanul áll. 

De nem beszélünk erről most. Hisz 
az ő mosterséges iármájuk pár nap 
alatt elült; a ködök és a párák rövid 
időn belül eltisztultak az aradi válasz-
tás eseményeiről. S akkor látni fogjak 
azokat is, a kiknek elfogultság  és po 
litikai ellenszenv e ukva tartja a sze-
mét, hogy az aradi választók rendithe 
tétlen elvhüsége, kitartása, bátor hit 
vallása előtt tisztelettel le kell venni 
a kalapot. Ez a váUsitás a logszebb 
választások egyike volt, mert a loghl-
tetlenebb agitáció, a lelkeknek minden 
módon megkisérlett elkápráztatása, az 
uicza szervezett terrorizmusa daczára, 
Tisza István páitjának az 1910. évi 
többsége szilárdan megállott, mint a 

fal,  régi meggyőződése, régi zászlója, 
régi politikai ideálja mellett. 

Az ellenzék magának köszönheti, 
hogy az aradi választást, amely egy-
szerű privát Ugye maradhatott volna 
a miniszterelnök ős választókerületé-
nek, azzá teszik, aminek most már nem 
csak az országon belül, de azonkívül is 
mindenek nézik: a munkapárt és a sző 
vetkezett ellenzék nagy és csalhatatlan 
erőpróbájának. Most már hiába a csen-
des visszavonulás az orosz hómezókön: 
a koalíciós Napoleouok veresége or-
szág világra szóló. íme, ha nincs is az 
aradi várnak, mint a komárominak, kö-
böl faragott  szüze, — a .vértanuk vá-
rosa" mégis fügét  mulatott Apponyinak, 
Károlyiuak, Vázsonyiuak és Audrássy-
nak, akik azzal a csintalan szándékkal 
ütöttek tábort falai  alatt, hogy vagy 
szép szerével vagy anélkül, de beve-
szik mindenképpen. 

Nem tudjuk, ez előkelő kortesvezé-
tek melyikétől ered a mondás, hogy ha 
óh buknak meg Aradon az akciójukkal, 
az nem baj, mert Arad munkapárti ke-
rület voK úgyis; ha ellenben Tisza el-
veszti a kerületet, ez „végzetes csapás 
lesz a rendszerre nézve". 

Mi ezt az okos kis tételt megfordít-
juk. Ha a miniszterelnök megbukott 
volna Aradon, attól a jelenlegi politi-
kai rendszer táján egyetlen levél Be 
rezdült volna meg. Bizonyára akadt 
volna az országban akárhány kerület, 
amely megtiszteltetésnek veszi, ha Tisza 
Istvánnak ajánlhatta volna fel  mandá 
tumát. 

Az ellenben, hogy Aradon a szövet-
kezett ellenzék csatát vesztett, jele az 
ország megváltozott hangulatának, fok-
mérője az ellenzéki politika népszerűt-
len voltának s hóditóképessége teljes 
impotenciájának. 

Az aradi választás fénye  messzire 
világit, de ez a fény  nem egyedül lob-
bant fel.  Köröskörül — Hódmezővásár-
hely, Szöged, Debrecen, Csongrád stb. 
— a nagy magyar Alföldön  hasonló fé-
nyes tüzek gyulladnak ki, jeléül, hogy 
Tisza István politikája a mult esztendő 
juuiás 4-ike óta oly uton jár, amelyet a 
magyar nép megért, méltányol, követ. 

Uj irány a népoktatásban. 
Irta  : Földes  Zoltán. 

A nép művelése a legfontosabb  közérdek. 
Nálunk a népnevelés szoros összefüggésben 
van a magyarosodással, a nemzeti élet fejlő-
désével. .-itutlo az az intézmény, mely meg 
van áldva a bürokratizmus kóros terheltségé. 
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vel, fejthet-e  ki eredményes munkásságot a 
magyarságért V Vagy méltán kérdezhetjük azt 
is. az anyaggal túlterhelt népiskola szolgál-
hatja-e a népkultura igaz érdekeit; ipazképen-
való előkészítője lehet-e az Klet nevén ismert 
nagy-iskolának V 

A népiskoláról van szó. liz az intézmény 
a társadalmi és nemzeti közélet előkészítő tan-
folyama  éá a néplélek fejlődési  irányának első-
fokú  szabályozója. Az ujabb állami törvények, 
— jelesen az uj választójogi  javaslat,  --
mind nagyobb nyomatékkal ismerik el a nép-
iskolának kulturális és szociális jelentőséget. 
Kár azonban, hogy az állameszme ur Imát 
nem merik vagy nem akarják erósebb kézzel 
alapozui a népoktatás vonalain. 

Hogy a kitűzött célomtól ne távozzam, rö-
videsen rá fogok  mutatni azokra a hibákra, 
amelyek lehetetlenné teszik, hogy a népiskola 
megfeleljen  magasztos feladatának. 

Az éu turáni lelkem lobogó fáklyával  szo-
kott elbarangolni a magyar közélet berkeibeu. 
A lángoló, ragyogó, szikrázó szövétnek: az 
eseményeknek es jelenségeknek magyar nem-
zeti szempontból való elbírálása! Kuuél a büszke 
lángnál. Multunkba is bevilágító, sőt. minden 
ragyogását onnan vevő fölséges  tűznél törpé-
nek, kicsinyesnek és nemzetietlennek latom 
társadalmunkat. Vagy ha nem egészen ilyen-
nek, legalább is lengyel erkÖlcsünek, mely ha-
zafiasságát  és lelki értékeit negativ erkölcsi-
séggel elegyíti. A mellett fellép  uj formában 
a kasztoknak ujult deszpotiztuus a s a latájuer-
pályákon mozgó uri rabszolgák senyvedő tö-
mege még a XX. században is botor gőggel 
tekiut a módosabb munkásosztályokra. Nem 
használom az eddigi distinkciótmunkásnak 
tartom az iparost es a kereskedőt; a gyári 
muukást és a földmivest.  Hiszen nemcsak a 
nyerstermelés az igazi munka, hanem fizikai 
mozgékonysággal jar annak a terménynek ipari 
feldolgozása,  sőt értékesítése és forgalmi  alany-
nyá való bevezetése is. 

És most elérkeztünk ahhoz a megállapítás-
hoz, hogy Magyarországon még ma sincs meg 
a munkanak nagyméretű és őszinte felkarolása, 
mert a munkát maga a munkás sem becsüli 
és hozzávaló kedv helyett kényszerből gyako-
rolja. Nem mondom, hogy miudenütt így van 
és minden egyes esetben ; de bizonyos, hogy 
nálunk még ma sincs a „tisztes munka* ama 
piedesztálon, ahová a nagy iparállamok böl 
csessége és szeretete emelte... 

Minden társadalmi baj alapokat a népok-
tatásban keresendő. A mai népiskola sem nem 
magyar korszerű. Emellett sokat markol és 
keveset fog. 

A mai népiskola még akkor sem magyaros, 
ha a tanitásnyelv magyar. Mert én azt az is-
kolát, ahol a szellem nem a hagyományokból 
táplálkozó, egészséges történolmi magyarság, 
hanem egy kozmopolita pedagógustól vezérelt, 
történelmi leckéket magoltató intézet, — ko-
rántsem nevezem magyarnak, csupán magyar 
nyelvűnek.  Az én eszmém egészen más. Kn 
olyan népiskolákat szeretnék látni, ahol a tör-
ténelmi szellem áthatja az egész tanitá-d anya-
got és nemcsak a történelmi leckeórákra szo-
rítkozik. A külföldi  mintákat utánozni nem 
szeretem, do ezúttal mégis külföldi  példára 
hivatkozom. Lelkesedéssel 03 tisztelettel adó-
zom a svédeknek, akik az elemi népiskolába 
a hittan mellett elaó tanítási tárgyként vezet-
tek be a hazai történelmet és nemcsak arra 
vetnek súlyt, hogy a heti óráknak csaknem 
fele  történelmi leckeóra legyen, hanem arra 
is, hogy a tanítás egyéb anyagát is ez a szel-
lem járja át. A svéd uein botránkozik meg 
azon, hogyha a számvetési példák között tör-
ténelmi évszámokat és múltjára vonatkozó 
adatokat talál... Míg nálunk vaunak modern 
hipokriták, — a nagy Polgárok ! — akik so-
vinizmust látnak mindenben és kigyót-békát 
kiáltanak az .ádáz magyarosításra", bár álli-
tóan: magyarok... Mii szólnának az ilyenek a 
müveit  svéd nemzet követése esetén VI... Bi-
zonyára azt felelnék  : Nálunk  ? — az egészen 
más! K» ezzel a stereotip mondással tagadjak 
meg a nagy nemzeti igazságot: „állítsd a nép-
iskolát minden izében és velejében a nemzeti 
állameszme szolgálatába l" Mert ez kell ne-
künk: erőteljes  nemzeti  népnevelés!  Félre 
minden képmutatással! finnek  a nemzetnek 
élni és hódítani kell és éppen amiatt iskoláit 
olyan tanítókkal és tmitási-tervvel kellellátni, 
hogy azok a jobbak reménye szerint kialakuló 
ui nemzettár. adalom hivatott preparátorai le-
gyenek. 

