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A gyermekek könyvei. 
Székelyiidvarhely, szept. 9. 

Óvatosan, szinte lábujjhegyen vonul be a 
magyarországi köznép életébe most egy uj és 
hathatós magyar kultúrintézmény. Nem jár előtte 
politikai tábori muzsika és hazafias  deklamáczió ; 
de talán éppen ezért megérdemli, hogy élesen 
odafigyeljen  minden magyar ember. 

A népiskolai ifjúsági  könyvtárak kőtelező 
berendezéséről van szó. Tehát arról, hogy a 7 
—16 év közötti népsarjadék az iskoláztatás 
mellett megkapja a magyar nemzeti műveltség 
mindama kincseit, a melyet neki irodalmunk 
eredeti, vagy jól kiválasztott fordított  müvekben 
életkorához mérve nyújtani képes. Az összes 
állami elemi, továbbá a felsőbb  népiskolák és 
ismétlőiskolák s e révén a szervezés alatt álló 
ifjúsági  egyesületek vaunak általa érdekelve. 
Tehát a népességnek igen jelentékeny része. De 
maga csekély műveltségű felnőtt  köznép is, a 
melynek házába a gyermekek utján behatol és 
meghonosodik a magyar könyv. Még pedig a 
jó magyar könyv. 

A megkésett problémához először Wlassics 
Gyula kultuszminiszter keze nyúlt hozzá 1902-
ben. Nyomozásokat inditott, hogy a fakultatív 
iskolai könyvtárak ügye hogyan áll az ország-
ban ? Az eredmény megdöbbentő vala. A jól 
fölszerelt  népiskolák közül is csak minden 15-
diknek volt némi kis könyvtára. Voltak várme-
gyék 1 — 2 silány iskolai könyvtárral. És vol-
tak ismét, a hol az ilyesmit még hírből sem 
ismerték, fis  a mi volt, néhány derék kezdésen 
kivül, az is válogatás nélkül össáekapkodott 
irodalmi lim-lom vala, a hol Dumas regényei 
és Tatár Péter müvei megvoltak, de a magyar 
irodalom becses termékei semmiképpen. Milyen 
lesújtó volt az a kép, a mit igy a kultuszmi-
nisztérium szerzett. 

Ezzel párhuzamosan a volt kultuszminiszter 
15 kiváló tanárból és íróból álló bizottságot 
állított be, mely két éven át jeles tudósunk, 
dr. Sebestyén Gyula elnöklése alatt végigkutatta 
egész ifjúsági  irodalmunkat. Az anyag óriási 
n8gy volt-és a munka beható. A kiadói és üz-
leti szempontok teljes kizárásával tisztán arról 
volt szó, hogy ifjúsági  irodalmunkból kiválasz-
szák mindazt, a mi a népiskolai könyvtárak be-
rendezésénél alkalmas, ellenben az alkalmatla-
nokat kiselejtezzék. A miniszter maga kívánta, • 
hogy ennél a munkánál különös gond legyen a 
könyvek jó magyaros stiljára, a mely kivánságf 
bőven érvényesült is. 

így jött létre egy olyan könyvjegyzék,• 
mely az állami népiskolára nézve irányadó. Az 
iskolai könyvtárakat ezentúl ezekből kell besze-
rezni s a meglevő selejtes, sőt rossz és vesze-
delmes könyveket ki kell dobni. Sőt olcsó könyv-
tártípusok is készültek ezekből a jegyzékekből' 
a végből, hogy az állami iskolák az első beren-
dezkedésnél aránylag csekély költség mellett a 
legalkalmasabb könyvekből is a legszükségeseb-
beket találják együtt. Becsületükre szolgál a 
magyar könyvkiadóknak, hogy az első berende-

Felelős szerkesztő : Becsek Aladár. 

zési típusokat tetemes ármérséklésekkel és ked-
vező részletfiztéssel  bocsátják az állami népisko-
lák rendelkezésére. 

A szervezetet és a munkát Wlassics után 
Berzeviczy Albert kultuszminiszter is magáévá 
tette. A napokban közzétett rendelet éppen az 
iskolai év elején parancsolta meg az összes állami 
népiskoláknak, hogy a megfelelő  első könyvtár-
típusokat a rendes budget keretében szerezzék 
be. Esetleg az állam külön támogatást is nyújt 
a beszerzéshez, a mire az 1905. évi budgetben 
a törvényhozás bizonyosan két kézzel fogja 
megszavazni a szükséges néhány ezer koronát. 
Ennél hasznosabb czélra alig költhet valamit 
Magyarország. 

