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A városok helyzete. 
Sz.-udvarhely, julius 29. 

A városok a vidék közművelődési góczpont-
jai: ez egy nagy igazság, amit unos-untalau 
hangoztatunk; a másik igazság pedig az, hogy 
a törvényhozás 37 év óta alig tesz valamit arra 
nézve, hogy a városok nemzeti értelemben vett 
kulturális feladataiknak  képesek legyenek eleget 
tenni. 

A rendezett tanácsú városokat például egy 
kalap alá veszi a törvény a legkisebb falusi 
községgel; önkormányzati joga nem különb, 
akármelyik faluénál;  terhei azonban nagyok, sok 
helyütt majdnem elviselhetetlenek. 

Olyanformán  volt annak idején a törvény-
hozás a rendezett tanácsú \ árosokkal, mint az 
udvari szertartásmester a magyar parlamenttel 
udvari ünnepség idején: nem tud vele mit csi-
nál ni, nincs rá paragrafus  a spanyol etiquette 
szabályai között. Az 1871-iki és az 1886-iki 
törvényhozás sem tudott mit tenni a rendezett 
tanácsú városokkal, tehát beleszorította a köz-
ségi törvénybe. Az azokban az időkben alko-
tott községi törvények pedig szük-kereteknek 
bizonyultak a valamire való községek fejlődésére 
is ; most már elképzelhető, milyen alapja lehet 
a községi törvény a rendezett tanácsú városok-
nak abból a czélból, hogy vidékük kulturális 
góczpontjaivá fejlődjenek. 

Elszomoritóan érdekes világot vet régibb 
törvényhozóinknak a városok fejlődése  iránt ki 
fejlett  érzékére az a körülmény is, hogy a vá 
rosokra is érvényes községi törvény járási ha 
tósági joggal ruházza fel  a rendezett tanácsú 
városokat és el is kötelezi, hogy a járási ható-
sági joggal való első követelményeinek megfe-

Felelős szerkesztő : B e c s e k A l a d á r . 

lelően rendezkedjenek be; de ezért semmifile 
törvény nem menti fel  a rendezett tanácsú vá-
rosokat a járási közigazgatás érdekében kivetett 
vármegyei pótadók fizetésének  kötelezettsége alól. 

Gyakorlati alkalmazást talál ez esetben az 
egy rókáról két bőr lenyuzásának elmélete. 

Érdekes az is, hogy egy rendezett tanácsú 
városnak törvény szerint 100 tagból áll a kép-
viselőtestülete; tehát elég nagy szám ahhoz, 
hogy abban a testületben a város társadalmá-
nak minden rétege helyet foglalhasson;  és még 
is nincs megengedve ennek a testületnek, 
hogy egy tüzoltószerpajtának vagy istállónak 
épitését a vármegyei törvényhatóság tudta és 
beleegyezése nélkül elrendelhesse; azt azonban 
megengedi a törvény a képviselőtestületeinek, 
hogy a város tisztviselőit fegyelmi  vizsgálat alá 
vonja és hivatalos állásától felfüggessze. 

Igaz, hogy a városi tüzoltó-pajta szüksé-
gességének és czélszerüségének megbirálására az 
a vármegyei törvényhatósági bizottság, melynek 
agjai közül számosan legfeljebb  térkép után 

ismerik ama bizonyos város viszonyait, semmi-
képp sem lehet kompetens, és hogy arra csak 
is az a képviselőtestület, lehet illetékes, amely a 
pajtaépités szükségét érzi és közvetlen tapasz-
talásból tudja; — az is igaz, hogy a városi 
képviselőtestület kezében a fegyelmi  jog gyer-
mekkézbe adott kétélű fegyver,  amelyet okosan 
és a közérdeknek megfelelően  használni sok eset-
ben nem képes; de hát a jognak ilyen ferde  meg-
osztása tetszett a mult század végén működő tör-
vényhozóknak akik jónak lá'ták a magyar törvény-
tár komoly foliánsait  csodabogarakkal telerajzo'ni. 

Arra azonban soha nem gondolt senki, hogy 
a városok pótadója improduktív kiadások által 

Hirdetések a legolcsóbban számittatnak. Nyilttér sora 
50 fillér.  — Megjelenhetenként egyszer, 6 oldalon vasárnap 

A hirdetés és nyilttér dya előre fizetendő. 
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ne növeltessék; itt szabadtér hagyatott a jogo-
sulatlan magánérdek és az egyéni hiúság érvé-
nyesülésének, sőt sokszor maga az állam is se-
gélyére sietett a könnyelmű gondolkozásnak az 
által, hogy az állami intézmények elhelyezésé-
nél egymásra engedte Hezitálni a városokat, s 
az ügy végleges eldöntésénél ritkán voltak irány-
adók a czélszerüségi szempontok, hanem több-
nyire az, hogy melyik város képes több anyagi 
előnyt biztosítani az állam pénztárának; nagyon 
sok esetben megtörtént, hogy az állam kormá-
nyának e téren kifejtett  takarékossága sok vá-
ros anyagi helyzetét tette tönkre és képtelenné 
a város lakosságának igazi érdekét szo.'gáló, 
hasznosabb alkotásokra. 

A városok pótadókivetési jogát már rég 
törvénnyel kellett volna szabályozni, ami meg-
akadályozta volna sok városnak szertelenül köny-
nyelmü gazdálkodását Mert szép az a haladás, 
de csak ugy, ha természetes és ha a közszük-
ségből ered ; az erőltetett haladás: sötétbe ug-
rás, amely ugy az egyesnek, mint a testületek-
nek nyakát szegi. 

Nehéz megélhetési viszonyaink miatt ván-
dorol ki ebbő1 az országból a munkáskezek nagy 
része; a megélhetési viszonyok kedvezőtlensé-
géuek egyik oka a közterhek nagysága. Ilyen 
viszonyok között igazáu nincs arra semmi szük-
ség, hogy a helyzetet a városok képviselőtestü-
letei is nehezítsék és hogy egyes városi helyiérdekű 
nagyságok és „akarnokok" ötletei a szocziális 
bajok súlyosbításának árán elégíttessék ki, mig 
ellenben a törvényben is előirt minimális fizetési 
feltételek  elhuzassanak — halasztassanak. Ideje 
volna már a városi testületeknek a józan, pro-
duktív gazdálkodás útjára térni. 

A föld. 
— Irta: Benedek  Elek.  — 

Különös elegy-belegy népség verődött össze a 
községházán, a jegyző irodájában. Egyszerre négyen-
öten beszéltek hadonáztak, a jegyző a tintafoltos 
léniát mérgesen csapkodta az íróasztalhoz, czédulák 
repültek a szoba földjére,  egy suhancz folyvást  azo-
kat szedegette. Egvpár ember meghúzódott a sarok 
l,ao, nyugodalmasan, mintha az egész dolog nem 
érdekelné, fújta  a fojtogató  füstöt,  csak nagy ritkán 
lódítottak egy-egy szót a pörölő, lármázó atyafiak 
közé. igazi zimóré volt ez, vagy hogy érthető nyel-
von beszéljek: zűrzavar Külön széken ült, legelői, 
de mindegyre fölugrott,  egy csontos, visszataszító 
képű asszony, aki majd elrepült rikító szalagos, égő 
vörös ruhájában. Színehagyott tollas, régi divatú 
kalap a fején.  Brassai szász asszony volt, mellette 
állott az ura, kopott, zsiros gérokban. Hatalmas 
testéről lerítt az uras ruha s csak ez meg bozontos 
szakálla választotta el a mellette álló szálas férfiak-
tól, akik mind az ő testvérei, nehéz csizmában, 
darócz zekében — csupa gazdaemberek. Egyedül ez 
a bozontos szakállú vált ki a famíliából:  suszter 
Brassóban. Ott házasodott rá a szász leinyra. Leg-
hátul egy kis köpezös, hizásnik indult emberke 
húzódott meg nagy óvatosan. Szénfekete  arcz, szén-
fakete  bajusz és szakáll, marész híjlásu orr: a falu 
botosa. Az örmény. Sűrűn kacsintott az ajtó felé, 
látszott az arczán, hogy ugrásra kész minden pilla-
natban. 

A nagy zimóréban is ki lehe'.ett venni, hogy 

Márkó Sándor, egy negyvenesnek látszó, széles, erős 
ember viszi a szót. Hol a jegyzőhöz beszélt, hol a 
suszterhez, a testvérbátyjához s bár alig lehetett 
köztük pár év külömbség, jó székely szokás szerint 
— magázta. Igen, magázta, de már nem nagyon 
tisztelhette, mert minden harmadik szava-mondása 
ez volt : Bácsi: aki megistenelte kendet, hallgasson 
idei 

— Az a föld  az apámé volt, igaz-e V 
— Az igaz, — hagyta helybe a suszter. 
— Az apám halála után megvettem kendtő', 

igaz-e ? 
— Meg a földet,  de a jussait nem 1 
— Bícsi, aki megistenelte kendet, miféle  juss-

ról hebeg? 
— Arról, hogy más a föld  s más annak a 

jussa. Annak külön ára van. 
Hátulról bátortalanul belészólt az örmény, de 

egyben fogta  is az ajtó kilincsét: Igaz I 
— Hallgass, örmény ! A te neved — Hallgass. 
Fordult ismét a suszternek, most már szelídebben 
— Bácsi. Igaz e, hogy hatszáz pengő forintot 

fizettem  két rátába kendnek ? Miért fizettem  ? 
— A földért.  De annak a jussát nem vetted 

meg. hogy legeltethess és erdőlhiss utána. Ez a 
juss pénz ára, öcsém. Megfizeted-e  ezt külön ? 

Előugrott a szász asszooy: 
— Fizesse meg s akkor adunk írást! 
Márkó Sáudor szépen megfogta  az asszonyt s 

leültette a székre. És mondta neki: 
— Ángyom asszony, maga csücsüljöu le. Nekem 

maga ne adjon írást. Azt a földet  nem a maga apja 

szerezte. Azon a földön  az én apám szántott. Annak-
előtte a nagyapám. Mióta áll a világ, mindég Márkó-
birtok volt. Az most is. Az is marad, amíg én élek. 
Ó, bácsi, bácsi, — fordult  most a bátyjának — aki 
megistenelte kendet, van-e lelke s istene, hogy 
idegen embert, jövevényt akar ereszteni a Márkó-
familia  földjére! 