Mivel ujabb témát adna az a feladat,  hogy 
kifejtsem  a helyes tanítóképzésről szóló né-
zetemet, ezt a kérdést mellőzöm és a népis-
kolánál maradok. A népiskola legyen tehát 
magyarnyelvű, de fókppen  : magyar lelkű. Mert 
többet ér egy hazafi  .s sváb iskola, mint egy 
lágy mataff,  vértelen magyarnyelvű népiskola. 
Ne értsen félre  senki... Igenis, legyen az or 
szagban minden iskola kizaróan magyarnyelvű. 
Ez nagy álmaiuk elérésére fontos  követelmény. 
De még inkább szükséges a magyarság törté-
nelmi p3zikéjének az iskolaba való diadalmas 
bevonulása... A jó tantorv  ezen sokat segí-
tene. Meg kellene rostálni az elemi iskola tan-
anyagát. A történelmet uralkodó tárgyként 
kellene bevinni a népiskolaba. S a többit is 

olymódon kellene tanítani, hogy legyen .meg-
keresztelve tűzzel és szentlélekkel-. Magyar 
szinuel és magyar ízzel... Az elemi iskolának 
nevetséges tuiterhelyéséről alább fogok  szólni. 
Előbb egy kis kitérést csinálok és fölteszem 
a kérdést: korszerű a mai uépuevelés ? 

A mai népnevelés, a mellett, hogy magyar-
talan, még csak nem is korszerű. A szociális 
változásokra nincs tekintettel és nem eléggé 
hangsúlyozza az ipar és kereskedelem fontos-
ságát, illetően : nein fejleszti  a munkakedvet 
ós a kézműves-pályák iránti fogékonyságot.  A 
tanítók még ma is azt a rendszert állják, 
amely szerint a tehetségeseket felsőbb  isko-
kolákba, a lelkiszegényeket (sok esetben : hü-
lyéket) az indusztria körébe küldik. Régi nóta, 
de még mindig igy van ! Holott az vo'na he 
yles, ha a mai túlzsúfoltság  mellett és a fej-
lődő iparra való tekintettel egyáltalán senkit 
sem kü'donónek felsőbb  intézetbe, hanetn mi-
nél több gyereket a gyárakhoz, a szakiskolákba, 
a mesterségek kultivizálására és az induszt-
riális mozgékonyság pinztermő talajára. Ám 
ehhezképost az egész tanítási és nevelési rend-
szert sokszoros erővel kellene áthatuia a munka 
megkedveltetéséuek. A munkaszeretet,  — még 
pedig a fizikai  munka szeretete, — emeli föl 
a modern népeket az érvényesülés és közgaz-
dasági imperáiizmus ormaira. Tehát az elemi 
oktatás, — a melyen átmegy minden ember-
öltő miudeu nemzetisége, — enuek a hatalmas 
polgárerényuek kellene az úttörője és zászló-
vivője legyen. Ámde lehet-e a mai tanterv 
mellett, amely az osztatlan, egy tauitót és 
mégis hatosztályu népiskolát is körülbelül 
tizenhat,  különféle  tantárggyal  terheli. 

Önként eljutottunk tehát a túlságos meg-
terhelés elemzéséhez. Miben áll tehát a mai 
iskola feladata?  Neu egyébben, mint a kis 
gyereknek tizenhat,- tizenhétféle  lecketárgynak 
beemléztetésébi-n. Magyaránszólva, annak a kis 
agyvelóuek erőszakos kivégzésében... Arról 
talán nem is lud az a közönség, amely gyer-
mekkorát ezelőtt tizenöt esztendővel élte. 

A mai rendszer merénylet a gondolkodás, 
az értelmesség és az igazi tudás ellen. A lel-
kiképességek agyoncsapása... Mirevaló abban 
a falusi  népiskolában, — hacsak elemeiben is 
— természettant, természetrajzot, mórtant, 
számtant, földrajzot,  háztartást, szlöjdótt, Tol-
nát-Baranyát össze-visszatanitani ? Valajii azt 
mondhatná: a számtanra szükség van. Kn pe-
dig erre azt felem,  van az egyszerű  szám-
vetésre,  de nem ..«zámtan" ra, amely pl. fel-
öli a társaságszabályt, az arányokat, a vegyi-
tésszabályt, a közönséges törteket az ismeret-
len x nek arányokkal való megkeresését, stb. 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Költészet. 

Nem  tudok  ón elválni  tetőled 
lliábu  mondom : nem irok soha 
Lelkemben  csak felzokog  az ének 
Amint  a hárfa,  zengő  orgona . . . 
A hangot  te mindig  visszasírod 
Mit  valaha benned ébresztenek 
S bánat vigasztalóan  dalnokod 
Fanaszra  hívja  majd  a lelkedet. 

Mii  Imi  Ferenc  Urlu. 

A halhatatlanság városa. 
Fővárosi  levél. 

Sok mindennek elkeresztelték mar Budapestet, 
de halhatatlanság városává csak most a legutóbbi 
időben lett Budapest. Örömmel tapasztaljak ugyanis, 
hogy szeretett fővárosunkban  senki és semmi, sem 
ember, sem pletyka, sem esemény nem hal meg. 

Amire néhány igen érdekes és jellemző p'l-
dával szolgálhatunk. így például, hogy a minde-
nekfölött  népszerU politikán kezdjük a felsorolást, 
ezt a szegény Lukács Lászlót "már jó néhányszor 
kivégezték és még mindig teljes épségben és egész-
ségben üli meg a miniszterelnöki bársony széket. 
Hozza hasonlóan nein tud meghalni a hites neve-
zetes Désy-Lukács pör sem. Már elintézték ugyan 
másodszor is egy ítélettel, de felebbezéeek  és sein-
miségi panaszok garmadája került megint a budapesti 
kir. tábla és a budapesti táblának ugy tetszik, megint 
megsemmisítheti az Ítéletet és megint megnyújt-
hatja ennek a sokat szenvedett pörnek az életét. 

Halhatatlanok közé tartozik természetesen az 
Erzsébet királyné szobor-pályázat is. Hányszor 
döntötték el már ezt a pályázatot és még mindig 

' áll. Nem áll ugyau a szobor, de aunál szilárdabban 

áll a pályázat. A szegény művészek minden évben 
egyszer-kétszer elkes/.itik a maguk pályatervét, a 
bírálé bizottság összeül, tanácskozik, ítél. dönt és 
azután újra kihirdeti a pályázatot. 

A szomorúan hosszú életű és halhatatlau dol-
gok közé tartozik a N'ciuzeti színház is. Legalább 
három éve már, hogy a Nemzeti színháznak, mint 
olyannak egy radikális intézkedéssel kicsavarták a 
nyakat és ugyanazzal az intézkedéssel megölték a 
Népszínházát is és liárom év alatt még mindig 
nem jutott oda a d« log, hogy a szegény Nemzeti 
színház földi  tetemeit elhantolták volna. 

\ annak azután halhatatlan emberek és események 
természetesen a művészet terén is, ilyen halhatatlan 
esemény pld. a német, vendégjáték minden évben 
újra és újra elföldeli  az egyetemet a sajtó a német 
vendégjátékot, megtagadván tőle minden jogot és 
jogcímet, sőt művészetet is, csak azért mert német. 
Es a német vendégjáték, hála Keinhardtuak min-
den évben újra éled. 

A legnagyobb halhatatlan azonban minden tc 
ren Féld Zsigmond. Az öreg Edd papa és színháza 
évek óta szenved a legszomorúbb agóniában és az 
öregnek mindig sikerül friss  vért hozni, hacsak 
egy-két hétre is a színház ereibe. 