Az iskolai könyvtárak szervezése alatt 
fölmerült  az az aggodalom is, hogy ezzel az 
állam az ifjúsági  könyveket az „approbatio" 
bizonyos neme alá veti és beavatkozik a szabad 
irodalmi fejlődésbe.  Ezt a kifogást  azonban 
azok is csakhamar siettek eldobni, a kik tették. 
Az államnak mint iskolafentartónak  nem lehet 
kevesebb joga, mint a hitfelekezetnek,  városnak, 
községnek és magánembernek. Könyvtáraiba 
tehát az állam is szabadon választhatja meg a 
maga könyveit. Máskülönben pedig mindenféle 
könyvet szabad irni és olvasni. 

De a selectio munkjánál különben is kide-
rült, hogy idők folytán  ifjúsági  irodalmunkban 
a jó, sőt kitűnő könyvek mellett a rosszul for-
dított, magyartalan, sőt veszedelmes ifjúsági 
müvek micsoda tömege halmozódott fel!  Most a 
konkoly végre el van választva a tiszta búzá-
tól s avatott magyar kezek szedték össze mind-
azt, a mi hasznos, becses és szép van ifjúsági 
irodalmunkban. Mert van, hála Istennek, igen 
sok. S ha az irodalom és könyvkiadás megérti 
azt, hogy a gyakorlati, ismeretterjesztő, sőt gaz-
dasági iráuyu müvekben még hézagaink vannak, 
jeles irói erőink ezeket is hamar ki fogják 
tölteni. 

Ez az egész kulturberuházás természetesen 
csak az állami népiskolákat illeti. Azok is csak 
a minimális bevásárlásokon kezdhetik. De a 
könyvtárállitás haszna oly annyira nyilvánvaló s 
a nemzeti szerveszkedés dolgában oly szembetűnő 
haladást képvisel, hogy az valamennyi hazafias 
iskolafentartó  előtt okvetetlen a komoly példa-
adás erejével fog  hatni, örvendve jegyezzük föl, 
hogy a hitfelekezeti  életben máris mindenfelé 
komolyan foglalkoznak  a maguk körében a nép-
iskolai könyvtárak berendezésével. Hogy áldo-
zatkészségben a magyar társadalom részéről sem 
lesz hiány, szívesen elhiszszük 

Nemzetünk konszolidácziójáuak hosszas és 
nehéz munkájában mindez jelentékeny esemény. 
A magyar könyvnek most nagy rést tört. lefelé 
ez a kultuszminiszteri rendelet. A nemzeti tár-
sadalom közréroüködésétől függ,'  hogy ez a rés 
napról-napra táguljon s a magyar hazafiasság  és 
a magyar szellem kincsei szabadon hömpölyög-
jenek lefelé,  le, addig a szellemi sötétségig is, 
a hol a magyar nemzeti műveltséget tagadják, 
vagy csak gyűlölni tudják A-g. 

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

A hirdetés és nyilttér dija előre fizetendő. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Becsek D. Fia könyvnyomda 

BELFÖLD. 
— Munka előtt. — 

Budapest, szept. 9. 
A kormány támogatói bizalommal tekintenek 

az október hó elején megnyíló őszi ülésszak elé. A 
mi nyári szünet alatt történt, azt ugy tartják csak mege-
rősítette Tisza István gróf  poziczióját. Politikai éle-
tünk egy régi alakja, Tisza grófnak  egy személyes 
hive mondotta a napokban budapesti munkatársunk-
nak a következőket: 

— Az egész ország meggyőződött immár róla, 
mennyire igazuk volt azoknak az aggodalmas lelkű 
hazafiaknak,  akik az obstiukczió veszedelmes korsza-
kában Tisza István gróf  személyében látták a sike-
res kibontakozás garancziáját. Ez a kibontakozás 
azóta örvendetes módon bekövetkezett. Tisza gróf 
bölcs mérséklettel, de emellett imponáló szilárdság-
gal és tapintattal intézte. Ezt tagadni annyi, mint 
a tények és a siker előtt szemethunyni. De hova-
tova megfog  győződni az egész ország arról is, hogy 
Tisza gróf  a produktív munkára, az állandó kor-
mányzásra is alkalmas egyéniség, mint kevés állam-
férfiú  ebben az országban. Jólesik az a zajtalan, 
erős hatásoktól szinte irtózó módszer, melyben ö az 
ország ügyeit intézi. Róla igazán csak a tettei be-
szélnek. Tisza gróf  kormányzási képességeinek bizo-
nyításához ez a lefolyt  nyári szünet is szolgáltatott 
némi adalékot. Az olasz szerződést többé-kevésbbé 
nyélbe ütötték az augusztus hóban Bécsben tartott 
közös értekezleten Erről az értekezletről a megbízot-
tak olaszhonba mentek a megállapodás alapjául szolgá-
landó utasításokkal. És még is erről a tanácskozásról 
szinte szó sem esett. Az egyetlen kellemetlen és politika-
ilag sajnálatos mozzanat csak a tábornok uraknak, a ve-
zérkari l'őnöknek és a megszállott tartományok ka-
tonai fejének  tósztjai voltak. A generálisok a had-
sereg elmagyarositásáról panaszkodtak, s szavuk lát-
szólag rt flexió  nélkül maradt. Ám csakhamar tett 
követte e tapintatlan katonai pohárköszöntőket. És 
milyen tett : A katonai hatóságok levelezési ügyének 
nemzeti irányú rendezése. 