Segítettek neki az öregebb Márkok is: 
— Hallod-e, Ábris, van-e lelked 8 Istened? 
Abris, a suszter, zavartan forgatta  kezében a 

kalapot. Szégyenkezve hebegte: 
— Szegény ember vagyok én is, a sok gyer-

mek meglepett... mit csináljak ? 
Fölpattant a szász asszony; 
— Ábris 1 Vigyázz, levesznek a lábadról. Ne 

engedj, Ábris ! 
Hátul a kis örmény is nekibátorodott: 
— Ne, ne! 
Éi fogta  a kilincset szaladásra készen. De 

Márkó Sándor most is csak megvetően hátraszólt: 
— Mondtam e már, örmény, hogy a te neved 

— Hallgass ? No, no . . . 
Ábris szólt most, egy kicsit elérzékenyülten : 
— Vedd vissza a pénzt, Sándor. Mástól többet 

kaptam. írást is adtam róla. Rijtam is segit, rajtad 
is Ugy is adósságra vetted föl  a föld  árát. Neked 
is sok gyermeked van, Sándor! 

— Sok hát, — tört ki Márko Sándor, — 
hiszen azért vettem a földet,  azért sanyargok, azért 
fizetem  a kamatot a döglesztőbe (már minthogy a 
bankba), — aki megistenelte kendet, bácsi! 

— Kell-e a pénz, Sándor? 



A városok fejlődésképességének  rovására 
esik az is, hogy az állam megköveteli a váro-
soktól, hogy a közigazgatásnak általános állami 
természetű teendőit — a pénzügyi, honvédelmi 
és rendészeti ügyek ellátását — saját költségén 
teljesíttesse. 

Ez olyan igazságtalan helyzet, amit tovább 
tartani nem szabad. Rengeteg összeg az, a mi 
ezen a czimen a városok pénztárából kimegy; 
valóságos véráldozat az a városok életerejéből. 

Nem tartozom azok közé, akik az „álla-
mot" szeretik elkülöníteni a „nemzettől"; egy 
és ugyan az az; tudom azt, hogy az államnak 
nincs joga a nemzet rovására erősödni és viszont; 
ugy de az államnak külön jövedelmi forrásai 
vannak a testületekétől, amelynek keretében 
kell, hogy megtalálja fejlődésének  eszközeit; 
azokat az eszközöket azonban soha nem volna 
szabad az államnak egyes testületek fenntartá-
sához, fejlődéséhez  szükséges anyagi javak el-
vonása által gyarapitani A mi áll az egye-
sekre és városokra, áll az az államra is: „ad-
dig nyújtózkodjál, ameddig a takaró ér" ; haladni 
kell az államnak is, de csak anyagi erejének 
számbavételével és nem a városok és községek 
megrontása áráu. 

Gyors tempóban haladtunk 37 év óta az 
uj Magyarország kiépítése felé;  nem csoda, hi-
szen századok mulasztásait kellett ennek a nem-
zedéknek helyrepótolni ; de van egy határvonal, 
amelyen tul a haladást erőszakolni bün: a pol-
gárok érdeke. 

Régi bűnök, öröklött felületességek  gyá-
szos eredménye városaink nyomasztó helyzete; 
ezen az állapoton segíteni kell gyorsan, ha azt 
akarjuk, hogy városaink kulturális feladataiknak 
megfeleljenek.  Segit ezen a bajon egy városi 
törvény, amely a hazai viszonyok ismeretén ala-
puljon és ne legyen külföldi  minták szolgai 
utánzása. 

Hir szerint a belügyminisztériumban seré-
nyen dolgoznak a városi törvényen ; talán ké-
szen is vannak vele. De hol van a parlament, 
amely olyan nagy és komoly munkára képes, a 
milyet egy városi törvényalkotása igényel?... 
Hol van az erős társadalom, amely megtanítsa 
a parlament rakonczátlankodó elemeit arra, hogy 
a törvényhozás nem a személyes érdekek zsib-
vására?,. . Hogy is mondta az a bizonyos tör-

ténet író: „jármot nem tür, szabadságra kép-
telen." . . . 

Míg a magyar társadalom rászolgál erre a 
jellemzésre, addig mondjunk minden jóravaló 
törekvésnek jó éjszakát. 

Belföld. 
Sz.-keresztúr, julius 24 

Pártalakulás. Nagy érdeklődés mellett tartotta 
meg a „székelykereszturi  választó kerület  szabadelvü-
pártköreu  alakuló gyűlését Székelykereszturon folyó 
hó 23 án. A községek előkellősége, mintegy 200-an 
emelték a gyűlés értékét. Sándor  Domokos előter-
jesztésére eg)haDgulag Pálffy  Dénest választották el-
nöknek, kinek vezetése alatt megalakult a tisztikar. 
És pedig : ügyvezető alelnökök : Orose Lajos, Sándor 
Domokos; alelnökök : Raffaj  Domokós, Jakab  A1 
bert, László Péter, Gagyi Lajos, Bajnóczki  András; 
főtitkár:  Szász  Ferenez; titkár: Szász  Béla; jegy 
zők : Dr. Szolga  Ferenez, Beke  Albert, Török  Ferenez ; 
pénztárnok : Ujváry  Mihály lettek. Ez után válasz-
tottak 160 tagból álló végrehajtó bizottságot, mire 
az elnök megalakultnak jelentette ki a pártkört. A 
politikai hel}zot, kormányunk magatartása, a párt 
kör munkakörének és irányának ismertetése czéljá-
ból felszólaltak:  Sándor  Domokos, Gagyi Lajos, 
Szász  Ferenez és Orosz Lajos, mire Dániel Lajos a 
homoródvidéki szabadelvű pártkör elnöke lelkes sza-
vakkal üdvözölte a megalakult pártkört. Az „Alap-
szabály" egyes pontjainak elfogadása  és egyéb szük-
séges intézkedések megállapítása után üdvözlő távi-
ratokat küldtek Tisza  István miniszterelnöknek, a 
szabadelvüpárt elnökének és Hollaki  főií-pinnak.  A 
megjelent tagok nagy lelkesedéssel távoztak a gyü 
lésről. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, julius 29. 

A képviselőházban befejezték  a czivilista-
vitát, letárgyalták a belügy és földmivelési  mi-
nisztérium költségvetését, s hamarosan le fogják 
tárgyalni a többi minisztérium költségvetését is. 

A lefolyt  udvartartási vita igazi sérelmi 
vita volt, a sérelmi politika összes szertelensé-
geivel és hibáival Azt kell tapasztalnuuk, hogy 
a magyar parlamenti vitatkozás színvonala a sü-
lyedés jeleit mutatja. 

Mi lehet ennek oka? 
A. magyar közélet, a magyar parlament 

erdejéből igen sok régi jelesünk dölt ki és ugy 
látszik velük együtt sirba szállt a parlamenti 
élet magasztossága iránt érzett rajongás, a par-
lameuti formák  iránt való ősziute tisztelet és 

— Nekem nem. A kutya igya fel  a véremet, 
ha kell. Megyek a királyig, de nem engedem a 
földemet.  Abba más ember ne akassza az ekéjét, ha 
szereti az életét! Hallod-e, örmény ? 

Az örmény hallotta, de nyomban kiserült-for-
dult az ajtón. A pitvarban állapodott meg, ott 
hallgatódzott. 

— Vedd el a pénzt, Sándor, ne háborogj. 
Lassanként az öregek is lecsillapodtak, ők is 

biztatták: vedd el a pénzt, öcsém. Szegény ember-
nek szegény a szerencséje. Nyugodj belé. 

Eközben Ábris a kezébe erőszakolta a hat 
darab százast. Márkó Sándor egy pillanatig habozva 
nézte, hol a pénzt, hol az embereket. 

— Mit tanácsol, jegyző ur? 
— Semmit, fiam.  Da azt mondhatom hogy 

ezudarság, amint veled tesznek. 
— Ugy-e, ezudarság? Hillja-e, bácsi, aki meg-

istenelte kendet, itt a pénze, né! — s a szeme közé 
vágta a pénzt. 

Abban a pillanatban összegabalyodtak az 
emberek mind: ki ütött, ki választott, a szász 
asszony sikoltozott, lassankint kikerültek az udvarra. 
Ott éppen akkor iramodott futásnak  a kis örmény. 
Átugrott a kerítésen, ki a mezőre. Márkó Sándor 
hirtelen kiszakadt az embergomolyból, vérbe borult 
szemmai szaladt az örmény után. 

— Megöli I Megöli 1 — jajgattak az asszony-
népek. 

Egy vén székely vállat vonított. 
— Hadd ölje. Mit keres a mi földünkön. 
A testvérek is neki iramodtak s futván  kiabál-

ták: fordulj  vissza, Sándor! Állj meg, Sándor! 

— Jaj, megöli, jaj, bótig tartó tömlöczre vetik ! 
— jajveszékeltek az asszonyok. 

Mondták a féifiak: 
— Vájjon van-e bicska nála? 
Többet nem igen szóltak, csak kibámuit.ik a 

domboldalra s nézték, hogy a szegény kis örmény 
mint igyekszik kifelé,  meg megrogyao az ina, újra 
neki iramodik. Sándor mindenütt a nyomában. Aztán 
csak megbotlik a kis örmény, elterül az ugar földin. 

Egyszerre kiáltják az emberek: 
— Az éppen a Márkó Sándor földje!  Az, az! 

A peres föld  1 
Most egyszerre ráveti magát Márkó Sándor a 

kis örményre, egyik kezével a földre  nyomja, másik 
kezében megvillan a bicska. S behallik az ordítása, 
amint az örmény mellének szegezi a kést: 

— Kell-e az én földem,  örmény?! Megöllek a 
földemen  ! Az én igaz jussomon 1 

Hideg verejték ver ki a kis örmény homlokán, 
szabadon maradt kezével kapkod a belső zsebébe, 
reszketve húzza elő áz írást. 

— Ne ölj meg, irgalmazz. Itt az irás. 
Mindezt nem látja Márkó Sándor, azt sem 

tudja, hogyan siklik ki kezéből a bicska. A testvérei 
lehúzzák az örményről, hárman-négyen fogják,  ugy 
vezetik a támolygó-lihegő embert. 