De vannak azután komoly halhatatlanjaink is, 
akik épen azzal lesznek halhatatlanná, hogy tulaj-
donképpen visszavonulnak az életbőL Ilyen halha-
tatlanná lett most Szuesvai Imre, a Nemzeti szinház 
tagja és Nagy Endre a Modern Kabaré tulajdonosa. 
Uind a ketten ott hagy ták azt a pályát, amelyen 
annyi dicsőséget arattak és éppen ezzel a visszavonu-
lással szerezték meg maguknak az örök hírnevet. 

Es meg kell emlékeznünk végül a két legked-
vesebb halhatatlanról azok közül, akik ezt már éle-
tükbeu elérték. Ez a kettő Német Jóska, a kedvelt 

komikus és a mindig Hatal Hlaháné, akikről művészkö-
rökben *egy igen kedves jelenetet mesélnek most ei. 

Németh Jóska a hét egyik délelőttjén találko 
zott az Erzsébet-köruton Hlaháné val, aki tudvale-
vőleg már teljesen egészséges, sőt ma este már 
fel  is lép a Nemzeti Színházban. 

— Adj Isten, Jóskám, — mondotta Hlaháné ; 
— száz esztendeje, hogy nem láttalak. 

— Lehet, — feleli  rá Németh Jóska, — de 
azt a száz esztendőt csak én érzein, te bizouy nem ' 
Már igazán öregedhetnél a kedvemért vagy két 
esztendőt, mert amilyen örökifjú  vagy, nemsokára 
ugy szólítasz majd, hogy „öregapám." 

Hát ilyen kedvességeket mondtuk egymásnak 
s természetesen Hlaháné végül azt is megkérdezte, 
hogy ini az újság? 

— Hogy mi újság ? — mondotta erre Németh 
Jóska — hát hallottad már ezt a viccet? 

Es ezzel elmondotta a legdivatosabb pesti élcet. 
Hlaháné kacagott, — no ésaz csak természetes, hogy 
ez a bűbájos kacagás egy csomó embert vonzott oda. 

— Hát ezt hallottad-e? — folytatta  aztán 
Németh Jóska — és elmesélt még egy élcet. 

Hlaháné megint kacagot és megint egy ujabb 
csoporttal szaporodott meg a hallgatóság száma. 

A következő élénél már egész kórus kacagott 
Hlahánéval, s amikorra Németh Jóskka egy féltucat 
élcet mondott el, egész csődület volt a körúton. 

Ekkor aztán Hlaháné megelégelte a feltűnést 
és kezet nyuj ott Németh Jóskának. 

— Nn, Isten veled, Jóskám, — mondotta bu-
csuzásul, — de ha találkozol Mórig/. Zsigával, me-
séld el neki, hogy micsoda, nagyszerű népszínmű 
jelenetet játszottunk el mi ketten itt az Erzsébet-
köruton... hátha ir hozzá egy darabot!... 
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Kérem, ea fantazmagória  ? benne van az állami 
tantervben és tauitás a fegyelmivétsóg  terhe 
mellett kötelező. Hiszen a sok tárgy, az óriási 
anyaghalmaz mellett lehetetlenség intenziven 
begyakorolni mindezeket a dolgukat. Sokai 
markolunk és keveset fogunk!..  Nem  jobb 
lenne-e: keveset és  jól  ? !.. 

Ilíszeu belátom, hogy szükséges annak a 
a falusi  gyermeknek helyes fogalmakat  szerez 
uie a lidércfényröl,  a Szent-Elntó tüzéről, a 
reves fa  villódzásáról. Mert a terinészettuii 
ismeretek kiszorítják a babonás készülődés 
torzképeit a jó nep lelkéből Ámde ehhez nem 
kell komoly képpel feltálalt  termésaettu latnán} : 
elegséges lenne a legelemibb és legszűkség-
sebh ismereteket orre vonatkozó olvasmányok 
kapcsán barátságosan megbeszélni. 

Ezzel az iránnyal megszűnne a barbár 
.bifiázás",  a vizsgáit való brillározás. Helyébe 
lépne az értelem müvelese. Megszűnnék a tatt-
könyvkultusz. Mert niucsen szükség külou-
külön természettani, mértani, földrajzi,  stb. 
tankönyvekre, hanem, igenis, szükség vau egy 
vaskos olvasókönyvre,  amelyben az összes 
tudnivalók (mindenféle  ismeretkörből) egyszerű 
stilusbau, magyarosan, mesek és kis történetek 
keretében lennének megismertetve. Minden kü-
lönösebb rendszer nélkül, könnyű, világos és 
tzivhezszóió móilou. Mert az elbeszélés es tör-
ténet a legszerencsésebb forma:  a szívhez is 
beszél és emiatt maradósabb nyomot hagy... 
Mig az elvout tudományos tétel, — bármily 
érthető, — csak az észnek szól és aligha le-
bilincseli a mesére oly fogékony  sziveeikét... 
A természetrajzot és az alkotmány tant is ol-
vasnian} tárgyalások alapján kellene tanítani. 
Es erós a hitem, hogy az igy beszerzett is-
mere ek könnyűszerrel és biztosan kouzervá 
lódnának ; mig a betanult motidatsoruk — az 
iskola bevégzésével — eg) kettőre kihullanak 
a fejlődő  ember fejecskéjebót.  A felnőttek  már 
mitsem tudnak. Legfülebb  ezt a hagyományos 
iskolaverset: 

Jókor kelj föl,  öltözz s mosdjál, 
ÍS az Istenhez fohászkodjál  I... Stb. 
Mindenesetre, kedves kis vers. De ha csak 

ennyi sikere van az elemi népoktatásnak, ak-
kor a rendszerben valami nagy hiba van... 

Aki a mai rendszerben végzi el az iskolát, 
börtönből szabódul, és sohasem vesz többé 
könyvet a kezébe. Ks ezt megsínyli az egész 
rnagy ;r n -pkultura, vég tő eredményben : maga 
a nemzet... Ha olvasmánytárgyalások k ipcsan 
tanítanánk, fölébredne  es w-jgeró9öduék az 
olvasási kedv és az iskolában megszokott szisz-
téma szerint tovább tol) tatua a fejlődő  legéuyko 
és serdülő hajadon az olvasgatással járó is-
ineretgyűjtóst. Az iskola  csak megjavítaná 
uz értelmi  működést,  az életben  — uz ön-
állóságra  szoktatott  elme magamagát  kul-
tiválná. 

Így aztán a népoktatás nem lenne gyötre-
lem, hauem nagy nemzeti jövendőt előkeszitó, 
ünnepi tanfolyam,  ahol az értelem művelési-
nek es iráuyitásának magasztos munkája fo-
lyik. Ez lenue a legistenibh művészet, a mii-
veszetek koronája ! Nevelni értelmes, öntuda-
tos, munkaszeretó hazafiakat 

És nevelni: Istennek I Mert ez a siker ko-
ronája. Ez az emberi boldogság litka... 

A könuyü módszer és az uj remi behoza-
talával fülüs-számu  teckeórák maradnának fönn. 
Ezt a test  edzésére  kellene fordítani,  mert 
hiszen a test nevelése ma úgyis nagyon hát-
térbeszorult... És meg valamire! A munkára. 
De nem a svéd szlöjdre, mert ebbon már va-
lóban ucm kellene a svedeket utánoznunk... 
A magyar nép természetes hajlandósága a 
furás-faragásra,  építési munkálatokra es a házi-
ipar felkarolására  hívja fel  figyelmünket.  Nem 
zeti motívumokkal e dolgok elemeire oktatni 
a magyar gyerekeket, oly szép feladat,  amely 
a nemzeti népiskolának meg a népiskolának 
elsőrendű hivatása lehet. Mily nagyszerű táv-
latai nyílnának meg a népizlés fejlődésének  ! 
Ám fejlődésnek  indulna óképpen .»rpád nem-
zete, mert a munkaszeretetben rejló erkölcsi 
erő megtisztítana a nemzetet degeneráló szen-
vedelmektől. Az alkohol  és a szociális  lá-
zongás sek más kútfeje  elvesztené korlátlan 
uralmát és a Munka es Imádság űdltó forrá-
sainál megenyhülnének az elbusult szivek... 

Adjatok a magyar népnek jól átszervezett, 
a kor nivóján álló népiskolákat és lelkes taní-
tókat, akik nem „előadnak", hanem nevelnek.. 
Akiknek a népnevelés nem hivatala, hanem 
hivatása... És nkkor kisvártatva föltárul  előt-
tünk a leggyönyörűbb perspektíva: — müveit 
és gazdag nep, amely ellenállhatatlanul, gyors 
ütemben vonul fol  a Kapitoliumra. A magyar 
nemzeti  egység  büszke és erős várába I.. 
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Páncélinget kapnak a katonák. 
Újítás a hadseregben. 