íme, minő könnyű feladata  lesz a miniszterel-
nöknek, akinek módjában leend az elmaradhatlan 
parlamenti támadásokkal szembe szegezni a hadügy-
miniszter nyelvrendeletét. Ez a nyelvrendelet a ma-
gyar hadbirák óriási mérvű szaporításával egyetem-
ben a kormányelnök katonai programjának ujabbi, 
részleges megvalósítása. Követni fogják  a többi ré-
szek. A Tisza gróf  utja rendkívül egyenes ut. A kö-
telességteljesítés, a lelki szilárdság, a meggyőződés 
ösvénye. És> ez az útirány imponál, mind tágabb kö-
rökben. A főrendiházban  augusztus közepén politikai 
ellenfelek  hajtottH k zászlót Tisza gróf  előtt. A leg-
utóbbi napokban a szövetkezeti kongresszus lakomá-
ján tőle idegenkedő elemek ünnepelték. íme, igy hó-
dit ez a férfiú,  akinek sikerei azon alapulnak, hogy 
egyénisége van és pedig a közre értékkel biró egyé-
nisége. 

Politikai jegyzetek. 
Budapest, szept. 9. 

Hiába mondja az időjós: derűs, meleg na-
pok várhatók; hiábavaló a nap erőlködése, fényé-
ből, melegéből sokat veszített: itt a szeptember. 
Letarolt mezők, kopár rétek, elszáradt fák,  ritka, 
sárguló lombok hirdetik az őszt. Nem a verő-
fényes  vénasszonyok nyarát, nem a gyümölcs-
hozó, bőséges termést igérő őszt, de a kietlen 
puszta évszakot, melynek nincs harmatja, virága, 
amelyben nincs többé áldás. Tikkasztó, perzselő 
meleg napok után, verőfényes  napsugár mellett 
is érezzük, hogy itt az ősz hideg lehelletével, 
borongós felhőség  ível. Útra készen állanak a 



távozó madarak, s megjöttek az iskolás gyer-
mekek, telve sok ábránddal, bohó vágyakkal 
Benépesülnek az iskolák, hangosak lesznek az 
utczák, a terek. Az idő pedig lassan-lassan a 
természet rendje szerint egész őszbe fordul.  A 
tarlókon a vadászok törik meg puskaropogással 
a csendet, amig a mutatkozó szürke felhők  be 
nem lepik a szemhatárt, s be nem köszönt az 
őszi esőzés. A levegő megtelik majd sürü ned-
vességgel, mely ránehezedik a szivre, mint a 
láthatatlan bánat. S tudja Isten, hiába esik már 
az eső, nincs öröm benne, bár sok tikkasztó 
hét forrósága  után köszönt be. Akkor, amidőn 
élet duzzadt volna föl  utánna, nem hullott egy 
csöpp sem, most, miután siralmas, leégett, fa-
kult az erdő, mező, kert: most bánatkönnyek 
számba megy az eső. Bizony-bizony nem sok örö-
met hoz a szeptember . . . 

* 

Hatvan esztendővel ezelőtt Rochdale angliai 
városkában két egyszerű takács megalapította 
az első fogyasztási  szövetkezetet. Akkor bizo-
nyára még senki sem gyanitotta, hogy ez ma-
gában jelentéktelen esemény a gazdaság törté-
netében egy uj korszak kezdetét jelentette, s 
hogy néhány évtized múlva a rochdale-i szövet-
kezet mintájára alakult fogyasztó  egyesületek 
óriás mértékben föl  fognak  lendülni. Ma már 
palotáik és hatalmas árucsarnokaik vannak, sa-
ját hajóik járnak a tengeren, hogy öt világrész 
kikötőivel hozzák a legkülönbözőbb czikkeket a 
szövetkezet központi raktáraiba, és egj'ik-ruásik-
nak forgalma  eléri az ötszáz millió koronát. 
Most a nemzetközi szövetkezeti kongresszus al-
kalmából elküldötték a magyar fővárosba  kimu-
tatásaikat, az eddig elért eredményekért, hogy 
ezzel is ujabb lendületet adjanak a magyar szö-
vetkezeti mozgalomnak 

A szövetkezeti kiállításnak, amely a nem-
zetközi szövetkezeti kongresszussal kapcsolatban 
hétfőn  nyilt meg az Iparművészeti Muzeum pa-
lotájában, kétségtelenül legérdekesebb és legta-
nulságosabb része azok a táblázatok, kimutatá-
sok és áruminták, amelyeket a külföldi  nagy 
szövetkezetek küldöttek a kiállításra. Némi for-
galmat nyerünk ezekből arról a fejlődésről,  a 
melyben a szövetkezeti mozgalomnak a külföl-
dön része volt és megmutatják nekünk az utat, 
amelyen haladnunk kell, hogy ebben a tekintet-
ben se maradjunk el a külföld  mögött. 