Ábris engesztelően mutatja neki az irást. 
— No látod-e, itt az irás. Csendesülj le. Tied 

marad a föld. 
Nehezen, nagyokat fújva,  alig hallhatóan 

mondja Márkó Sándor: 
— Az már más, bácsi. Aki megistenelte kendet! 

ragaszkodás is De ez magában véve még nem 
volna nagy baj, mert ha a kidőlt nagyok he-
lyére kisebb tehetségek kerültek is, ezek még 
mindig köveiketik a nagy elődök példáját FZÓ-
ban, tettben, Írásban, önzetlen hazaszeretetben. 
Nagyobb baj az, hogy az országházba egész 
csapat „fene  gyerek" került be, akik, mert ér-
vekkel nem győzik, lármával, gorombasággal, 
gyanúsítással, megfélemlítéssel  akarják az ellen-
véleményt elhallgattatni és a maguk törekvését 
diadalra juttatni A legfőbb  baj, hogy az ellen-
zék legtöbb tagja minden kérdésben a szenve-
dély terére ragadtatja magát, sőt a legtöbbnél 
ki lehet mutatni, hogy szándékosan szenvedé-
lyeskedik, csakhogy gorombaságokat mondhasson, 
azután pedig, mikor a gorombaság megtörtént, 
magát a szenvedély hevével menthesse. Mikor 
azután megtörténik, hogy az ellenfél  részéről a 
goromb.ság megtorlásban részesül, mikor a vóg-
nélküli csufondároskodásra,  gyanúsításra és sér-
tésre a miniszterelnök egyet-egyet visszavág, 
nyomban felviharzik  az ellenzék, hogy ez nem 
járja, ez nem igazság, a miniszterelnök gorom-
báskodik és előáll a vajda: Eötvös Károly és 
a miniszterelnököt okolja és vádolja a parla-
menti vitatkozások elfajzásáért,  a vitatkozási 
színvonal sühedéseért. Ámbátor Eötvös Károly 
is, mint jóhiszemű parlamentárius ismeretes és 
ha ő ugy látja, hogy a parlamenti viták szín-
vonala sülyedt, az bizonyára ugy is van, az 
öreg vajdának igaza van. Bizonyos, hogy ezt a 
vajda is érzi, mert hiszeu mi is nagyon jól em-
lékezünk még a régi időkre, amikor Irányi ne-
mes vezetése alatt egészen más volt az ellenzéki 
harezmodor. Bizonyos az is, hogy ő, mint maga 
is ellenzéki ember, ezt az ellenzéknek el nem 
mondhatta ; elmondotta tehát a miniszterelnök-
nek, de csak azért, hogy az ellenzék értsen be-
lőle. „Nénémnek mondtam, lányom is értsen 
belőle" — tartja a magyar példaszó 

* 

Virágfakasztó  május végén nem maradnak 
el a fagyos  szentek. Junius Medárd napja meg-
hozza a nyári esőt, a kései esőt — a magyar 
nép mondásaiban tapasztalások igazságai szűrőd-
nek le és az igazságban megöregedett e mon-
dások mély filozófiával  szól felénk,  amelyik meg-
állapítja a magyar jólétnek hármas feltételét: 

— Bort, búzát, békességet. 
A kívánság legjelentékenyebb része a kö-

zépső. Az egyszerű, kevés kulturáju idő miuden 
szükséglete beolvad a búzába. A magyar föld 
alig termel egyebet. Niucs is nagy szüksége 
más-a. 

Nem tudom: szomorkodjunk-e, vagy ör-
vendjünk-e azon, hogy az uj buza már tiz fo-
rinttal és még néhány krajczárral többel is je-
gyeztetett a budapesti tőzsdén. És pedig nem-
csak szórványos kis tételekben, hanem tízezrekre 
rugó mennyiségben. Közel 70.0U0 métermázsa 
jutott ilyen áron forgalomba  és a határidő pi-
aezon formális  rush volt az árakban — felfelé. 
Az idei, meglepetésekben gazdag mezőgazdasági 
esztendőnek ez a legújabb szenzácziója. A gazda, 
akinek elég a pénze és tud várni a gabonájával, 
örülni fog,  mert a magas búzaárnak ö fogja 
legnagyobb hasznát látni. De mi lesz az ország-
gal és mindazokkal, akiknek se buzájuk, se 
pénzük nincsen? Mindenfelöl  siralmas jelentések 
érkeznek. A kukoricza már egészen töukrement. 
Takarmány alig lesz és máris anuak a szüksé-
géről beszélnek, hogy a kormány közérdekből 
tiltsa meg a takarmány exportját az idén Kö-
vetkezményeiben kiszámíthatatlan esztendő előtt 
állunk. 

* 

A megrendítő öngyilkosságoknak, a szivet-
rázó szerelmi drámáknak szezonjaik szoktak 
enni. Miutha járvány-baczillusok áradnámk oly 

véres eseményekről, melyeket szárnyára kap a 
íir és sokféleképpen  érzelmesen, szenzácziósan 
kommentál a napisajtó. 

Amikor ezeknek az öngyilkosságoknak, ket-
tős szerelmi drámáknak fiziológiáját  vizsgáljuk, 
azt tapasztaljuk, hogy egy nagy és fontos  mo-
mentumban mindenik megegyezik. Ez a momen-
tum az, hogy a drámák hősei — akár fiatalok, 
akár vének — belecsömörlöttek az életbe. 

Holott maga az élet talán soha sem nyuj-
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tott annyi élvezetet a fiatalembereknek,  mint 
most Az a társadalom, amely nem küzd a nyo-
morral, inkább szórakozásokra van berendezkedve, 
mint komoly dolgokra. A jelszó az, hogy minél 
vigabban kell keresztüljutnunk ezen az életen, 
amely ugy is olyan nagyon rövid, s ugy is ok-
vetlenül a temetőbe vezet. Az erkölcstelen ró-
mai császárságok idejében volt csak példa arra 
a mohó élvezetvágyra, amely a mai kulturem-
beriséget jellemzi. S természetes, hogy ugyan-
ezen okból az erkölcsök is felette  meglazulnak 
e modern társadalomban. 

A faj  puhulását, elkorcsosodását ezek a 
drámák bizonyítják legjobban. Jellem és akarat-
erő nélkül nő fel  ez a fiatalság,  kibontott vitor-
lákkal száguld az élvezetek tengerén keresztül 
s ha vihar jő, nincs ereje ahhoz, h* gy meg-
küzdjön vele. 

A mai pedagógiának egyik legderekabb fel-
adata, hogv az élet megbecsülésére oktassa a 
fiatalságot  s edzze a lélek energiáját, amely 
l éikül a legkiválóbb tehetség sem tudja magát 
megbecsülni. 

* 

Három napra felvonult  a kulturvilág ho-
rizontjára a világháború veszedelmének terhes, 
sötét felhője  és széles e világon a politika idő-
jósai éles szemmel kutatták, mikor csíp le be-
lőle a pusztító zivatar. 

Az eset ismeretes. Az oro'z önkéntes flotta 
a fi  kete tengerből a Boszporuson át kereske-
delmi lobogó alatt kihajózott a földközi  ten-
gerbe, itt hadi lobogót húzott fel  és a Sz'iez-
csatornábau egyre-másra tartóztatta fel  az idegen 
államok gőzöseit, megvizsgálván, nem szállíta-
nak-e hadi csempészárut. 

Az európai közvélemény elámult Az oro>z 
vakmerőség teljesen érthetetlen volt. Hogyan 
merészel a megvert Oroszország még Angliával 
is kikötni! Ezen törte a fejét  három napig a 
világ minden politikusa. Az angol közvélemény 
felháborodva  követelt elégtételt és bizonyos volt, 
hogy ha az orosz önkéntes flotta  szabadon nem 
bocsátja a Malaccá', az augol földközi  hajóraj 
ágyúi beleszóltak volna a dologba ÉH akkor 
itt lett volna a világháború: Oroszországgal, 
Németországgal, Francziaországgal az egyik ré-
szen, Japánnal, Angolországgal és az Egyesült-
Államokkal a másikon. A keleti tűzvész meg-
gyújtotta volna a világot . . . 

A világháború azonban elmaradt. Miklós 
czár elrendelte a Malacca szabadonbocsátását és 
elégtételt fog  adni a sérelemért. Ez az ügy te-
hát el van intézve. Nincs azonban elintézve az 
orosz-angol és a német-angol gyűlölet é3 vetély-
kedés, és ha most nem is tört ki a tűzvész, ha 
most vissza is rettent Oroszország a közvéle-
ményektől, nem lehetetlen, hogy nemsokára el-
jön a nagy leszámolás. 

A pálya 
Irta: K6l»or TaiuiSs. 

Budapest, julius 28. 
Nehéz de olcsó munka félszemmel  az iskola, 

félszemmel  az élet statisztikáját nézni és hol komo-
lyan, hol nagyképűen figyelmeztetni  szülőt, gyerme-
ket : ennyi a jogász, ennyi az orvos, ennyi a tanár, 
mi lesz, ha ez a szám még szaporodik ? 

A publiczisztika, az iskolai hatóság ugy érzi, 
hogy valóságos missziót teljesít mikor nz ifjúságot 
a humanisztikus pályáktól lehetőleg elriasztja. De 
igazságuk csak akkor volna, ha rá tudnának mutatni 
a boldogulásnak egyéb pályáira, a hol a kilátás csá-
bítóbb, a megélhetés biztosabb. Iparos? Kereskedő? 
valljuk be őszintén: mint ajánlatosabb tanács ez is 
csak frázis.  Iparos, kereskedő, ha nincs önálló vál-
lalkozásra tőkéje, csak oly fölös  proletár, mint az 
ügyvéd, vagy az orvos, ha nincs keresete. Lefelé  ii-
czitá'va a nipszámos pályáig, mindenütt az életnek 
ugyanazzal a nehézségével találkozik a fi  ital ember, 
s a mikor elriasztják a magasabb k"alifikáczió  után 
törekvéstől, voltaképpen nem az ő javát szolgálják, 
hanem azokét, a kik már e pályán vannak. 

Ellenben volna — mert hiszen az aggoda mas 
riogatásnak alig van foganatja  — egy másik követ-
kezménye és ez: az élet nehézségeinek változatlan 
nehéz-rge mellett a műveltségnek bizonyos redukeziója. 
Kis< bb jogczimekkel, műveletlenebb fokon  a k .zde-
lemuok ugyanaz a reménytelensége; a tülekedésnek 

egy-egy darab kenyér után ugyanaz az ádiz^ága A 
gazdasági helyzetnek nincs föllendülése,  a kulturális 
niveau azonban lei-ülyedne. Vijjon rndnrénye, tuda-
tos czélja ez az iskoláknak és a szccziológus publi-
czisztikának, avagy csak konz kvcnczia, melyre nem 
számítottak ? 

Volt&kíppen ez a mi igazi dilemmink és nem 
az, tanitassuk-e fiainkat,  vagy küldjük őket olyan 
pályára, me'y kevesebb tanulmánnyal jár ugyan, de 
megélhetes tekintetében épp nséggel nem biztatóbb ? 
S ezzel ráakadtunk egyszersmind egy különö*, ránk 
nézve főképpen  jellegzetes tünetre: a mi kulturális 
haladásunknak eminenter professzionátus  és elenyé-
szően csekély czivifzatórius  jelentőségű van. Azaz: 
nem azért tanulunk, hogy tudjunk, hanem hogy meg-
élhessünk utána. Külön tudá*, a megélhetés eszkö-
zeitől független  műveltség kevés nálunk, a kultura 
nem kultura, hanem mesterségek összege, s a mű 
veltség nem az élet formája  és fűszere,  hanem tőke, 
mely után meg kell élni. 