A legutóbbi balkáui liáborubau a sa-
peurök Drinápoly ostrománál oly pán-
célt használtak, amely ugy a lőfegyver, 
mint a baj.mett ellen i-.ljesen bevált. 

Erről a páncélról n hivatalos kato-
nai szakértők oly elismeréssel nyilat-
koztak, hogy a legtöbb állam biztositaui 
óhajtja a találmányt hn-N -rege számára, 
sőt több állani már int zkedett is, hogy 
hadseregét páncéllal f-  zereljo. 

A találmány egy különös összetételű 
acélanyagból áll, mely egy egészen 
sajátságos szövettel van burkolva és 
szorosan hozzásimul n katona melléhez 
és hasához. 

Előnye e páncélnak az összes eddigi 
hasonló találmányok illett összehason-
líthatatlanul könnyű vulta mellett az, 
hogy meghatározott távolságból semmi-
féle  lövedéket nem bocsájt át. 200—500 
méter távolságra használva a piucél 
súlya alig négy kilogra ntn ; minél kisebb 
a távolság, annál nehezebbnek kell 
lenni a páncélnak, niuiy a lőfegyver 
lövedékein kivül a szurony ellen is tö-
kéletes védelmet nyújt. 

Hadseregünk vezetőiégo most egébz 
komolyan foglalkozik  a katonai szakér-
tők I; dvező jelentései alapján az uj 
találmánnyal és a legközelebbi jövőben 
egyelőre néhány ezrede! ez uj páncél 
lal szándékozik felszerelni. 

Az bizonyos, hogy az osztrák-ma-
gyar hadseregben meg lesz ez az ujitás, 
mely igen helyes, mert a katonák élet-
biztous.igát szolgálja, mellyel katouáék-
nál oly keveset törődnek. Ez az újítás 
mindenesetre helyesebb, mint áliandóau 
az öldöklő drága fegyverek  beszerzése. 

Részlet a Földes holtán 10 éves 
találkozói beszédéből. 

„Fényes és soha sem hervadó a bölcses-
ség rs könnyen meglátjV;, kik azt szeretik és 
megtalálják, kik azt kei-sik". Ugymoad a Ból 
csesség Könyve, (ti. re.-/: 13. v.) Mert a böl-
csesség uem nagy tudomány, csak az egyszerű, 
alázatos meglátás gyümölcse. A bölcsesség 
pedig nem más, alapjában véve, iniut az Igaz 
ságnak könnyed felisnur  se és alázatos kö-
vetése. 

.Aki Őt követi, nem jár sötétségben". És 
én muutern az Igazsag uyomáu, az Eszmény 
nyomán, Krisztus nyomán. 

Sokszor tévedtem, jól tudoiu. De a kedves, 
szép, szelid, jóságos Názáreti, a világ meg-
veteltje mindég megálló;; mellettem, mint a 
Via Appián a kicsinyhitű apostol mellett és 
szólt — beszéde, igéje színméz —: „Quo 
vadis ? Hová méssz V" — Es én megfordultam 
és köunyes szemmel te: m meg Kómába. 

,Óh, Kóma, Kóma, okolom porod I" — 
kiáltottam fel  én is. Megyek a porondra, ahol 
kiszenvednek a hósük, utert szenvedni és meg-
halni is ezerszeres boldu-tság az Igazért I Márt-
sák belém a guuy, a lec odálás, a sajnálkozás 
sokágú szigonyát, éu mt -állok a porondon és 
közömbösen nézek sz.t Cézár szemébe, — 
hittel pedig az égre ! . . . 

És éreztem, hogy boiiíog vagyok ; lelkem-
ben öröm ujjong, s forrongó  tűz áradata hóm 
pülyüg a szivemen és szt pnek, szeretetremól-
tónak látóin a napot az - gen, s a szentjáuos 
bogárkát a fű  között, Ujjongó, erós, boldog, 
tliadalmu8 volt a szivem. 

H Í R E K . 
Kinovozöa. A in. kir. igazságügyrai-

níszter Kurda Gergely pestvidéki kir. tszéki 
átalakító dijnokot a budapesti kir. törvény-
székhez írnokká nevezte ki. 

Uj doktorok. Orbán Gábor ós Ambrus 
László, Ambrus Dénes csíkszeredai m. kir. 
adóhivatali főtiszt  tiu a kolozsvári Ferencz 
József  tudomány-egyetemen az államtudományi 
doktorátust sikerrel letették. 

— Áthelyezés. A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter B. Braun Angéla volt 
csíkszeredai polgári leányiskolái, jelenleg gyóri 
áll. tanitónóképző-intézeti tanítónőt a budapesti 
VI ker. állami tanitónőképzó-intézethez áthe-
lyezte. 

Uj tanitónö. Mártonffy  Klárika folyó 
évi junius hó 24-én a budapesti Krzsébet nő-
iskola vizsgáló bizottsága előtt a polgári leány-. 
iskolai tanítónői képesítő vizsgát kiváló siker-
rel letette. + 

— Tizovos találkozó. Junius 20-én volt 
a csiksomlyói képzöbeu 1903-ban oklevelet 
nyert tanítók találkozója. A gyűlés Csiksom-
lyón volt, a tanítóképző dísztermében. A disz-
elnök, Karácsony József,  igazgató, szentszéki 
ülnök, szép beszédben válaszolt a tanárikart 
üdvözlő szónok szavaira. Ma, a mikor oly ke-
vés a hitbuzgó, eszméket kultiváló ember, 
— uirymoud, — a képzőről kikerülő, jó szel-
lemben nevelkedett néptanítók mutassanak 
példát. Örveud azon, hogy a tiz évvel ezelőtt 
eltávozott növendékek megőrizték lelkük ép-
ségét. A találkozó folytatása  a csíkszeredai 
„Kurópa" vendéglobeu volt, ahol a legkitűnőbb 
kedvben töltöttek az időt. Az osztálytársak 
közül különben ezek voltak jelen: Ferenczy 
Imre, Benedek István, Adorján Imre faiskola-
felügyelő  3 felesége,  l'app János postamester, 
Takó Mózes, Balogh Jenő, Véger Béla, Jaka-
bos Dénes a felesegével  és kis fiával,  Molnár 
Lázár és Földes Zoltáu elnök a feleségével 
és két leánykájával. Mint vendégek szeredá-
ban ott voltak: Földes Józsefné,  Csiby Károly 
városi tanácsos ós a felesége,  Cikó N., Véger 
János államp. ellenőr és Végemé Földes Anna. 

— A Sárospataki Főiskolai Énnekkar 
hangversenye Csikszerodaban. Pár nap-
pal ezelőtt jelentek meg városunkban a hatal-
mas plakátok, mely szerint a Sárospataki Fő-
iskolai Énekkar erdélyi hangverseny kőrútjá-
ban városunkat is útba ejti s julius hóbau ké-
sőbb közlendő helyen tartja alábbi változatos 
és művészi programmu hangversenyét. I. Kész. 
I. Kapy Gy.: „Isten és haza" Klóadja: az 
énekkar. 2. Néhány szó a pataki főiskoláról. 
Kimondja: Kerekes György. 3. Bathó nóták. 
Knekü : Szalontay Ferencz. 4. Csokonay-dalok. 
Klóadja: az énekkar. 5. Szavalat. Klóadja: Nó-
vák Dezső. 0 Dalok Énekli: Nóvák Lajos. 
II. Uész. 1. Beschnitt: Ossián. Klóadja: az 
énekkar. 2. Magánjelenetek (sauvon, imitáció, 
parodia) előadja: Dongó Gy. Gyula. 3. Turista-
kaland (Zenés tréfa).  4. Bathó-Novák : Kuruc-
egyveleg. Klóadja az énekkar. 5. Az eltörött 
tükör Bohózat). 0. Bordal. Klóadja : Az ének-
kar. A számok között Kerekes György kon-
ferál.  A műsor ötletességéről vall az is, hogy 
két részre oszlik, s az első rósz komolyságát 
kellemesen valtja fel  a II. rész humoros volta, 
s igy elkerülhető az az uualom, arait egy 2—3 
órás hangverseny, dacára annak, hogy külön-
ben bármilyen magasan vivóju s művészies is, 
a közönségben kiváltani szokott. A szereplók 
egytól-egyik elsőrangú erők, s a dirigens or-
szágosan ismert, híres dalszerző. Minden jel 
arra mutat, hogy közönségünk nem lesz érzé-
ketlen e nagyszabású művészi vállalkozás iránt, 
s a híres főiskolának  híres énekkara jó emlé-
kekkel fog  eltávozni városunkból. 