De egyáltalában nincsen okunk szégyen-
kezni a kiállítás magyar része miatt sem, amely 
a magyarországi szövetkezeti mozgalom eddig 
elért eredményeit mutatta be. 

* 

Körber osztrák miniszterelnök ur, az elő-
kelő idegen, végre-valahára egyszer nem szólta 
el magát és okosan beszélt. Kissé homályosan 
ugyan, de lembergi pohárköszöntőjében mégis az 
osztrák nemzetiségi állapotok ellen nyilatkozott. 
Nem fognak  többé, ugy mond, semmiféle  nem-
zetiségi engedményeket tenni. 

No lám, a derék diplomata! Mi ellenünk, 
az egységes u agyar nemzet, az egységes, nem-
zeti Magyarország ellen a birodalmi érdek vesz-
szőparipáján lovagoló osztrák államféifiak  évti-
zedeken uszították, lázították rossz májú nem-
zetiségeinket. Valósággal lesbe állították hazai 
nemzetiségeinket, hogy mihelyt moczczani me-
rünk, a birodalmi eszme sivatagának e sakáljai 
menten fölfaljanak. 

És íme — ó welche Wenduog! — most 
egy osztrák államférfiú  is kezdi belátni, hogy a 
nemzetiségi farkasok  még az osztrák Ausztria 
egységét is széttéphetik. Pedig hiszen nekik 
odaát nincs is mit félniök.  Mert osztrák nem-
zet nincs, tehát egységes osztrák nemzeti érde-
kek nincsenek. És az osztrák miniszterelnök 
mégis kezdi belátni, hogy az osztrák egységet 
nem a magyar állam gyöngitésében, nem a ma-
gyarországi nemzetiségi üzelmek élesztősében, 
hanem odahaza az ausztriai bomlasztó törekvé-
sek megfékezésében  kell keresni. 

íme egy gyújtogató, aki rájön, hogy nem 
jó tűzzel játszani! . . . 

* 

A népiskolai ifjúsági  könyvtárak típusait 
az intéző bizottság megállapítván, az azokban 

előforduló  müveket Berzeviczy Albert dr. val-
lás és közoktatásügyi miniszter a népiskolai 
ifjúsági  könyvtárak jegyzékébe igtatta és az if-
júsági könyvtárak megszabott típusait jóváhagyta 
és erről a tanfelügyelőségeket  leiratban érte-
sítette. 

Az ifjúsági  könyvtárak országszerte a kez-
det elején állanak. Csak minden tizenötödik is-
kolában van könyvtár, ezekből is a tervszerű-
ség hiányzik. Miért is a miniszter buzdítja az 
iskolákat, hogv minél előbb és minél nagyobb 
számban szervezzenek népiskolai ifjúsági  könyv-
tárakat, és megengedte, hogy az ifjúsági  könyv-
tár költségei az iskolai költségvetésbe beállit-
tassanak és állami segélyt is kilátásba helyez. 

Most már az iskolák elöljáróságára és ve-
zetőségére hárul a feladat,  hogy Berzeviczy 
Albert dr. szándékát a népiskolai ifjúsági  könyv-
tárakkal teljesen megvalósítsa. E tekintetben a 
miniszter első sorban számit az állami és köz-
ségi iskolák tanítótestületeinek ügyszeretetére 
és lelkes közreműködésére, mert a nagyszerű 
népnevelési tervezet csakis ezen jeles faktorok 
segitségével ölthet tettet. 

Mi bízunk abban, hogy a miniszter fel-
hívása nem fogja  czélját eltéveszteni, annál ke-
vésbbé, mert a miniszter kilátásba helyezte azt, 
hogy a hazafias,  buzgó tanítóknak az ifjúsági 
könyvtárak körül szerzett érdemeit a jutalma-
zásoknál méltányolni fogja. 

Székelyudvarhely villamos-
világítása.* 

— Irta: S / a k i i t * Z o l t á n polgármester. — 

Székelyudvarhely, szept. 9. 

Tekintetes képviselő testület! A városok szám-
talan fontos  kérdése között mint elsőrendű szükség-
let jelentkezik a világítás, mely ugy közegészségügyi, 
mint közbiztonsági szempontból joggal megérdemli s 
ma már követeli is, hogy a fejlődő  városok képvise-
lete vele behatóan foglalkozzék. 