Ez sarkalatos jelenség. Váltig beszéluek nálunk 
a magasabb műveltséggel járc fokozottabb  igények-
ről, s ezt természetesnek talá'juk Holott voltaképpen 
a magasabb rendű életmódnak nagyobb műveltséggel 
járása a természetes. A kultura az élettel való küz-
delemből sarjadzik ki, a gazdasági fejlődisrek  mint-
egy a virágra, a nemzeti produkezió fölöslegének  a 
a luxusterméke, mely épp oly elengedhetetlen élet-
szükség, akár a kenyér és a hus. Ez a természetes 
fejlődés  egymásutánja : a kinek a kenyér-kereseten 
tul marad fölös  ideje és a megélhetéson tul fölös 
anyagi eszköze, az megszerzi magának a kultura 
magasabb rendű szenzáczióit, az kielégíti tudásvá-
gyát és ptllérozza lelkét a művészetek megismeré-
sén. De megfordítva,  a hogy nálunk megfordítva  ál-
lítják a tételt: akinek magasabb műveltsége van, 
az nem élhet ugy, mint a műveletlen, már — bizo-
nyos fokot  nem tekintve, mely már magával a munka 
minőségével jár — nem áll. A műveltség nem jog-
czim a jólétre, csak a jogcziin előföltétele  a művelt-
ségnek. 

E visszás felfogásnak  azután sok végzetesen 
gyakorlati következése van. Csodabogár náluuk egy 
ügyvéd, aki például fölcsap  kereskedőnek, abszurdum 
az orvos, aki boltot nyit, sajnálatraméltó áldozat a 
munkás, aki valami müvéltségre szert tesz és mégis 
kénytelen az üllője mellett kitartani. Ipariskoláink 
müveit munkásokat akartak nevelni, de az onnan 
kikerülő ifjaknak  megfejthetetlen  paradoxon, hogy 
müveit uri létükre, annyi iskolázás után munka-
könyvet váltsanak s ne irodába törekedjenek. Az uri 
osztály, ha fiait  már jogászságra fogta,  nem elég-
szik meg azzal, hogy van jogi készültségük, annak 
hasznát is akarja venni és hivatalra, képviselőségre 
pályázik. A műveltség, mint olyan üres, nevetséges 
fogalom.  A megszerzésére fordított  időt és tőkét 
visszaakarják kapni, mert különben kár értök. A 
műveltséget utalványnak és jogezimnek használják a 
vasalt nadrágra és kaszinói tagságra, nem az em-
beri, hanem a szocziálib kvalitás följavitására. 

Ezek a disztinkeziok nem olyan teoretikusak, 
mint első pillanatra látszanak. Állami életünk uj 
alakulása egy fejletlen  gazdasági és fejletlen  kultu-
rális életen rendezkedett be. Végzetes baj, hogy a 
kulturális haladás az uj politikai viszonyok mellett 
elébe vágott a gazdaságinak. Csodákat műveltünk, de 
az emberanyag szocziális megrontása árán. A külső 
keretek, a küsső kép mind csupa kultura, de nem 
nőtt ki természetes gazdasági alapból, sőt a roha-
mosan gyarapodó középosztálynak gazdasági alapjává 
vilt. A gyors és mesterséges kulturális haladás eg)be-
kapcsolódott a szocziális kiválással és a gyönge 
közgazdaságra annyi kulturális terhet életpályák-
ban, intézményekben rakott rá, miket ez nem 
birhat meg. Vo'tak piktoraink fjiös  szám-
mal a nélkül, hogy lett volna képzőművészeti 
természeti szükségletünk, irodalmunk, mely csak az 
újságírás iparművészeti közéu át tudott boldogulni, 
s van annyi ügyvédünk, orvosunk, professzorunk, 
hivatalnokunk, a mernyinek gazdasági irányban való 
eltartása, produktív foglalkoztatása  lehetetlen. 

Ezen a kóros állapoton azonbau nem az segít, 
ha a kulturintézetekot restingáljuk, hanem éppen az 
ellenkező módszerben latom az egyedüli segítséget 
a lateinerosztály elproletárosodása ellen. A művelt-
séget annyira általánosítani kell, hogy ezzel meg-
szűnjék kiváltságos lenni s jogezimet sdni magasabb-
rendű életigényekre. Gyarapítani kell a kulturális 
látókört, hogy emanczipálódjék a megélhetéstől. Az 
ideál az volna, hogy minden iparos tanult legyen és 
tudjon annyit, mint a mi diplomás uraink, akkor 

ezek megélhetnek olyan sorban, amelyben az iparos 
anélkül, hogy annak a kenyerére pályáznék. J nm.du 
ifjaink  tanuljanak ugy, a bogy eddigelé a leányaink 
tanultak: pusztán a tanulás és a tudás kedvéért. 
Szegényebb osztályaink szerezzék meg a magasabb 
intelligencziát, megmaradván eddigi szocziális helyü-
kön, ezzel azután igazán az egész társadalom intel-
ligencziája emelkedik, a nélkül, hogy kulturteherül 
ránehezednék a dolgos szegénységre. Annak a fel-
fogásnak  kellene úrrá válnia, hogy egy darab száraz 
kei.yér jobban ízlik Shakespeare olvasása mellett, 
mint buta analfabátaságban.  S mihelyst igy a művelt-
ség nem srófolja  föl  a megélhetési minimumot, a vele 
járó nagyobb készültség és életrevalóság biztosabban 
szerzi meg azt a többet, melynek dogmatikus köve-
telése lehetetlenné teszi a lateinerpályákat. 

De azt a riogató módszert, mely a szellemi 
tulprodukcziónál a középiskoláktól való tartózkodásra 
int, elfogultnak,  károsnak és veszedelmesnek tartjuk. 
Ez eszkimó gondolkodás, de nem modern gazdasági 
és kulturális fölfogás.  És hogy mégis a legelőkelőbb 
elmékben vert gyökeret, azt csak a megrögzött osz-
tálygondoikodásnak tulajdonítom: ugy érzik, hogy 
ha valakit sikerült a középosztályból kizárni, akkor 
már el van helyezve valahol másutt. 

A vasárnapi munkaszünet. 
Székelj udvarhely, julius 28. 

Szocziálpolitikai téren az első törvényalkotás 
Magyarországon az 1891. évi XIII. törvényezikk volt, 
mely elrendelte, hogy a magyar szent korona orszá-
gainak területén vasárnapon és Szent István király 
napján szünetelni kell az ipari munkának A tör-
vénynek ez a ridegsége minden előkészület, minden 
átmeuet és mondjuk ki bátran, annak idején még 
minden belső szükség nélkül ily alakban, ily általá-
nosságban nem lehetett a mi viszonyaink közt 
szigorúan végrehajtható. Ezt érezte maga a törvény-
hozás is, a mely a törvény harmadik szakaszában 
fölhatalmazta  a kereskedelmi minisztert, hogy saját 
hatásköreben rendeleti uton határozza meg a kivéte-
leket és fölmentéseket  a törvény alól. Az ipiri fog-
lalkozás sokfélesége  és az a körülmény, hogy las-
sacskán mégis átment a köztudatba a vasárnapi 
munkaszünet szükséges volta, valamint a különböző, 
nem rúkán ellentétes érdekek sürün fordultak  a mi-
niszterhez ujabb, meg ujabb intézkedés végett, sőt 
nap-nap után látjuk, hogy még mindig vannak olyan 
valódi, vagy vélt érdekek ezen a téren, a melyek or-
voslást kérnek. Ebből aztán kettő következett. Az 
egyik az, hogy a vasárnapi munKaszünetet elrendelő 
lfcÖI.  évi XIII, törvényezikk végrehajtásáról eddig 
három általános és özeket kiegészítő tizenhat rész-
leges rendeletet adott ki a kereskedelmi minisztérium. 
A másik pedig az, h<gy ez a tizenkilencz rendelet 
sem tudván ezt a kérdést kellőleg tisztázni és egy-
ségesíteni, szükségessé vált a mostani törvény mó-
dosításit, még pedig a gyakorlati élet követelményei-
hez kép:st. Hyeronymi  Károly kereskedelemügyi mi-
niszter éles, gyakorlati szemét nem kerülhette el ez 
a különös helyzet és szokott gyors elhatározásával 
kevéssel hivatalba lépése után megbízta Szterényi 
Józsfí  miniszteri tanácsost, hogy készítse elő a kér-
dést a megoldásra. Szterényi ennek a megbízásnak 
legkiválóbb mértékben felelt  meg és alapos tanulmá-
nyának eredménye az a vaskos kötet, melyet Anyag-
gyüjtemény a vasárnapi munkaszüneti  szabályok  mó-
dositásához  czimuel most adott ki a kereskedelem-
ügyi miniszter, una. 

Az anyaggyüjtemény  az érdekeltség panaszainak 
és óhajainak megfelelően  a kérdés megoldásának elő-
készítését két iránjban látja szükségesnek. Hogy a 
fennálló  törvény kerotében, rendeleti uton minő in-
tézkedések vo'nának tehetők addig, mig elkövetke-
zik az ujabb törvényhozási intézkedés és hogy a most 
érvényben levő törvéuy mily irányban és mily elvek 
alapján volna módosítandó. Mind a két irány a hely-
zet és a viszonyok alapjs ismeretét föltételezi  nem-
csak hazai, hárem külföldi  vonatkozásban is. Ehhez 
képest a munka három főrészre  oszlik. Az első rész 
a vasárnapi munkaszünet ujabb rendezésére vonat-
kozó kérdőpontokat közöl, a melyek leginkább a mos-
tani törvény alapján ujabb rendelettel szabályozandó 
oly ipari munkára vonatkoznak, a melyeknek félbe-
szakítása lehetetlen, vagy pedig a fogyasztó  közön-
ség igényeinek érdekében van. Ez utóbbiak között 
határozottan a legfontosabb  az, mely az italmérési 
üzletek vasárnapi záróórájára vonatkozik korcsmában, 
pálinkamérésben, sörházban és bormérésban. 