-- Az idon nom lesz nagy hadgya-
korlat. Az idén a nagy gyakorlatok helyett 
fegyvergyakorlatok  lesznek s ezek 28 napig 
fognak  tartani és pedig augusztus ós szeptem-
ber hónapokban. A fegyvergyakorlatokra  kö-
teles tartalékotok — t» kiutet nélkül tartózko-
dási helyükre — állomány illetékes ezredük-
höz toguak behívatni. Kz a rendelkezés a véd-
erő átszervezése következtében szükséges, hogy 
a csapattestek tisztjei ós legénysége egymást 
felváltsák. 

— Névváltoztatás. Kesztenbaum Sámuel 
csíkszeredai lakó* kérést nyújtott bo a ni. kir. 
belügyminiszterhez, hogy a saját, mint kiskorú 
gyermekeinek nevét Kertészre változtathassa. 
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— Brassói magyar szinháa ügye egy 
lépéssel előbbre jutott. A városi tanács junius 
hó 24 én tartóit képviselőtestületi Ütés elú azt 
» javaslatot terjesztette, hogy a város engedje 
át ii bolonyai magyar evangélikus templom 
előtt levő telek egy részit állandó magyar 
színház épitésts céljára. A képviselőtestület 
hosszas és elkeseredett vita után elfogadta  a 
tanács javaslatát, mely ellen azonban — es 
ez jellemző erdélyi állapotainkra — ruman 
részről felebbezést  jelenteltek be. 

— Disz-szokelyak A debreceni Széke y 
Társaság Székely Ferenc indítványára Deák 
Lajos kir. tanácsos tanfelügyelőt  és I.iszló 
Gyula iparkamarai titkári disztagjaivá válasz-
totta. Az érdemes székely honliak kitüntetései 
ürömmel fogadta  minden igazleikü székűly, 
mert abban önzetlen és becsületes működésük 
elismerését látja. 

— Arató-ünnep. Vármegyénk alispánja 
utasította a kiizségi elöljáróságokat, hogy az 
Úfeuségo  a trónörökös neje Zsófia  liercognő 
védnöksége alatt mllkiidó országos gyermek 
Bzanatorlum-egyesület kérésének megfelelően 
Szent Isván ni(t>jáu, vagy ha az aratás későb-
ben fejeztetnék  be, annak befejeztével  arató-
ünnepélyt rendezzenek. 

— Nincs fizetős.  A csikmadarasi róra. 
katli. tanitók panasszal fordultak  Csikvárme-
gye közigazgatási bizottságához. A beadvány-
ban elmondják, hogy már ötödik hónapja, hogy 
fizetést  nem kapnak s éppou ezért kérik 
ügyüknek legsürgősebbb orvoslását. 

Thierry A. gyógyszerész balzsama es 
Centifoliakenőcso.  Nemcsak öi-szel és télen 
hanem a nyári melegekben kitűnően bevált sze-
rek, mert a nagy hőségtől származó gyenge-
ségi rohamok és ájulásoknál biztos segítséget 
nyújtanak. Elsőrendű hatással alkalmazhatók 
a gyümölcsidényben elöl'oriluló kolika görcsök, 
emésztési zavarok és hüléseknél, miről számos 
köszönőlevelet tartalmazó ingyen könyvet bár-
kinek küld Thierry A. gyógyszerész, Pregrada, 
Hobitsch mellett. 

— Edison Mozgószinh iz. A csíkszeredai 
állandó Edison mozgószinházbau folyó  évi ju 
lius hó 9-én (.szerdán) bemutatásra kerül a 
következő inlisor: A marta lék egy asszony 
története 3 felvonásban,  irta: Urban Gad, rö-
vid meséjét itt adjuk : Egy tragikus asszonyi 
Bors mindvégig érdekes és mesterien rendezett 
regénye ez a kép. Az élet teremtette, a min-
dennapi történet, melyet művészi szem látott 
meg és dolgozott fe1,  művész elme rendezett 
és a világ legnagyobb szinésznőja interpretál, 
tehetségének legteljesebb nagyszerűségével. A 
nagyszabású dráma minden nüansza artiszti-
kusan szép ós lebilincselő. Az élet mélységei 
ból vett sujet k íretében csodálatosan színes 
jelenetek bonijak szárnyaikat, hogy harmoni 
kus egészet képezve egy szürke asszonyt 
drámái hőssé avassanak. Ez a kép a világ-
hírű müvészuő talentumának kviutesszenciája 
Színre kerül még: Ouezi bácsi h ijóskapitány, 
humoros. Az elkényeztetett fiu,  (Cowboy) 
dráma. Adria tenger partján, természet utáni 
felvétel  Miua néni kutyája, humoros. 

— A „Darvin". Dr. Fülöp Zsigmond ter-
mészettudományi népszerű folyóiratának  juiiu i 
1-i számában Fubro a francia  természettudó-
sok nesztora mond el rendkívül érdekes dol-
gokat a ganaj tűrő bogarak életeből. Dr. Hor-
váth Károly a növények gubacsait ismerteti. 
A a mi a tüz ?u c. cikk az égés folyamatának 
egyes jelenségeire világit rá. Érdekes cikkeket 
olvashatunk még a Japánban most meghono-
sított mesterséges gyöngy tenyésztésről, a ma-
gyar Alföldre  oly jellemző délibábró', a Boh-
rig uj difwria-szérutuárél,  a csue.cmó anyag-
forgalmáról,  a kJzi tüíl'eesk- ndöról, az ón tör 
teneteról stb stb. A mindig érdekes és vál-
tozatos tartalmú, kéthetenkent megjelenő fo 
lyoirat előfizeted  ára fél  évre 5 korona. \iu 
tatványszáinot kiild a kiadóhivatal, Budapest, 
Audraesy ut 00 

— Mit szabad beírni a esoloJköny vbe? 
A fővárot  közigazgatási bizottsága érdekes elvi 
határozatot hozott az elmúlt héten egy konkrét 
esetből kifolyólag.  Egy szakácsnő cselédköny-
vébe urnój.i a következőket irti be: „Főzni 
nem UD; egyébként sera valt be, elbocsáttatott. 
A cseled tenn szelesen u un örült ennek a 
miuóiitesnek s a törlésit korelmezte. A köz 

igazgatási bizottság végső fokon  akként hatá-
rozott, hogy a beirt megjegyzések töröltesse-
nek. Az indokolásban kiemelte azt, hogy a 
cselédkönyvnek az egyes adott rovatai tölten-
dők ki, ezen rovatokban pedig a kérdések ha-
tározottan fel  vannak téve (hűség, erkölcsiség, 
szorgalom, s a többi), ezekre csakis ál-
talánosságban lehet felelni,  nem pedig a cse-
léd egyik vagy másik különös sajátságának 
kiemelésével. De különben is a főzési  tuilo 
máuy függ  az egyéni Ízléstől is és a fentihez 
hasonló burások a cselédet kitehetnék annak, 
hogy helyet nem knp és igy megélhetése ve-
szélyeztetnék. 

— Vasúti szerenosetlenseg. A seges-
vár— szentagotai voiaon junius lti-áu Ápold 
és Hégen között sinrepedés következtében a 
mozdony kisiklott és egy 17 méter mélységű 
árokba zuhant, magával rántva a géphez kap-
csolt pótkocsit is. A legnagyobb szerencsére 
emberáldozat nem történt, mert a gépészt ós 
és fűtőt  a kisiklái pillanatában a nagy ráz-
kódtatás messzire kiröpítette és igen szeren-
csésen megmeuekültek. 

— A kivándorlás. Az amerikai Egyesült 
Éllamok statisztikai adatai szerint, nmely sta-
tisztika azért pontosabb a miénknél, mert míg 
tőlünk az elleuőrzés kikerülésével, szökve is 
mt-uuek ki kivándorlók, addig oda elleuőrzés 
nélkül nem mehetnek be — az 1912-ik beván-
dorlási év eddig számításba vett tiz hónapjá-
ban 1)0,004 magyar bevándorló érkezett az 
Egyesült Államokba. Evvel szemben csak 24812 
utazott ounau haza Magyarországba. Az 1912. 
évi julius 1-től számított bevándorlási évi tiz 
hónapja alatt, vagyis április hó végéig üssze-
seu 834DG9 bevándorló érkezett az Kgyesült 
Államokba. Legtöbb volt az orosz bevándorló: 
211350. 