E téren városunk sem maradhat tétlenül, ha-
nem átértve és átérezve az egészséges haladás tör-
vényének szellimét, mérlegelve saját erejét, oda kell 
törekedjék, hogy minél tovább mind jobbat és job-
bat alkosson. 

Ugy az utczák, mint a lakások világításának 
kérdése már évek óta foglalkoztatja  városunk közön-
ségét is, s a képviselőtestület elé gyakran kerültek 
egy s más irányú javaslatok a világítás javítása érde-
kében ; mindezek azonban főképpen  pénzügyi nehéz-
ségek miatt megvalósíthatók nem voltak. A tárgya-
lások menete rendén bár tényleges megoldás nem 
sikerült, a világitás módját illetőleg mégis kialakult 
egy közvélemény, mely a legjobban alkalmazott talál-
mányok között a világítási technika legnagyobb vív-
mánya, az elektromos világitás mellett döntött. 

Ezen az alapon indultam el én is, midőn egye-
nesen a villamosvilágitás kéidését kötelességemből 
kifolyólag  tanulmányozni kezdtem, s ennek a közvé-
leménynek támogatását kérem most, midőn a megol-
dásra vonatkozó javaslatomat a tek. képviselőtestü-
let elé terjesztem. 

Meggyőződvén arról, hogy a villamosvilágitási 
telepek igen sok városban tekintélyes haszonnal dol-
goznak, a helyes megoldást egyedül abban látom, 
hogy szemben az eddig szokásos concessio rendszer-
rel, a villamos telepet maga a város építteti meg, s 
ez által a fogyasztók  kétségtelen szaporodásával ter-
mészetszerűleg növekvő jövedelmet az élelmes vállal-
kozók helyett maga a város biztosítja magáoak akár 
teljesen házi kezelés, akár béi beadás utján. 

A villamossági telep és berendezés építési költ-
ségei a város által 50 évre felveendő  törlesztéses 
kölcsönből fedezendők,  melynek évi részleteit — mint 
ezt alább ki fogom  mutatni, — telep jövedelme tel-
jesen fedezni  fogja,  s ezenkívül a magánfogyasztók 
szaporodása esetén a városnak tiszta jövedelem is 
biztositható. 

A telep megépítése érdekében a Ganz és társa 
budapesti részvénytársasággal léptem érintkezésbe, 
melynek kiküldött mérnökei az össz«s előmunkála-
tokat, terveket és költségvetéseket elkészítvén az 
ajánlat be is adatott, s azt van szerencsém az aláb-
biakban ismertetni. 

* Szakáts Zoltán polgármesternek a város képviselőtes-
tületéhez intézendő előterjesztése Székelyudvarhely városnak 
villamos világítással való ellátása iránt. 

I. A te lep leírása. 
A villamossági telep vízi erőre építendő fel  a 

régi városi malom helyén a gát újraépítésével és 
egy négy járatú lisztelő malommal kapcsolatosan. A 
rendelkezésre álló vizerő 45 lóerőt tesz ki, a meny-
nyiben 3 méter tényleges esés nyerhető, mig a víz-
mennyiség 1500 liter másodperczenként, mely szá-
razság esetén 1000 literre is leapad s akkor csak 30 
lóerő nyerhető. 

Ezen erő nappal a malom-üzeme számára szol-
gálna, mig az estéli órákban villamos áramfejlesz-
tésre fordíttatnék. 

Az esetleges áradások meggátlása czéljából a 
duzzasztó mü egy zsilipes gát lenne, beton fenék  és 
oldallal és 4 vaskeretbe elhelyezett zsiliptáblával, me-
lyek áradás esetén szükségszerint felhúzhatók. 

A vízkivétel közvetlenül a duzzasztó mü felott 
történnék s a viz egy Francis rendszerű vízszintes 
tengelyű turbiüát hajtana, melynek munkafejtése  45 
tényleges lóerő lesz 140 perczenkénti fordulattal,  s 
mely tetszés szerint kapcsolható a malom, vagy a 
világító gépek tengelyéhez. 

Rendkívüli alacsony vízállás vagy más körül-
ményekre való tekintettel tartalékképpen egy 32- 50 
lóerejü félstabil  gőzgép is lesz beállítva, mely szük-
ség esetén a turbinát részben, tragy ha kell egészben 
is helyettesitheti. 