Ez a szocziálpolitikai és erkölcsi tekintetben 



egyaránt rendkívül fontos  kérdés elég nagy tért fog-
lal el a második részben is, a hol a kívánságok és 
javaslatok fejezetében  olvasható, hogy tíz törvényha-
tóság, testület és ipartársulat kéri, hogy az italmé-
zési üzleteket, különösen pedig a pálinkaméréseket, 
vasárnapon tartsák zárva vagy egész nap, vagy leg-
alább reggel tiz órától kezdve. Annyi bizonyos, hogy 
ha a vasárnapi munkaszünetnek egyáltalán van szo-
cziálpolitikai, humanisztikus és etikai czélja, azt se-
hol sem dokumentálhatja oly hatalmasan, mintha a 
szeszes italok mérését vasár- és ünnepnapokon a leg-
szigorúbban megtiltja, még pedig oly módon, mint 
Skandináviában, a hol szombat déltől  fogva  hétfő 
reggelig  nem szabad  szeszes italt  árusitani. A szeszes 
ital Magyarországon egész vidékeket testileg, lelkileg 
regenerált nemzedékeken át. A nép testileg, lelkileg 
elsatnyult, anyagilag tönkrement csak azért, mert 
könnyen hozzáfért  a szesz mértéktelen élvezetéhez. 
Minthogy leginkább azok a napok, a melyeken szü-
netel a munka, nyújtják a legcsábítóbb alkalmat arra, 
hogy a nép nekiadja magát az alkoholizmusnak, a 
törvénynek éppen ezt az alkalmat kell megvonni, 
még pedig a legsúlyosabb törvényes szmkczió mel-
lett Igaz ugyan, hogy a kincstár érdeke kardosko-
dik leginkább az italmérés szabadsága mellett, de ez 
a felfogás  nagyon tévts, mert a ki nem degenerálódik 
a szesz túlságos élvezetétől, az munkabíróbb, egész-
ségesebb, erkölcsösebb lesz és a szesztől megtaka-
rított pénzét más módon hozza forgalomba;  jobban 
táplálkozik és a mit a kincstár elveszítene az italmé-
rés révén, kamatostól visszakapná más téren. Álta-
lános jólét és igazi áldás fakadna  az italmérési ti-
lalom nyomában. 

Lehetetlen volt a könyv első átlapozásakor nem 
rögtön kiemelni ezt a nemzeti szempontból is oly 
fontos  kérdést, melyért már annyi nemes sziv és lé-
lek harczolt és vivott ki naky eredményeket. Maga a 
munka is számot ad arról, hogy Magyarországon is 
már régóta igen sokan fölismerték  ennek a kérdés-
nek a rendkívüli fontosságát  és kihatását a népié-
lekre, a nép egészségére és vagyoni helyzetére. Ezért 
ragadtam ki én is mindjárt első alkalommal, módot 
nyújtandó arra, hogy napirenden tartassák. 

A kitűnő munkáról még c*ak annyit, hogy má-
sodik része felöleli  a hazai anyagit, a harmadik ré-
sze a külföldi  anyagot. A hazai anyagról szóló rész 
három fejezetben  ismerteti a hazai joganyagot, közöl 
egy összehasonlító táblázatot az 1891. évi XIII. tör-
vényezikk alapján kiadott vasárnapi munkaszüneti 
rendeletek intézkedéseiről, közli a vasárnapi munka-
szünetre vonatkozó kívánságokat és javaslatokat. A 
külföldi  anyagról szóló rész összehasonlító táblázato-
kat közöl a Magyarországon, Ausztriában és Német-
országban érvényben levő vasárnapi munkaszüneti 
reLdelkezésekröl, ismerteti az európai államok mun 
kaszüneti törvényeit, végül pedig ismerteti a külföldi 
munkaszüneti törvényjavaslatokat. 

Ebből a vázlatos ismertetésből is látható, hogy 
mily sokoldalú alapos ez a munka, mely hivatva és 
alkalmas lesz a vasárnapi munkaszünet kérdését ugy 
megoldani, hogy a mennyire csak lehetséges, az ki-
elégíthessen minden jogos éideket. Ezért örömmel 
és megelégedéssel üdvözöljük a kereskedelmi minisz-
tert, a ki ezzel az intézkedésével is megmutatta, 
hogy mily gondos és czéltudatos kézben van Magyar-
ország kereskedelemügyi tárczája. 

Ip. 

Újdonságok. 
Székelyudvarhely. julius 31. 

A székelykereszturi róm. kath. templom fali-
képei. Értékes mütörténelmi emléket fedeztek  föl  a 
napokban a keresztúri kath. temp'omban. Ugyanis 
a főoltár  előtt levő rozettás diszü zárókő köriratá-
nak bizonysága szerint 1458-ban épült egyhajós 
csúcsíves templom e napokban nagyobbmérvü restau-
rálás alá vétetvén, a belső falak  rési vakolatrétegé-
nek eltávolítása alkalmával középkori  faliképek  tűntek 
elő,  melyek csak kevéssel a tenplom épitése után 
készülhettek. A mult művészi hagyományai iránt ér-
zéketlen kőmivesek a több százados festményeket  épp 
oly közönyösen verték le, miut a puszta vakolatré-
teget s nem akadt senki, a ki munkájuknál felügyelt 
volna rájuk s a vandalizmust meggátolta volna. Je-
len századunkban a székelykereszturi immár a har-
madik udvarhelymegyei templom, melyneka restaurá-
lás közben napfényre  került középkori faliképeit 
nyomban elpusztították ; ugyanis ugyanez a sors érte 
volt a homoródkarácsonfalvi  s a homoródoklándi 
unitárius templomok 1901-ben felfedezett  faliképeit 

is. Hogy e két ten plomnál a székelykereszturi r. kath 
templom mégis valamivel szerencsésebben járt, az 
Sándor  Domokos tanár érdeme, ki e vandalizmust 
látva, a kegyetlen pusztításnak vétójával határt sza-
bott s ezzel egy 5 b0 m. hosszú és 85 - 150 czm. 
magas képfelület  nyomtalan eltűnését megakadályozta. 
Sándor Domokos ugyanis az érdekes felfedezésről 
Damokos alispánnak nyomban telephoron jelentést 
tett, ki viszont Csehély  Adolfot,  a Muzeum igazgató-
ját kereste meg a képek megmentése, illetve meg-
örökítése végett. Csehély — kinek ily irányú mun-
kássága kÖ7Ísmeretü — a vett értesítés nyomán 
azonnal a helyszínére utazott, ahol már napok óta 
a kép kifejtésén,  lefényképezésén,  kopirozásán és szí-
nezésén dolgozik. A képfelület  szinei nsgyon elmo-
sódottak, mi főképpen  a mintegy 22 év előtt végzett 
templomrestaurálás alkalmával rárakott vakolatréteg 
káros befolyásának  tulajdonítandó. £ megmaradt kép-
felület  egyes jeleneteinek mibenlétét az alakok jelen-
tékeny részének csonka voltánál fogva  megállapítani 
nem igen hhet. Kivételt tesz az a csoport, mely az 
Apocalypsis XVII. fejezetének  3. és 4. versében le-
irt következő jelenetet ábrázolja: „ És láték 
egy asszonyt ülni egy vörös szinü vadállaton, mely 
rakva volt káromlás nevivel, hét feje  lévén és tiz 
szarva. Az asszony pedig bársonyba és bíborba vala 
öltözve és fölékesítve  aranynyal és drágakővel és 
gyöngyökkel, kezében arany pohár lévén, tele utála-
tossággal Csehély munkáját a helyszínén 
a napokban teljesen befejezi. 

Nagy idők tanuja. Ha valaki egészséges, rózsás 
arczczal, fiatal  emlékező tehetséggel, eleven kedély 
lyel lépi át az élet megpróbáltatásokban gazdag 
éveinek kilenczedik X-ét s belép a tizedikbe, még 
akkor is megnyugvással tekinthet vissza a viharok-
ban és érdemekben gazdag múltra, ha testi szemei-
vel már nem sokat lát és ha földi  javakkal nem 
rendelkezik is. Horváth  Ignácz 48-as Mátyás huszár-
alezredes csak lelki szemeivel tekinthet immáron 
vissza. Testi szemeivel ő már többé nem látja a 
világot s a világnak előtte mindig tisztelt, legszebb 
teremtményeit. Vagyonának áttekintése okából sincs 
valami nagy szüksége testi szemeire. A Székelyföld 
egyik leggazdagabb ura volt a mult század első 
felében  Horváth. Vagyona egy részét elvette az 
osztrák, a másik részétől megfosztották  a gonosz 
emberek. Kilenczvenedik élet évébe lép Horváth 
Ignácz julius 31 én, a Petőfi  eltűnése, vagy halála 
évforduló  napján. 1814. julius 31 én született, M.-
Zsákodon, Udvarhelymegyéban, egykori birtokán 
Születésének évfordulóján  a Kolozsvári Ereklye 
muzeum igazgatósága szép ünnepélyt rendez, melyre 
a közönséget ez uton hivja meg a rendezőség. 

Gazdasági előadások. A következő felhvás  köz-
lésére kérettünk föl:  A gazdasági egyesület elnök-
sége felkéri  azon birtokos, lelkész és tanítókat, kik 
1904—905. telén gazdasígi tárgyú előadásokat haj 
landók tartani, vagy a kik községökben valamely 
háziipari tanfolyam  rendeztetését a nép érdekébea 
állónak vélik, hogy szándékokról, felolvasásuk  czirné-
ről, a rendezendő háziipari tanfolyam  neméről költ-
ségéről az egyesület titkárságát augusztus hó 20-ig 
értesíteni szíveskedjenek. Minthogy ugy a fe'olvasá-
sok mint a tanfolyamok  sorrendje szeptember hó l-ig 
a nagymélt. m. kir. földmivelésügyi  Miniszter úrhoz 
bejelentendő, az augusztus 20 után beérkező jelent-
kezések figyelembe  vehetők nem lesznek. Hollaki 
Arthur elnök, lllatky  Miklós titkár. 

Az állami szakiskola értesítője. A helyi m. kir. 
állami kő- és agyagipiri szakiskola 1903 —904. 
évről szóló értesítője a napokban jelent meg. Az 
értesítőt Hargita  Nándor az intézet tevékeny igaz-
gatója szerkesztette, ki az első czikkben az iskola 
ez évi történetét mondja el. Az intézetbe 46 rendes 
és 3 rendkívüli tanulót irtak be, kik közül az év 
folyamán  5 maradt ki. A lefolyt  tanévben 1 igazgató 
4 rendes és 1 össztöndijas tanárjelölt, továbbá 4 
lelkész végezte a tanitást mig 4 rendes művezető a 
kézimunkában oktatta az ifjúságot.  Ezea kivül D". 
Kassay  Albert orvos a IV. éves növendékeknek az 
első segélynyújtásból, boncz- és alaktanból, fali 
táblákon szemléltetve, kötésekről stbről tartott elő-
adást. Az egézségi állapot jó volt; hevenyfertőző 
betegség nem fordult  elő. A tanári testületbe anuyi-
ban történt változás, hogy Harmath  ÖJön az ung-
vári szakiskolához helyeztetett át, mig helyét Pet-
rányi Miklós oki. rajztanár és festő  foglalta  el. Az 
iskola a községi és a Szent Ferencz-rendi elemi 
iskolák 4. és 5-ik osztályos növendékeinek, továbbá 
a három középiskola V—VIII. tanulóinak mintázási 
tanfolyamot  rendezett. Az iparosok számára pedig 