A tagositas előmozdítására a fóld-
ruivelésügyi miniszter ismét egy ujabb köny-
nyebbitést léptet éleibe. Ugyauis a tagositási 
törvény végrehajtásira vonatkozó miniszteri 
utasítások értelmében a tagositási kérelem 
előtörlesztés' kor 500 korona biztositékot kell 
letenni és ez sokakat visszatartott a tagosítás 
kérelmezésétől. A napokban kibocsájtott leira-
tában, hogy ez akadályt is elhárítsa a tagosí-
tás kérésének az útjából, kijeleutette a minisz-
ter, hogy miudazon esetekben, amikor a tago 
sitá-i kérelem előterjesztésének indokolt voltat 
az illetékes gazdasági egyesület igazolja az 
500 korona biztosíték befizetésétől  elkekint. 

—• A kirázott kártyapénz. A nevek és 
a hely közelebbi megjelölése nélkül közüljük 
az alábbi történetet. Kártyázott a vendéglős a 
péneérrel, s elnyerte pénzét, mit szégyen ide, 
szégyen oda a pineér visszakért. Persze, nem 
kapta. Mire a pineér partnerét felkapta,  s ad-
dig ütögette fejjel  a padióhoz, míg a pénz 
zsebéből kirázódott. A pénzt aztán magához 
vette. A pénz ily külöuös módon való vissza-
szerzését azzal indokolta meg a bíróságnál, 
hogy nem akarta a zsebéből kivenni, mert 
akkor lopásért büntetnék meg, hanem kirázta, 
mivel igy legfenm-bb  testi sértéssel vádolható. 
Hogy a pénzét ily brutális módon visszaszerzö 
alakban lovagias érzés is vau, az kitüuik ab-
ból, hogy mikor a vendéglős ueje holmi kony-
hai eszközökkel férje  védelmére kelt, kijelen-
tette, hogy a báutalmakórt nem a gyöugéd 
nőn, hanem az uran vesz elégtételt. S szavá-
nak állt, mert ahányszor őhozzá csapódott 
egy-egy konyhai eszköz, annyiszor ütögettei 
partnerét a föld  töz. 

— „SZÉKELY  ÉS RÉTI  jónevü 
marosvásárhelyi  bútorgyáros  cég,  bras-
sói fióküzletét  megszünteti  és  az ösz-
szes raktáron  levő  bútorok  még  julius 
lióban  — tetemesen  leszállítóit  árak 
mellett  adatnak  el.  — Felhívjuk  a 
küzönség  figyelmét  ezen ritka  alkal-
mat felhasználni". 

— Tehén lej. A mai naptól kezdve 
augusztus hó végt'ig mindig kitűnő 
íriss tehénlej kapható Cseh István hen-

;tes és mészárosnál, Csíkszeredában. 

— Kevés az újonc. A m. kir. hon védelmi 
miniszter körrendeletben felhívta  valamennyi tör-
vényhatóságot, tegyék lehetővé, hogy a fősorozás-
tól távolmaradt állitáskötelesek az utósorozáaiioz 
minél előbb elő vezettessenek. Az országban a tár 
vollevők száma ugyanis oly nagy. hogy már az 
njoncjutalék kiállításának a lehetőségét is veszé-
lyezteti. 

— A nyarádszeredai és vidéki ipartes-
tület Dr. Bernády György főispán  iparfejlesz-
tési biztost felkérte,  hogy a Ny árádremete és 
vidéke, valamint az egész székelyföld  ipará-
nak és kereskedelmének fejlesztése  ós előmoz-
dítása tárgyában szerkesztett s a m. kir. keres-
kedelemügyi miniszterhez iutézett emlékiratát 
illetékes helyre juttassa. 

— A kutcsinalásra vonatkozólag kimon-
dotta a 36.151/1912. sz. harmadfokú  határozat, 
hogy a kutcsinálás, amennyiben ezzel nem 
építőmester, illetve kőművesmester, hanem 
más valaki önállóan foglalkozik,  mint külön 
képesítéshez kötött ipar nem iparendedély, 
hanem iparigazolvány birtokában gyakorolható. 

— Kisebb erömotoroknak kisipari 
körben való alkalmazasa. Iparhatósági te-
lepengedély, illetve telepengedélyezési eljárás 
alá csupán azok az üzlettelepek esnek, ame-
lyek 1884: XVII. L-e. 25-ik §-ábau foglalt, 
illetvé az e törvényszakasz alapján kiadott 
miniszteri rendeletekkel módosított és az ipar-
hatósági telepengedélyhez kötött üzlettelepe-
ket felölelő  lajstromban szerepelnek. Miuthogy 
az 1899. évi augusztus hó 8-áu 49545. szám 
alatt kelt kereskedelemügyi miniszteri rende-
let a mechanikai berendezéssel biró asztalos-
műhelyeket a jelzett lajstromba felvette,  ennél-
fogva  ezek a műhelyek ezidőszererint csak 
iparhatósági telepengedély alapján állíthatók 
fel.  Ellenben a kisiparosok által felállítani 
szándékolt erős motorok alkalmazását a ha-
tályban levő jogszabályok iparhatósági telep-
engedélyhez általábau nem kötik, amiért is 
ezekuek az erömotoroknak alkalmazásához 
iparhatósági telepengedély csak abban az eset-
ben szükséges, ha az az üzlettelep, amelyeu 
a szóban levő erőtelepeknek alkalmazása ter-
veztetik, a jelzett jogszabályok értelmében 
amúgy is iparhatósági telepengedély alá esik. 
(A Kereskedelemügyi miniszter 77.049—912. 
sz. határozatai. 

KÖZGAZDASÁG. 
Gazdasági Egyesületi Gyűlés. 

A vármegyei gazdasági egyesület Igazgató 
választmánya, ugy is mint vármegyei mezőgaz-
dasági bizottság julius hó 9-én délelőtt 10 óra-
kor kezdődóleg a vármegyeház kistermében 
ülést tart, a következő tárgysorozattal: 

Az ülés főbb  tárgyai: 
1. m. kir. földmivelésügyi  miniszter ur: 
1. értesít, hogy a Csíkszeredában tervezett 

zöldségtermelőtalp előleges költségeire 150 
kor. elvállal, 

2. ra. kir. kerületi kultúrmérnöki hivatalnak 
o tárgyban kelt értesítése, 

3. értesít, hogy az erdélyrészi miniszteri 
kirendeltséget ket felé  osztotta, 

4. értesít a tagosítások kérelmezésénél az 
500 kor. beutalt letétele alól való felmentés  lei-
tételeiről, 

5. értés.t a csikólegelők segélyezéséről s 
erre nézve véleményt kér, 

0. folyó  évi administrativ költségek fede-
zésére 2000 korona segélyt utalványoz, 

7. megküldi a miniszteri kirendeltségek 
sz rvezeti szabályzatát. 

8. gazdasági háziipari tanfolyamokra  vonat-
kozólag költségvetés előterjesztésére Iriv fel, 

9. az állami birtokokon eladásra kerülő 
vetőmagvak megrendelésének feltételeit  közli. 

10. Br. Ghillány Imre föJdm.  m. kir. mi-
niszter ur kinevezéséről értesít. 

11 Székelyföldi  miniszteri kirendeltség ér-
tesít, hogy kérelmUokre a földmives  iskolánál 
gépraktárt uein állíthat, egy uj lóherefejtő  gép 
beszerzésére azonban előterjesztésbe véteteu. 
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12. Helyi megbízottja értesit, hogy a tagok-
közös használatára beszerzendő gazdasági esz 
közük vételárából liO'/. ot hordozzon. 

III. 13. Vármegyei kir. gazdasági felügye-
lőség értesít, hogy az idén állatdijajásokra 
2000 korona államilij áll rendelkezésre 

IV. l-l. Or. z. ni. p. e. az nuguszltis hó 9. 
10 én Galántán rendezendő motoros talajmű-
velő gépek bemutatására liiv meg. 

15. a cselédtörvény revíziójára nézve véle-
ményt kér. 

V. 1 ti. Vártnegye alispánja véleményezés 
végett átteszi Csikszentimre község kérelmét 
vásártartás engedélyezése iránt. 

17. Erdélyi gazdasági egylet s szeptember 
5—8-án rendezendő tenyészállat, gép- és ter 
ntény kiállításra hív meg. 

18. Magyar gazdatisztek és erdőtisztek orsz. 
egyesület alapítvány jegyzését kéri. 

19. gazdatisztek részére külön szakosztály 
szervezése iránt keres meg. 