A lisztelő malom 2 simaörlő hengerszékkel, 2 
kőjárattal, a liszt, dara és korpa különválasztására 
szükséges szitákkal és a gabona megtisztításához 
szükséges egy kombinált tarár és egy eureka gabona-
tisztitó géppel lenne ellátva, s a legfinomabb  lisztek 
előállítására is alkalmas lenne 

A városnak elektromos árammal való ellátására 
az energiának a központi telepen 2+240 voltoi egyen-
áram alakjában való elosztása terveztetik és pedig 
azért egyenáram alakjában, mert a rendelkezésre 
álló vizierő a legnagyobb terhelés ideje alatt elegendő 
elektromos erő termelését nem eDgedi meg, minek 
következtében az elektromos energiának csak egyen-
árammal, accumulatorokkal lehetséges felhalmozá-
sára vagyunk utalva. A 2-+-240 volt feszültséget  a 
nagy távolságok teszik indokolttá. Az áram terme-
lésére, melyhez az energiát akár a turbina, akár a 
gőzgép szolgáltathatja, — 2 drb. 2 collektoros egyen*, 
áramú dinamogép szolgál, melyek egyike tartalék miu-
tán akármelyik magában is képes a turbina vagy 
gázgép által szolgáltatott 40 lóerőt electromus mun-
kává átváltoztatni. Szükség esetén azonban mindkét 
dinamogép párhuzamosan is dolgozhatik a vonalra. 

A dinamógépekkel párhuzamosan lenne az ac-
cumu'ator battéria kapcsolva, melynek hivatása az 
éjjel termelt áramot felhalmozni  és este a legnagyobb 
fogyasztás  idején a fogyasztó  hálózatnak átadói. 

Egy dinamó és az accumulator battéria együtt 
1500 drb. egyszerre égő 16 gyertyafényü,  60 vattos 
izzólámpát képes árammal ellátni, vagyis 250 drb. 
16 gyertyafényü  utczai izzólámpát, 4 drb. 10 ampe-
res ivlámpát és mintegy 2200—2400 külömböző fény-
erejű magánlámpát. 

A közvilágításra 250 drb. 16 gyertyafényü  izzó-
lámpa és 4 ívlámpa terveztetik, mely tekintve, hogy 
jelenleg 160 drb. lámpa van, kétségtelenül kielégítené 
a szükségletet ugy a lámpák száma, mint fényerős-
ség tekintetében. A lámpák részint oszlopokon, ré-
szint a falakba  illesztett karokon nyernének elhe-
lyezést. 

A magánlakások világítási berendezése a felek 
által kívánt alakban és az általuk óhajtott lámpák 
kai az illetők költségére lenne elkészítve, s a ház-
tulajdonosoknak a bevezetés megkönnyítése czéljából 
részletfizetés  is engedélyezhető lesz megfelelő  bizto-
síték mellett. A magán áramfogyasztás  a felek  által, 
főképpen  a kisebb fogyasztóknál  legczélszerübben 
évi átalány összegben fizethető,  a nagyobb számú 
lámpával fogyasztóknál  azonban a fél  kívánságára 
árammérő óra lesz felállítva  s a fogyasztott  áram 
hectovattóránként megállapítandó egységár szerint 
fizetendő. 

Ez alkalommal a jövedelmezőség számításánál 
6 filléres  egységár vétetett fel  hectovattoránként, 
azok részére pedig, kik átalányban váltanák meg 
egy évre lámpánként átlag 14 korona lett alapul 
véve. 

Az áramnak a nappali órákban motorok hajtá-
sára leendő felhasználása  szintén lehetséges, miut-
hogy azonban kezdetben ennek jövedelme bizonyára 
nagyon csekély lesz, ez a jövedelmezőség kiszámítá-
sánál számba nem vétetett. 

A fogyasztók  számának növekedésével igen ter-
mészetesen a város a magán világitás árát leszállít-
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hatja, s éppen ezért óhajtandó volna, ha a nagykö-
zönség mindjárt a telep felépítésekor  bevezettetné 
az áramot, mert a városnak nem lehet czélja, hogy 
a megállapítandó mérsékelt haszonnál többet szerez-
zen polgárai rovására. 

A fent  elősorolt malom- és telepberendezések 
czéljaira a következő helyiségek lesznek felépitendők  : 

A malom 13.5 méter hosszúságban, a lokomo-
bil helyiség 4 5 m. hosszúságban, a villamos központ 
helyisége 10 5 m. hosszúságban s valamennyi 115 
m. szélességben és az accumulator helyiség 105 m. 
hosszúságban és 8 5 m. szélességben. 

2. A te lep költségvetése . 
A Ganz és társa részvénytársaság által készí-

tett költségvetés szerint a malom, világítási telep 
és teljes közvilágítási berendezés 232700 koronába 
kerül. 