heti két órában könyvviteltani tanfolyamot  tartott. 
Az összes tanfolyamokon  171-en vettek részt; 
valamennyi tanfolyam  szép eredményei fejeződött  be 
és az eredmény méltán tesz bizonyságot a szakiskola 
tanári karának nemes igyekezetéről. Az intézet 
ifjúsági  önképzőköre Spaller  József  tanár vezetésével 
szép munkásságot fejtett  ki, s a hol a tanulók 
szavalatok, értekezések, mintázások és szabadkézi 
rajzok készítésében képezték ismereteiket. Érdekes-
nek tartjuk felemlíteni,  hogy a lefolyt  évben a kő-
ipari szak növendékei, többek közt, Lukács Béla 
volt keresk. miniszter Budapesten felállított  márvány 
síremlékén dolgoztak. A tantestület hivatalos teendőin 
kívüli működéséről az értesítő a következőket említi 
meg: Hargita  Náudor igazgató, az elemi iskolák 
részére egy mintázási tanmenetet állított össze, 
jelenleg pedig a szak- és középiskolák részére egy 
mintázási, illetve a gypsz utáni rajzoláshoz egy tau* 
menet összeállításával foglalkozik.  Maráth  József 
tanár, az agyagipari techuológia szemléltetési oktatás 
czéljaira szükséges kályha- és kandalló belszerkezeti 
ábrázoló falitáblákat  rajzolt, továbbá több vidéki 
agyagiparo3t a nekik megfelelő  összetételű máz- és 
eugobeok készítésével ismertette meg. Spaller  József 
tanár, czikkeket irt a különféle  szak, politikai, 
társadalmi és közgazdasági lapokba Szabid előadást 
taitott a helybeli „Iparos ifjak"  önképzőkörében. 
Sajtó alá rendezi: „Útmutatás a szemléleti képek 
használatához" czimü pályadijat nyert munkáját. 
Pillich  Lajos tanár, tanulmányokat végzett az engobe 
edények festési  technikájának fejlesztése  czéljából s 
terveket készített egyes mesterek részére. Petrányi 
Miklós tanárjelölt, képzőművészeti és iparművészeti 
tárgyak festésével  és tervezésével foglalk-izott;  irc 
czikkeket, tartott szabadelőadást, jelenleg pedig a 
középiskolai rajztanitáshoz előkészítő tanmenet mód-
szeres tanításának tervezésével foglalkozik.  Janecek 
József  és Hubcr  Antal kőipari, Kóbori  Ferencz és 
Halbich  Jakab agyagipari művezetők szintén több 
szakbavágó munkát végeztek a lefolyt  iskolai évben. 
— A felügyeld  bizottság elnöke ez évben is Ilollaki 
főispán,  alelnöke pedig Sándor  Mózes kir. tanácsos 
volt. Az intézet fenntartási  költsége 44 ezer 9(57 
korona 41 fillért  tett ki; mig az intézet felszerelésé-
nek leltári értéke 159 ezer 758 kor. 64 fillér.  — A 
jövő 1904/905. tanévre rei.des tanulókul felvétetnek, 
kik életüknek 12-ik évét betöltötték, kik 2 közép-
iskolai vagy 6 elemi osztályt, vagy pedig az iparos 
tanoncziskola három osztályát jó sikerrel végezték. A 
kellően felszerelt  felvételi,  illetve ösztöndíjak iránti 
kérvények az igazgatósághoz legkésőbb aug. 20 ig 
beadandók. A beiratkozások szrpt. 1—3-ig tartatnak 
meg 

A megyeiek fizetése.  A vármegyei tisztviselők 
és alkalmazottak illetményeinek rendezéséről szóló 
1904. évi X. törvényezikk végrehajtásának munkála-
tai már nagyon előrehaladtak. A belügyminiszter már 
a legtöbb vármegyének a fizetési  osztályokba és fo 
kozatokba való beosztása tárgyában határozatát jóvá-
hagyta s rendelkezett az iránt is, hogy a nagyobb 
fizetések,  illetve a külömbözetek ez év január 1-től, 
augusztus 1 ig egy összegben, azontúl pedig előle-
lrges havi részletekben kifizettessenek.  Udvarhdyvár-
megye törvényhatóságának folyó  6-ikán tartott köz-
gyűlésében hozott, ide vágó és általunk ismertetett 
határozatát a miniszter teljes egészében jóváhagyta, 
s az a mult héten érkezett le az alispáni- és adó-
hivatalhoz. így történt aztán, hogy a megyeiek ez 
év első felére  eső illetményeiket az uj fizetési  rend 
alapján szerdán, 27 én, már fel  is vették, a mikor 
nem kevesebb, mint 25 ezer korona lett a megyei 
tisztviselőknek kiosztva. E tekintélyes összeg termé 
szetesen az illetők közt nagy örömet és élénkséget 
okozott, ami a máskülönben csendes város külső 
képén is meglátszott, amennyiben a vendéglőkbou 
hangos és víg élet uralkodott. 

Az unitáriusok keresztúri gimnáziumának 1903— 
1904. évről szóló értesítője a napokban jelent meg. 
A terjedelmes értesítőt Sándor  János, az intézet ér-
demekben megőszült, köztiszteletben álló tevékeny 
igazgatója szerkesztette. „íme hirdetek nagy örömet, 
mely az egész székelyföldi  unitáriusok öröme lesz 
— î y kezdi a bevezető közleményt — t. i. az Egy-
házi főtanács  99 -1902. és az E. Képv. Tanács 
432-1904. számú határozata folytán,  az 1904-905. 
iskolai év elején, a székelykereszturi uuitáiius gim-
náziumnál a Vl-ik osztály beállittatik." Ezzel kö-
zel 60 éves általános óhajtás teljesül és egy hosszas 
küzdelem év végét. Ez az örvendetes eredmény már 
feledteti  azokat a nehézségeket, amelyek e tekintet-
ben felmerültek  volt és megnyugtatja a kedélyekot 



31. szám. Udvarhelyi Híradó. (5) 1904. julius 31. 
és széles látókörű alapos tudás az, a mi S/.terényit 
e munka megalkotására predisztinálta. S nem pusz-
tán a magunk, hanem az ipar és kereskedelmi kö 
rök reményét és bizalmát fejezzük  ki, a midőn Szte-
rényi müvétől valóban modern szellemű és gyakor-
lati megoldását várjuk a nagy horderejű kérdi snek. 
A mű teivezete már maga megjelö i a kereteket, a 
melyben &>, ipartörvény módosítása várható. Első 
sorban lerakja a törvényalkotás munkája számára a 
biz'os alapot: összegyűjtötte az érvényben álló ipari 
törvényeket, két évtized gyakorlatát és tapasztalatait, 
a végrehajtás rendjén felmeiült  elvi határozatokat 
és a bírósági döntvényeket. S a hogy mindezeket 
csoportosítja, már ebből kirajzolódik az uj ipartör-
vény tervezete és tájékozást nyerünk annak keretére 
nézve. Az iparfej'esztési  akczióuak, a melyet Hiero-
nymi programrajából ismerünk, ez a mű van hivatva 
egyik pilléréül szolgálni. Rendezett, biztos jogviszo-
nyok, törvényben gyökerező intézmények és garan-
cziák nélkül egészségos iparpolitiki nem fejlődhetik. 
S azoknak a viszonylatoknak, a melyeket az ipar és 
egyéb közgazdasági tényezők, őstermelés, kereskede-
lem és közlekedés közt az eleven élet megteremtett, 
csak a törvény adhatja mrg azt a szilárd alapot, 
mely az együttműködést biztosítja. A mily mérték-
ben a törvény mindeme viszonylatokra prov.deál, ké-
tes vagy hézagos rendelkezéseket keiül és a súrló-
dási felületeket  a minimumra szállítja le, oly mér-
tékben fokozza  maguknak a gazdasági összes ténye-
zőknek erejét és ez erő által működéi-ük eredményét. 
Ezért tarjuk mérhetlen horderejűnek azt a munkát, 
a melynek alapvető részét most teszi közzé a keres-
kedelmi kormány. Egész és jó munkának kell lennie, 
hogy rá lehessen épiteni a magyar ipar jövőjét. H sz-
szük, hogy ilyen lesz. 

Az udvarhelyvármegyei gazdasági egyesület 
választmánya folyó  évi augusztus hó 1 én d. e. 9 
órakor, a vármegyeház kistermében rendkívüli vá-
lasztmányi ülést tart. Tárgysorozat: 1. Intézkedés 
a szüzgulya ügyében. 2. A szálas takarmánynak a 
vármegye területéről idegen államba kivitelét meg-
tiltó indítvány tárgyalása. 

Közönség köréből. 
— Székelyek példaadói. — 

Tiszte't Szerkesztő Ur! A „Sz.-Udv.u 1904. 
julius 24-iki számában a közönség köréből rovatban 
„Székelyek példaadói" czimen többünk ellen „Figyelő" 

öldöklő hatását egv elenyésző kicsiny hányadára le-
het mérsékelni, óriási károktól kiméivé meg ez által 
a közönséget. Tudtommal azonban az ország gazdái 
e szérumról — sujnos, nagyon keveset, vagy éppen 
semmit sem tuduak — mert az igen tisztelt állat-
orvosi kar egy része — ők tudják miért — a gazda-
közönségnek nem ajánlja a szérumot, nem világosiba 
fel  annak áldásos hatásáról. 

Tudomásom volt és van arról, hogy a sertésor-
báncz járványos fellépése  esetén az igen tisztelt ál-
latorvos urak a községet lezárják, ami igen helyes 
dolog állategészségügyi szempontból, de arról nincs 
tudomásom, hogy egyúttal a szérumot is ajánlanák a 
sertéselhullás és vesztegzár sújtotta gazdaközönség-
nek. Kérdem tehát, miért tartják véka alatt az égő 
gyertyát? 

, Már három hete elmúlt, hogy a községet, a 
hol lakom, az ottani járási m. kir. állatorvos ur ser-
tésorbáncz-betegség járványos fellépése  miatt lezárta, 
anélkül azonban, hogy a szérumot, a tudománynak 
ugys'ólván biztos hatású fegyverét  a gazdaközönség-
nek ajánlotta volna, pedig ennek alkalmazásába szí-
ves örömest beleegyezik a gazda, meit: igy nemcsak 
beteg sertései gyógyulnának meg, hanem a járvány 
megszűnésével a zárlat is feloldatnék  s nem volna 
megakadályozva a szabad forgalom.  Pedig ha a ke-
reskedelem meg van akasztva a zárlat által, nem-
csak a tisztelt kereskedő urak károsodnak, hanem 
igen is károsodik főképjn  és elsősorban a sertéstartó 
és tenyésztő közönség. 

Tisztelettel kérdem, miért van ez igy? 
Ismételten elismerem, kogy állategészségügyi 

szempontból helyes és üdvöj dolog a lezárás, de 
hogy miért nem igyekszik az állatorvos a károkat, 
melyeket a zárlat okoz, mérsékelni a szérum alkal-
mazásával, melyről neki biztos tudomása van: ez 
már az én laikus (bugris) gazdafejembe  nem féri 

Gazda. 