20. marosvásárhelyi keresk. és iparkamara 
megküldi a tölgyesi vasúti csatlakozás tárgyá 
han kereskedelmi miniszter úrhoz terjesztett 
feliratát. 

21. Fogarastnegyei gazdasági egyesület 
a fogarasi  uienes ügyében kelt feliratát  párto-
lás végett. 

22. Ugyanezen ügyben vármegyénk alis-
pánja véleményt kér. 

23. Tagsági ügyek. 
24. Folyó ügyek. Bejelentések. 
25. Időközijeit érkező ügydarabok. 

Szám: 2591/1913. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járáshoz tar-

tozó karczfalvi  körorvosi áliáa megüre-
sedvén, arra ezennel pályázatot hirde-
tek s felhívom  a pályázni óhajtókat, 
hogy az 1888. évi I. t. c. és 1908. évi 
XXXVIII, t. c. 7. §-u értelmében sza-
bálj szerűen felszerelt  kérvényükét 1913. 
julius 25-ig hozzám adják be. 

Kzen körorvosi állás az alább rész-
letezett javadalmazással van összekötve. 

1. 1600 K kezdő tizetéa és 5—5 
éveukíuti, összesen 800 koronára emel 
kedhet 200 K ötödéves korpótlék a? 
államtól. 

2. 400 K személyi pótlék a köz 
ségtöl. 

3. 2200 K látogatási dijváitság a 
községtől, vagy a szabályrendeleiben 
megállapított látogatási dijak. 

4. 100 K fuvuráltalány. 
5. 600 K a ker. munkásbiztositó 

pénztártól kilátásba helyeztetik. 
6. 54 K a Karezfalva  községben 

teljesítendő halottkémlelésért. 
7. Természetbeni lakás a székhelyen, 

hol gyógyszertár van. 
A közegészségügyikor Csikiuadaras, 

Csikdánt'alva, Karezfalva,  Csikjenöfalva, 
Csikszenttamás ea Csikszentdomokos 
községekből áll. Karcafalva  székhelyijei, 
molyek 10 km. hosszúságban vasút és 
országút mentén fekszenek. 

A választás megtartása iránt később 
fogok  határozni. 

Csíkszereda, 1913. évi junius 19 én. 
Dr. Sándor  Gyula, 

/fazolgatrirA. 

K A J S Z I N B A RAC K, 
válogatott legszebb példányo-
kat B kilónként 4 koronáért, 
Spanyolmeggyet 3 koronáért 
szállít S z i l á g y i , gyümölcs 
kivitele, Kiskörös. 2-

S Z É K E L Y S É G oldal. 
Sz: 700-1913. 

mj. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye  nw^ánjavainnk  ke-

zelésére  vonatkozó  alapszabályok  fí. 
14. § ni alapján  felhívom  niindazo 

kitt.  kik  a „Lóbeszerz'  si',  „Ruházati", 
továbbá a/.  .Ipar"  alapból  a folyó  év-
ben kiosztandó  alább felsorolt  ösztön-
dijakat  és  segélypénzeket  elnyerni 
óhajtják,  hogy eziránti  kérvényeiket 
hozzám l'olyo évi julius hó 31-ig 
adják  be, mert a később  érkező  fo-
lyamodványok  nem fognak  figyelembe 
vétetni  s hivatalból  vissza fognak 
utasíttatni. 

Kiosztás  alá  kei ül: 
A) a Lóbeszerzvsi  alapból  : 

1. Egy 600 koronás ösztöndíj  egye-
temi  hallgatók  részéte. 

2 1400 korona segélypénz,  gimná 
ziumot,  reál  és  ipariskolát,  tanítóké-
pezdét,  valamint  erdészetet,  bányá-
szatot,  gazdászatot,  műegyetemet,  mű 
ipart,  jogot,  orvostant  és  bölcsészet-
lant,  hallgató  s legalább  is jó előme-
netelt  igazoló  csikvármegyei  székely 
huszár családok  fíuágon  való leszár 
mazottai  között. 

mányozása és  segélypénzek  felosztása 
felett  folyó  évi  augusztus  hó első  fe-
lében  hozandó  igazgatótanácsi  hatá-
rozat  senkinek sem fog  külön  kézbe• 
sittetni,  lianem  az a „Csiki  Lapok" 
és  „Gyergyi"  cimtí  lapokban  való 
megjelenésüktől  számított  8 nap alatt 
kell  fellebbezni. 

Csikvármegye  magánjavai  igaz-
gató tanácsának elnöksége. 

Csíkszereda,  1913. évi  junius hó 
27-én. 

Fejér Sándor, 
alispán, igazgató tanács-elnök. 

iá 

11) a Uuházatí  alapból: 
1. a 600 koronás műegyetemi  ősz 

t öndij; 
2. kettő  egyenkint  300 koronás 

erdöőri  ösztöndíj: 
3. a 400 koronás középipar  tano 

dai  ösztöndíj. 
Ezeken felül  201) 400 koronáig 

terjedő  összegekben ki fog  osztatni  «',, . D i • j- i i ' i ( , . , , / i i i • Szám: lOOi ltuhazati  alapból  lbOO kor. segelypenz, 
az erdészeti,  bán\ úszati,  gazdászati, 
műegyetemi,  müipari  művészeti,  jogi, 
orvosi és  bölcsészet  kari  felsőbb  tan-
intézeteket  hallgató  s legalább  is jó 
előmenetelt  igazoló  tanulók  között. 

ALKALMI BUTORVÉTELT AJÁNL 
SZÉKELY ÉS RÉTI 

BÜTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY - BRAS SÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K o m p i o t t l i á l é s z o t o a b e r e n -

d e z é s e k t o l l e t t a l m á r 
4 0 0 I C O I R O I t T ^ É Z R T . 

Hitelképes egyeneknek árfeleme 
les nélkül r é s z l e t f i z e t é s r e  is. 

Óriási valaszték amerikai 
iroda berendezésekben, 
vas- és rézbutorok, sző 
nyegek, függönyök  és 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

KELENGYÉKBEN. 

913. 

C) az lpai  alapból: 
200-400 koronái  összegekben 3300 

kor. segélypénz,  a felső  ipariskolák  s 
ipari  szakiskolák  arra érdemes  pá 
lyázó  s legalább  is jó előmenetelt  iga-
zoló  csikvármegyei  származású s ide 
illetékes  székely  tanulói  között. 

Akik n Lóbeszei zési  alapból  kér 
nek segélyt,  tartoznak  a huszár csa 
ládok  valamelyikéiül  való leszárma-
zásukat  igazolni  és  a mellett  iskolai 
és  vagyoni bizonyítványt  is bemutatni, 
azok pedig,  kik a lluházati  alap ter-
hére  rendszeresített  ösztöndíjakért  fo-
lyamodnak  vagy pedig  ezen, vagy az 
ípar-alapból  kérnek  segélyt,  kéréseik-
hez iskolai  és  vagyoni bizonyítványt 
tartoznak  mellékelni  és  amellett  iga 
zolni  kötelesek,  liogi  Csikvármegyében 
született,  csikvármegyei  székely  szár 
mazásu és  e megy ben illetékeséggel 
biró apák gyermekei. 

Azon folyamodó  tanulók,  vagy szü-
lőik  kérvényei,  kik több, mint  13 éve, 
hogy Csikvármegyi  bői  távol  vannak, 
az érvényben  levő  vonatkozó  szabá-
lyok  szerint  figyelembe  nem fognak 
vétetni  s hivatalból  visszautasittatnak. 

Megjegyeztetik,  hogy a folyamo-
dók  hatóságilag  hitelesített  iskolai  bi-
zonyítványok  másolatát  tartoznak  kér-
vényeikhez  csatolni,  minthogy  azok 
nem fognak  visszaadatni. 

Hangsúlyozom,  hogy az ezen hir-
detményben  felsorolt  ösztöndijak  ado-

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyótolgyesi járás-

ban 7252 lélekszámmal biró Qyergyó-
békás nagyközségben üresedésben levő. 
községi orvosi állásra pályázatot hirde-
tek. A községi orvos évi javadalmazása: 

1600 korona llzetés négyszeri, egyen-
kint 400 koronás ötödéves pótlék 400 
kor. lak pénz, esetleg természetbeni la-
kás, 1200 kor. miuiszterileg engedélye-
zett helyi pótlék és 1000 korona fuvar-
általány. 