Részletezése a következő: 
1. Turbina szívócsővel . . . . 5385 kor. 
2. Hydraulikus fékszabályozó  . 1090 „ 
3. Transmissió 7650 „ 
4. Zsilipfelvonó  a turbina előtt . 580 „ 
5. Védő-rács 480 „ 
6. A duzzasztó vas zsilip keretei 

és a felvonó  szerkezet 11850 „ 
7. Malom-berendezés 19190 „ 
8. Gőzgép 19950 „ 
9. Dinamógépek 10050 „ 

10. Accumulator battéria . . . 28300 „ 
11. Kapcsoló-tábla 37CO „ 
12 A központi telep világítási be-

rendezése 300 „ 
13. Összekötő vezetékek accumu-

lator battéria, gépház és kapcsolótábla 
között 1250 „ 

14. Tápvezetékek 6500 „ 
15. Elosztó vezetékek . . . . 11200 „ 
16. Utczai világítási berendezés . 13800 „ 
17. Szerelés 14500 „ 
18. Csomagolás 2045 „ 
19. Szállítás 5150 „ 
20. A duzzasztó betonmunkálata 

és az épületek felépítése  a város által 
készíttetve 31000 „ 

21. A duzzasztó faalkatrészei  . . 12000 „ 
22. Kb. 450 drb. 10 m. oszlop há-

zilag beszerezve 9000 „ 
23. 120 árammérő óra . . . . 12000 „ 
24. Előre nem látható kiadások . 5130 „ 

Összes befektetés  232700 kor. 
Ezen összeg legrosszabb esetben 50 évre 5.16°/0 

mellett megkapható levén, az évi törlesztéses rész-
let kereken 12000 koronát tenne ki. 

3. Jövedelmezőségi számítás. 
A jövedelmezőség kiszámításánál a malom bár-

ó-szege, a magánvilágitás jövedelme és a jelenlegi köz-
világítási kiadás összege vétetett fel  bevétel gyanánt. 

A malom munkateljesítményének kiszámításánál 
napi 8 órai üzem vétetvén alapul, a napi őrlemény 
50 métermázsát teune ki, mely mellett csupán 5°/0 
tekintetvén keresménynek a napi bevétel 2.5 méter-
mázsa lenne körülbelül 30 korona értékben, s igy 
egy évi bevétel 300 maukanapot számítva 9000 ko-
ronára tehető. Ezen bevétellel szemben személyi és 
dologi kiadásokra 2000 koronát számítva feltételez-
tetik, hogy a malom 4000 koronáért  bérbeadh&tó 
mindjárt az első évben, s pár év múlva pedig a 
bérösszeg emelkedése is remélhető. 

A magánvilágítási jövedelem kiszámításánál 
2000 különböző fényerejű  izzó-lámpa vétetvén alapul 
évi 14 koronás átlagárban a levétel  tenne 28000 ko-
ronát.  — A jelenlegi közvilágítási kiadás végül 4000 
koronával szerepel. Mindezek alapul vételével össze-
sen 36000 koronát kitevő évi bevételt a következő 
kiadások terhelnék: 

1. A felveendő  kölcsön évi tör-
lesztéses részlete 12000 kor. 

•2. Állami adó 1800 „ 
3. A gőzgépnek évi mintegy 45 

napon át üzemben tartásához szüksé-
ges szén 5400 „ 

4. Kenő- és tisztító anyag . . 1250 „ 
5. A gépek és vezetékek fenntar-

tása 3000 „ 
6. Az actumulatorok fenntartási 

és biztosítási dija 2830 „ 
7. Tűzbiztosítás és irodai költség 1000 „ 
8. 1 főgépész  fizetése  . . . . 2400 „ 

9. 1 kenő fizetése  1000 kor. 
10. 1 fütő  (tekintettel a gőzgép rö-

vid üzemére) 400 „ 
11. 2 lámpagyujtó 900 „ 
12. Könyvelés és felügyelet  költsége 2200 „ 

összesen 34180 kor. 
Ebből látható, hogy a jelenlegi állapottal 

szemben a telep megépítése esetén a város mintegy 
2000 koronát megtakarít, s igy a telep építési kélt-
ségei a város polgárait egyáltalán nem fogják  igénybe 
venni. 

A fentiekben  ismertetvén röviden összefoglalva 
a tervezett létesítményt s annak költségeit, felkérem 
a tek. Képviselőtestület tagjait, hogy még mielőtt 
ezen javaslatom végleges eldöntés végett a közgyű-
lés elé kerülne, szíveskedjenek a részletes terveket, 
költségvetéseket, műszaki leírásokat, a kötendő szer-
ződés és alkotandó szabályzat tervezetét irodámban 
behatóan megvizsgálni, tanulmányozni, észrevételeiket 
közölni, hogy igy annál biztosabban léphessünk a 
megvalósítás első lépcsőjére. 

ÚJDONSÁGOK. 
Székelyudvarhely, szept. 11. 

6yászos évforduló.  Hatodik évfordulója  volt 
tegnap annak a gyásznak, a fájdalomnak,  hogy a 
királynét, Erzsébetet megölték. Még most is, ilyen 
hosszú idő után borzalom fut  rajtunk keresztül, ha 
visszaemlékezünk arra a rettenetes estalkonyi órára, 
mikor meghozta a táviró a szörnyű hirt: meghalt 
Erzsébet királyné! Hat év, hat hosszú év telt el 
azóta, hogy a legnemesebb sziv megszűnt dobogni és 
az élet, a kegyetlen élet immár teljesen napirendre 
tért fölötte.  Pedig e gyászt érezni fogjuk  minden 
időkig s tanúságot fog  róla tenni a história, mely-
nek komor íeketeségében is ragyogó lapja lesz, mely 
a nagy nemzeti gyászról fog  regélni. 