T á v i r a t o k . 
Budapest , julius 30. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
Országgyűlés. 

A képviselőház mai ülésén P e r c z e l Dezső 
elnökölt. 

A jegyzőkönyv hitelesítése és elnöki előterjeszté-
sek után áttértek a kultuszminiszteri tárcza költség-
vetésének tárgyalására, melyet Gróf  T e l e k y Sán-
dor előadó elfogadásra  ajánlt. 

s kárpótolja a fáradságokat  és az e czélért hozott 
áldozatokat. A következő fejezetben  az iga/gató az 
iskolai évet bezáró leudületes és tanulságos beszédét 
adja le, mig a 3-ik rovatban az év történetét ismer 
teti. Az intézetbe 157 tanulót írtak be. A tanári 
karban anyiban történt változás, hogy Csíki István 
helyét Nagy  Lajos, Csép Miklós helyét Gálfalvi  Sá-
muel foglalta  el. A mult nyáron tartott zsinati főta-
nács Sándor  János igazgatót ujabbi négy évre 
megválasztotta, mig felügyelő-gondnok  Dániel Lajos 
lett. Az egészségi és fegyelmi  állapot jó volt. A gim-
názium könyvtárában 21266 drb mű vau. Az ifjú-
sági önképzőkör szép munkásságot fejtettiki.  Dr. Szolga 
Ferenez tanár vezetése mellett. Az ifjúság  összes 
pénzbeli segélyezése 5005 koronát te^z ki. Az inté-
zet 154 növendéke közül év végén jeles vol 3, jó 
46, elégséges 78, elégtelen 27. ~ A jövő tanévre 
a beiratkozások sztp. 1—2 napjain tartatnak meg. 

Tánczestóly a Szejke-fürdön.  A Szejke fürdőn 
aug. 6-ikán este 7 órakor a fürdő  táneztermében, a 
Nőegylet pénztára javára, nyári tánczestélyt rendez 
egy ily czélbiil alakult rendezőség. Belépti dij: sze-
mélyenként 1 kor. családjegy 2 korona, diákjegy 
80 fillér. 

Kinevezés. A kultuszminiszter Váry  Eleket a 
homoród-karácsonyfalvi  állami elemi népiskolához 
rendes tanítóvá kinevezte. 

Kitüntetett iparosok. Annak idején megirtuk, 
hogy az Országos czipész kongresszus alkalmából 
Debreczenben 1903. augusztus 15-én rendezett 1-ső 
országos eztpész-ipari és munkagép szakkiállításon 
a kiállítás juryje a szabad királyi és a rendezett ta-
nácsú városok csoportjában az első díjra, a nagy 
aranyéremre, a helybeli Orbán, Nngy  és Tamás  czé-
get érdemesítette. Derék iparosaink ezen kitüntetése, 
a díszes aranyérem, a napokban érkezett meg, s az 
méltán tesz bizonyságot czipész iparunk fejlett  vol-
táról. 

Székely Dalegylet hangversenye a szóvátái és 
korondi fürdőkön.  — Útnak indultunk újból, hogy 
székely testvereink között zengjük az édes, elbájoló 
magyar dalt. Első sóiban is Szovátán jelentünk meg, 
remélve, hogy válogatott műsorunkkal egy pár 
élvezetes órát szerezhetünk a fürdőző  nagy számú 
közönségnek. A lelkes magyar dalnak azonban nem 
volt közönsége, mert a füidői  ek a dal iránt éppen 
nem fogékony  aligazgatója, — bár >z iráujban meg-
kerestetett — mint monaá, „feledékenységbőlJ  mit-
sem tett ügyünk előbbre vitelére. S mert gondolta, 
hogy „nyárbau minden bokor szállást adu, holmi 
csűr- léiének illatos szénáján háltunk meg, álmodozva 
szebb napokról, a dicsőségről, mely ott a magyar 
tengerparton egykoron utunkat rózsákkal hintette be. 
Csüggedetlen lélekkel mentünk tovább Korondra, e 
kis, gyönyörű fürdőre,  melynek tulajdonosa és 
igazgatója aztán rajta volt, hogy Dalegyletünk szép 
múltjához méltó fogadtatásban  részesüljön. E fürdőn 
ugy anyagi, mint erkölcsi tekintetben teljesen kár-
pótolva lettünk azért a sikertelenségért, a melyet a 
s-zovátai fürdő  aligazgatója — az ő állítása szerint 
— gyenge memóriája, szerintünk azonban hang-
versenyünkkel szemben tanúsított nemtörődömsége 
okozott s a melyet a legjobb akarattal sem számitha-
tunk életünk kellemes órai közé. (rf.) 

Tűzoltók nyári mulatsága. Az önkéntes tűz-
oltó-egylet aug. hó 7-én a Gergely féle  sósfürdőn 
zártkörű nyári tánczmulatságot rendez. A mulatsá 
gon Sándorka zenekara működik közre és belépti 
dij személyenkint 1 korona. 

Uj ipartörvény. A mi ipartörvényünk éppen 
husz esztendős. Ennyi idő bőven elegendő volt arra, 
hogy kitűnjenek e törvénynek hibái, hézagai és ano-
máliái. Oly átalakulások mentek végbe ipari téreu e 
két évtized alatt, a melyekkel a tJrvény megalko-
tása idejében a törvényhozás nem számolhatott. Az 
iparűzés és annak gyakorlása, az iparoktatás, az 
iparszervezet és ipari bíráskodás a megváltozo't viszo-
nyok mellett kinőttek az 1884. XII. t.-cz. keretéből s 
szocziálpolitikai vonatkozású, egészen uj intézmények 
keletkeztek a melyek szabályozása és állandósítása mind 
sürgetőbbé vált. Kialakult a muohásvédelem szüksé-
gessége. mely m'goldását sürgette a munkaviszony, 
a munkaidő és a munkás-egészségügy kérdésének ; 
a munkaközvetítés rendezése és a sztrájk-kérdés 
szintén törvényhozási elintézést követel; szóval az 
egész vonalon megérett egy uj, modern alapokon és 
felfogáson  épült törvényhozási alkotás. Ilyennek van 
szánva az a kodifikáczionálismunka,  amelyet Hiero-
nymi Károly kereskedelemügyi miniszter az érdekelt 
körök évtiz-des panaszait és'.sérelmeit, orvosolni kí-
vánságait kielég teni, javaslatait pedig méltányolni 
kiváuja. A szakember gondos előrelátásával és a 
minden izébon gyakorlati államférfiú  bölcsességével 
gyökerénél lát az alkotás munkájához. Erre vall az 
a két vaskes kötet, melyet a kereskedelemügyi mi-
niszter most adott ki, mint az ipartörvény módosí-
tásinak első részét. Az egész anyagot p~dig a lep-
jobb s az arra leghivatottabb kezekre bizta: Sete 
rényi Józsefre,  a kereskedelemügyi minisztérium ipari 
és kereskedelmi szakosztályának főnökére.  Nagy ta-
pasztalat, az érdekelt körökkel való benső érintkezés 

aláírással egy minden alrpot nélkülöző, rágalmazó 
czikk jelent meg, melyben .Figyelő" azzal vádol, 
hogy a kultúrmérnöki hivatal által a Küküllőn meg-
ejtett vízrendészeti felvételek  alkalmával én és több 
névszerint megnevezett társam a munkás adását meg-
tagadtuk volna. Tudtommal a figyelő  által felsorolt 
malomtulajdonosok közül is többen adtak munkást, 
de a magam személyemet illetőleg mégis ki kell je-
lentenem, hogy állítása tiilt hazugság, mert én, noha 
erre köteles ugyan n<m lettem volna, 12 napon ke-
resztül adtam napszámost. — Igy állván a dolog, ál-
név alá bujt czikkiró urnák minden lelkiismereti 
furdalás  nélkül kijelenthetem, hogy vagy felületesen 
járt utána a tényállásnak s igy félre  vezették, vagy 
ba tudta a valót, az esetben érthetetlen ki pezabe-
tyárkodás czikke. Bármelyik eset is forogjon  fenn, 
végtelen ragy szegénységi bizonyítvány ugy az er-
kölcsi érzékeiről, valamint jó (?) ízléséről. — Ha a 
törvény kötelezne a munkás adásra s akkor nem 
tennék eleget, akkor sem volna indokolt ez a kiro-
hanása „Figyelő" urnák s pláne mikor erre nem is 
voltam kö'eles s mégis adtam napszámost s daczára 
ennek „Figyelő" urnák tetszik hangzatos hazugság-
gal a közönség sztmébe port hinteni. — No hallja 
„Figyelő" ur, hogy va'amint az ember keze nemcsak 
arra való, hogy azzal üssünk, aként ha Öu megta-
nult irni, az még nem adhat önnek felhatalmazást 
arra, hogy pegazusát mások jóhirnevén nyargaltassa 
keresztül. SsjDálom, hogy kénjszeritett, hogy uj-ágbaD 
kell nyilatkoznom, mert a nyilt ellenséggel c^ak el-
bánnék érdeme szerint, de az ilyen társadalmi orv-
vadászokkal szemben csak igy védekezhetik az ember. 

Ferenczy János, birtokos. 

Közgazdaság. 
— A sertésorbáncz. — 

Székelyudvarhely, jul. 28. 
A sertésorbáncz fellépése  — bár néha csak 

szórványos jellegű -— gyakran egész járványszerü. 
A szórványos fellépésű  sertésorbáncz még csak hagy-
ján ; nagy baj ugyan az egyes gazdáuak, akinek ser-
téseit megtámadja, de ha járványszerüan lép fel,  ez 
már nagy veszedelem a gazdaközönségre, mert pusz-
tító h:.tásában a sertéskolarávat és a ser:éipest ssel 
vetekedik, óriási károkat okozva a sertéstartó és 
sertéstenyésztő gazdaközönségnek. 

Az álla'o-vosi tudo náay a sertésorbáncz ellen 
igen megbízható, úgyszólván biztos hatá>ü szérum-
mal rendelkezik, melynek alkalmazásával az orbáuez 

Utánna B e r z e v i c z y kultuszminiszter ismer-
tette programját. A vallásügyi kérdésekben szándéka 
az eg) házakkal karöltve működni az 1848. évi XX-ik 
törvényezikk ügyében. A sérelmek, panaszok meg-
vizsgálása fojyamatban  van. 

A f e l e k e z e t i  t a n á r o k és t a n í t ó k 
fizetését  lehetőleg egyenlővé teszi az államiakéval. 

A harmadik egyetemet közel jövőben nem 
vá'ósithatjuk meg, de e tervvel foglalkoznunk  kell. 