1908. évi XXXVIII. t.-c. alapján ké-
szített vármegyei szabályrendelet szerint 
nappal 1 kor, éjjel 2 kor. 60 fill.  ren-
delési díj, az orvos lnkásán nappal 80 
ftll.  éjjel 1 kor. 60 ffII.  rendelési dij, 
továbbá az. orvos lakásától való távol-
ság szerint 2 kor. és 3 kor. 50 fillér 
között váltakozó távolsági dij, melyek 
a szabályrendelet jóváhagyása után 
lesznek kőtelezők. 

Végül a megválasztandó orvosnak 
biztos kilátású van arra, hogy a ker. 
muukásbiziositó pénztár által, mint pénz-
tári orvos 1400 kor. fizetés  és 400 kor. 
utiáltalánynyal alkalmaztatni fog. 

Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy 
törvény szerinti képositésüket és eddigi 
működésűkét igazoló okmányokkal fel-
szerelt pályázati kérésüket folyó  évi 
julius ho 25 ik napjáig hozzám ad 
ják be. A választás kitűzése iránt ké-
sőbb fogok  iutézkedni. 

Uyergyótülgyes, 1913. évi junius hó 
24éu . 

Veress Lajos, 
főszolgabíró. 
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Pályázati hirdetmény. 
üyergyiibékás nagyközségben lemon-

dás folytán  mejtüresedett és 100(1 kor. 
fizetéssel  javadalmazott segédjegyzöi 
állásra pályazatot hirdetek, s felhívom 
pályázni óhajlókat, hogy képesítésüket 
és eddigi szolgálatukul igazoló okum 
nyokk.il felszere  lt pály ázati U résllú"' 
f.  év jul ius 25-ig annyival is inkább 
adják be, mert a késóbb érkezőkot 
figyelembe  venni nem fogom. 

A választás napját később fogom 
kitllzni. 

Oyergyótölgyes, 1913. jtuius 23 án. 
Veress Lajos, 

íüszolgublrö. 

N y o m d á s z t a n u l ó n a k felvétetik  egy 
ügyes fiu.  ki legalább a közép-
iskola 2-ik vagy 3 ik osztályát jó 
eredménnyel végezte, V á k á r L., 
könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

THIERRY A. GYÓGYSZERÉSZ BALZSAMA 
- y . Utolérhetetlen hatáau tüdő- ós raellbatogaógeknél, enyhiti a kn-

/ c \ t a r u s t , megBZÜu.etí a fájdalmat  okozo kohögost. Toruk^yuladást, 
rekedtscjret (és gégel.Hjekat megszűnte-, valuniiiit lú/.f,  különösen jó 
hutásu «yoinorgörcK ós kolika ellen. Gyógyhatású aranyér és altesti 
hanta lm iik tuti, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő, elősegíti az emész-
tést. Kitűnően bevált fogfájásnál,  odvas fogak,  szAjbüzuél, valamint 
uz összes száj- és fogbetegségek,  btlffögés  ellen, megszüuteti a száj 
vagy gyomortól eredő bűzt. Jó hatású jjántlikagillsztánál. Meggyógyít 
minden sol.tt, sebhelyt, orbáneot, lá/.tól eredő hólyagot, kelést, sze-
iiiülcxü!, égési sebeket, megfagyott  testrészeket, vart és kiütést. 
Fülhántu!m«k fileu  kitönü hutásu. Minden háznál különösen Influenza, 

kol-'ra vagy más járványoknál kéznél legyen. 
írjunk : Tliiorry A. Őrangyal gyógytárának Pregrada, 

Roliits niollett. 
12 kis vagy tí  dupla  1 nagy sepicialüveg  560 korona. 
N.ígyobb rendeléseknél jelentekeny árengedmény ! 

Thierry A. gyógyszerész egyodül valódi Centifolia-kenöcse 
Mt'imkadályoz s megszüntet vérmérgezést, fájdalmas  operációkat leggyak-
rahbun feleslegessé  tesz. Használatos gyerekágyas nőknél fájó  emlők, 
Íejniegimlitás, rekepés, einlőkemónyedós eílen. Orbánc, feltört  Iának, sebek, 
dagadt végtagok, csontszu, fekélyek,  ütés, szúrás, lövés, vágás vagy zuzo-
dás által okozott sebeknél kitűnő gyógyhatású szer. Idegen testek eltávo-
li'ásáni mint: üveg. szálka, por, sorét, tüske stb. kinövések, karbunkulus, 
képződmények, valamint rák ellen, féreg,  rothadás, körömgvülés, hólyag, 
cgusi sebek, ho-s/.u betegségeknél előforduló  fülfekvésnél,  véi keléseknel, 
túlfolyásnál,  valuuiint kipálás esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású. 

2 tégely átii K. 3 60 a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható. 
Budapesten kapható: Tőrök Jóesef  gyógytárában, valamint az ország legtöbb gyógyszer-
tárában. Nagyban Thalmayer ós Seitz, Kocbmeister Utódai, Radanovits Testvérek 

droguoiiákbr.u Budapesten kapható. Ahol nincs lerakat rendeljünk közvetlenül : 
Thierry A Őrangyal gyógyszertárából, Pregrada, Rohitsch mellett. 

Szám 293 1913. 
végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1*881. évi LX. 

t.-c. 102. S-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Szultán Gergelyné utódai, illetve 
a magyar állam kincstár és Csíkszereda város 
végrehaj latónak javára 5180 K 66 íill adó tar-
tozás és járuléka erejéig 1912. évi nov. 26 ésj 
1913 május hó 30-án foganatosított  kielégítési | 
végrehajtás utján lefoglalt  és 11400 koronára! 
becsült következő ingóságok u. m.: ruhabolti 
divatáruk, kocsi stb. nyilvános árverésen el- ( 
adatnak. 

Mely árverésnek a hivatalból a végrehajtást 
szenvedő lakásán és üzletében leendő eszköz-1 
lésére 1913. évi julius hó 9-ik napjának dél-
előtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árveré-
sen az 1881. évi LX. t.-c. Í07. § a értelmé-
ben a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el-
adatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-c. 108. §-ában megállapított 
feltételek  szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszereda, 1913. évi junius hó 24-én. 
ZSIDÓ ISTVÁN, 

várod végrehajtó. 

ŐSZI TRÁtíyÁZÁS I 

T H O M A S S f l L f l K 
A legjobb és legolcsóbb t'oszforsavas  műtrágya! Óvakodjunk a hamisításoktól! 
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákba van és eredeti ólomzár van rajta, 
fd indon  z s á k t a r t a l o m j e g y z é k k e l v a n e l l á t v a ! 

K A L M Á R V I L M O S 
a Thomasphosphatfabrikon  Berlin, v e z e r k e p v i s e l ő j e 

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 49. 
Különösen a jelenlegi rendkívül olesó árakra figyelmeztetjük  a vásárlókat. 

A csíkszeredai állandó 
Edison jüozgószinházban 

minden vasárnap és 
szerdán szenzációs 
előadás, teljesen uj és 
változatos műsorral. 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 

Türrámii teltmffiittltiy. 

Eredeti KÖRTING 

DIESELMOTOROKtST 
Szivógáz és benzinmotorok. 

Benzin es nyersolnjos cséplő 
garnitúrák, magánjáró' al is. 

Meglopó újdonság! Meglepő újdonság! 

Nyersolajmotorok 
gyújtófej,  visbefeoskendezós 

os kompresszor nélkül. Gellért Ignácz és Tsa 
mérnöki iroda 

B u d a p e s t , V, Kohúry-utca 4. 
Saját érdekeben kérjen ajánlatot! 

UJJtulajdonos: Dr. UAAL ENDRE. 

Vttko-liunk i,tékteieu 
utánzatoktólJ 

Kinek drága az egészsége 
ós pénzít nem akarja hiábavaló dolgokra kidobni, az saját órdokó-
beu cselekszik, l>u legalább egyszer-kétszer kipróbálj» a világbíró 

Oroszlán Mentbő l S ó s b o r s z e s z t 
a háziszerek királyát. 

Kapható 44 fül.  1.40 és 2.20 K eredeti üvegekben. 
Föelárusitás: 

VÁM gyógyszertárában 
az „ATTILÁHOZ". 

Csikszontn iár tonbaa é s T a s n á d f ú r d ó n . 

KELLEfî  IST 

íi'Si l»"^1"-'' Dyil®lát, olblumía, keresztesontíájá», doríkold«l- vney 

^ S í r ^ - í i 1 ^ •"^IneTaz SLéii 

•JlSiajEliSiiartíiiáTli 
Nyomatott Vikár L. könyvnyomdijábL,, Calkliwadu, 