A népiskolák államosítását folytatni  fogja,  a 
nélkül, hogy a felekezeteket  zaklatná. 

A népoktatás reformját  már az ősszel a 
képviselőház elé fogja  terjeszteni. Kéri a költség-
vetés elfogadását. 

Utánna V e r e s s József  a Kossuth-párt, majd 
C s e r n o c h János néppárt nevében bírálta a költség-
vetést. 

Fenyő Sándort elitélték. 
A budapesti büntető törvényszéken tegnap késő 

este hirdették ki Fenyő Sándor bűnügyében az 
Ítéletet. 

E szerint Fenyőt szemérem elleni erőszak 
bűntettéért 9 hónapi börtönre ítélte. Vizsgálati 
fogságból  egy hónapot beszámított. 

Az ügyészség az ítélet megsulyosbitásáért, 
védő a bűnösség kimondása miatt fellebbezett.  Az 
ügyész kérte vádlott letartóztatását, de a törvény-
szék azt megtagadta. Ügyész ezér. is felfolyamodást 
jelentett be. 

Panama egy szövetkezetben. 
Nyitráról táviratozzák: Vlaszak Alajost a 

bröczkói fogyasztási  szövetkezet igazgatóját a csendőr-
ség letartóztatta, mert rájöttek, hogy a szövetkezetet 
bűnös mánipulácziókkal megkárosította. 

Kiadja : Beesők D. Fia könyvnyomdája. 
Sz. 675—1904. vgh 

Árverési hirdetmény. 
A sz -udvarhelyi kir. bírósági végrehajtó kó-

hirré teszi, hogy a székelyudvarhelyi kir. járásbíró-
ságnak V. 31/4. 1904 polg sz. végzése által Sz.-udvar-
helyi Székelyegyleti eUőtakarékpéoztár csődtömegének 
képviselve t. ü .dr. Válentsik Ferenez által, kecset-
kisfaludi  Kisfaluii  Is'.váa és társai ellen 270 korona 
tőke s járulékai iránti ügyben, alperesekaél Kecset-
kisfalui  községbea, összesen llöó koronára becsült 
kővetkező javai, u. m : két ökör fehér  szőrüek és 
szarvuak 7 évesek, egy kékes szőrű 9 hónapos ökör 
borjú, egy egész vágás vasas kerekű szekér, egy 



fehér  szörü 9 hónapos ünö borjú és m*g 4 - 9 . tétel 
alatti ingók Kecsetkisfaludban  alperes-k Bál Istvíu 
és ifj.  Bakk Péter házánál 1904. augusztus hó 16-án 
délelőtt 9 órakor nyilváuos árvereseu el fogmk 
adatni, esetleg a becsáron alul is a többet Ígérők-
nek el fognak  adatni. 

Az árverési feltételek  a biró>ági végrehajtónál 
megtekinthetők. Ezúttal felhivatnak  mindazok, kik a 
lefoglalt  javak iránt elsőbbségi jogokat érvényesít-
hetni vélnek, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az ár-
verés kezdetéig, habár külön értesítést nem vettek 
is, alulirt végrehajtóhoz nyújtsák be, mert különben 
azok a végrehajtás folyamát  nem gátolván, egyedül 
a vételár fölöslegére  fognak  utasittatni 

Székelyudvarhelyi bírósági végrehajtótól. 
Sz.-udvarhelyit, 1904. julius hó 27-én. 

B i r ó N á n d o r , 
kir. bírósági végrehajtó. 

E l s ő k é z b ő l l e g j o b b a n v á s á r o l . 
Magyarország legnagyobb hangszergyára 
ríz-, fa-,  fuVó-  ís Vonós hangszereden. 

Stowasser 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 

a cs. és kir. közös és a m. kir. honvéd hadsereg 
szállítója 
= BUDAPEST, = 
II., Lánczhid-utcza 5. szám 
Legnagyobb választék 
összes hangszerekben. 

Hegedűk, gordonkák, 
bőgők, fuvolák,  klarinétok, 

trombiták, czimbalmok. 
Általam construált 

TAPOGATÓK 
30 írttól feljebb 

iskola és zongorakiséret ingyen 

jtartnoniHálE 
legjobb, elpusztíthatatlan hangok-
kal. Különlegesség: aczéihangn 
hangverseny-harmonikák, saját 

minták 

Teljes zenekar felszerelések 
a legjutányosabb árban, 
előnyös feltételek  mellett, 

l i é p e s á r jegyzékek 
és pedig külön külön: a) hangszerekről, b) harmoniumokról 

c) harmonikákról, 
ingyen én bérmentve. 

Szam 1719—904. tkvi. 

énvl kivonat. 
A ; -z.kereszturi kir. járásbíróság, mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincstár 
végrehajtatónak Gas János és Blotár Jánosné szül. 
Vas Ida végrehajtást szenvedő elleni 122 kor. 98 
fill.  tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a sz. udvarhelyi kir törvényszék ( a sz. 
keresztúri kir. járásbíróság) területén lévő martonosi 
446. sz. tjkvben foglalt  1884/1 hr. ingat. 27 kor., a 
436 sz. tjkvben foglalt  78. 79 80. 81. és 82. hrsz. 
ingatlanra 551 koi. az 574 hr. ing. 44 k. 657 sz. 
3 k. 659 sz. 19 k. 663 sz. 18 k. 1049 sz. 12 k. 
1065 sz. 9 k. 1078 sz. 10 k llttí sz. 3 k 1285 sz. 
20 k. 1290 sz. 7 k. 1296 sz. 21 k. 1431 sz. 4 k. 
1448 sz. 6 k. 1722 sz. 4 k. 1746 sz. 3 k. 1806 sz. 
18 k. 1838 és 1840 sz. 20 k. 2001 sz. 13 k. 2086 
sz. 3 k. 2187 sz. 3 k. 2210 sz. 28 k. 2448 sz. 48 
k. 2477/2 sz. 1 k. 2550 sz. 23 k 2619 és 2619/1 
sz. 7 k. 2645 ez. 11 k. 2649 sz. 38 k 2684 sz. 9 k. 
2700 sz. 1 k. 2716. 2730 és 2731 sz. 140 k 2765 
sz. 49 k. 2991 sz. 10 k. 3664 és 3665 sz. 35 k. a 
826 sz. tjkvben foglalt:  827 sz. 17 k. 924 sz. 49 k. 
1200 sz. 5 k. 1323 sz. 13 k. 1398/2 sz 18 k. 
1732/1 sz. 12 k. 2004 sz. 16 k. 2054/1. 2055 a/1 és 
2055 b/l sz. 50 k. 2074 és 20/8 sz. 6 k. 2412 sz. 
38 k. 3348 sz. 7 k. 3401 sz. 30 k 3139 sz. 8 k. 
3764/1 sz. 26 k. 2843^ sz. 23 k. 800/2 és 969/1 sz. 
36 k. 666% sz, 56 k. 18937* és 1890 916/0* sz. 
428 k. 942/j és 951/, sz. 28 k. a 827 sz. tjkvben 

foglalt  842/1 sz 2 k. 1133 sz. 9 k. 2270 sz. 8 k. 
3018 sz 31. 3682/2 sz. 19 k. 1048/2 sz. 29 koroná 
bau ezennel meghatározott kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fonntbb  megjelölt 
ingatlanok az 1904. augusztus 17-ik napján dél e 9 
órakor Martonos községházánál mogtartaiuló 
nvilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0 át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX t.-cz. 42 §-ában jelzett, árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó l-én. 3333 sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Székelykereszturi, 1904. május hó 14-én. 

Veress, 
kir. albiró 

A R ich te r- fé le 

LJniijjeut.  Caw. cumi. 
Horgony-Pata - Eipnller 

ogy régi kipróbált iiá/.üizer, a moly 
már több mint 33 év óta mag-
biiliatóbedörzsöléefil  alkalmaztatik 
kisntayati, citusil én neghaicukntl. 
Intés. Silányabb utánzatuk miatt 
j i! beváltáskorúvato«ak te-
gyünk ée csakis eredeti üvegekst 
dobosokban a„B«rí»«f"  »édj«£ygy«l 
M 1 „litihr" fojtid-
junk 4. — 80 I., 1 k. 40 I én 2 k. 
árbon a Iwgtobk gróyaaMtárfcaa 
kapható, főraktár:  Törók 
József  gyéfywwwmMl 
Budapesten. 
hlttnrF.Alts  liru, 

ciúi. »•« Kir. uávuri st&ilitók ftudolstadt.  _ _ . 

SCHICHT-SZAPPAN 
„Szarvas" vagy ,Kulcs" 

A legjobb, legkiadósabb, s igy a legolcsóbb szappan, minden ártalmas keveréktől ment. 
M I N D E N Ü T T K A P H A T Ó . 

A vételnél tessék vigyázni, hogy minden darabon a Schicht-név s a fennt látható 
két védjegy rajta legyen. 

Gyár: NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) 
., VÖCLABRUGK (Felső-Ausztria.) 

Sürgönyczim: Eternit, Budapest. 
Telefon 12-92. 

mmnntA ASBEST-CEMENT 
P A L 4 

I l A T M d I E K L A J O S s z a b . 

Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedanyag. 
Eternit müvek HATSCHEK LAJOS, Budapest, VI., Andrásy-ut 33 

I ^ H H ü K é r j e n i s m e r t e t é s t . B M i H 
Elsőrangú re ferenciák.  — J ó t á l l á s . — Évi g y á r t á s 150© k o c s i r a k o m á n y . 

ft Kőbányai 

Qsf  jViagyar KfczVítty  Sörfőzde 
főraktára 

Ajánlja 
a legjobb minőségű kőbányai söröket, u m. Márcziusi Udvari álá Pilseni és 
kétszeres Márcziusi % és hektoliteres hordókban, úgyszintén naponkint 
frissen  és tisztán töltött palaczkokban előnyös ár s pontos kiszolgálás uiellett 

Ü z l e t ü n k b e n k a p h a t ó n a p o n t a f r i s s  t ö l t é s ű , j é g b e h ű t ö t t : 
1 p a l a e z k J f l á r c / . l u s !  s ö r 3 6 fill.,  1 p a l a e z k M a l á t a s ö r 4 0 fillér 

a házhoz szállítva. 
A palaczkokat darabonként 20 fillér  letét mellett kölcsönadjuk. — A n é. közönség szives 

megrendeléseit várva, maraduuk kiváló tisztelettel 

Rösler és Gábor 
Első jViagyar Részvény Sörfőzde  fó'raKtára. 

K ő b á n y a i s ö r ! 

Kitütiö minőségű ís legmagasabb szilárdságú portland czcmctitct ajánl olcsó áron a 

BRASSÓI PQRTtANO CEMENTGYÁR 
Brassóban 5zíKelyitiWarhelytt  Kapható ftisler és Gábor uralsnál. 