Soó Gáspár r. katli.  főgimn.  igazgató 
kitüntetése.  Fényes ünnepély színhelye volt e hó 
5-én a r. kath. főgimnázium  nagyterme. E napon 
tűzték ugyanis Soó Gáspár igazgató mellére az ő 
Felsége á tal adományozott Ferencz József  rend lo-
vag keresztjét. Az ünnepély összeesett a tanév meg-
nyitásával, mely a d . e. 9 órakor megtartott „Veni 
Sancteu-val kezdődött s amelyet Pál István apát-
kanonok, r. kath. igazgatótanácsi előadó celebrált. 
Az isteni tiszteleteken a helybeli tanintézetek kath. 
növendékei is megjelentek. Ezután felolvastattak  a 
fegyelmi  szabályok és ' / j l l órakor gyülekezni kez-
dett a közönség, mely a nagytermet egészen betöl-
tötte. Oldalt és a terem hátsó részén s a rajzterem-
ben a főgimn.  ifjúsága  helyezkedett el. 11 óra után 
csakhamar megjelent Hollalci  Arthur főispán,  Pál 
István előadó és az ünnepelt igazgató, mellén a pá-
pai rendjellel s az emelvényen foglaltak  helyet. Az 
ünnepély az ifjuság  által előadott Hymnusszal kez-
dődött, melyet a közönség állva hallgatott. Az ének 
elhangzása után Hollaki  főispán  üdvözölte a Status 
előadóját, mint a püspök képviselőjét, a helybeli 
tanári kar vezetőit, a főgimn.  tanári karát és ifjú-
ságát. Örömének ad kifejezést,  hogy a mai ünnepély 
éppen a tanév megnyitásával egybeesett s hogy ez 
alkalommal teljesítheti azon szép kötelességet, me-
lyet a vallás- és közokt. miniszter ö ráruházott ak-
kor, a midőn a koronás király által az igazgatónak, 
a tanügy- és közügyek terén szerzett érdemei elis-
meréseül adományozott rendjel feltüzésével  megbízta. 
Szívből üdvözli a kitüntetett igazgatót, mert ugy van 
meggyőződve, hogy a királyi kegy valóban érdemes 
férfiút  illetett. Feltűzvén a rendjelt az igazgató 
mellére, kívánja, hogy azt jó erőben és egészségben 
sokáig viselhesse s még hasznos szolgálatokat [te-
gyen a hazának. Beszédét Ó Felsége éltetésével vé-
gezte, melybe belevegyült a közönség és az ifjuság 
hatalmas éljene. Ezután Pál  István előadó beszéde 
következett. Soó Gáspár igazgatónak legfensőbb  ki-
tűnt'téséről az ő tanhatósága örömmel értesült — 
úgymond — mert tudja, hogy nála is ez a kitünte-
tés igazi érdemeknek elismerése s éppen ezért bá-
torkodott eziránt legfelsőbb  helyre felterjesztést  tenni. 
Nem akarja itt részletesen előadni az igazgatónak 
azokat a tetteit, melyek a tanhatóság részéről tett 
felterjesztés  indokaiul szolgáltak. Soó Gáspár igaz 
gató a neki jutott körben példaadólag munkálkodik 
és ezért közbecsülésben is áll; mindenki örvend az 
őt ért legfelsőbb  kitüntetésnek. Jól is áll mellén a 
magyar király kitüntetése a pápáé mellett. A Püspök 
megbízása folytán  lelke egész erejével kívánja és 
mondja, hogy Soó Gáspár királyilag kitüntetett igaz-

gató éljen! Az éljenzés befejezésével  Soó Gáspár 
emelkedett szólásra. Meghatottan köszöni az elisme-
rést. Bár eddigi működésében kitüntetésre érdemest 
nem talál, mindazonáltal a királyi kegy megnyilvá-
nulásában buzdítást lát a jövőre nézve, hogy köte-
lességeit hiven és odaadóan teljesítse. Beszédét Ö 
Felsége éltetésével fejezte  be. Végül az ifjuság  által 
a Szózat elénekeltetvén, a szép ünnepély véget ért. 
Megjegyezzük még, hogy Soó Gáspár kitüntetése al-
kalmából, tekintve azt a nagy népszerűséget és köz-
tiszteletet, melynek örvend minden körben, a társa-
dalom is részt vett volna egy banketten, de ez te-
kintettel a családjában már hosszabb idő óta tartó 
súlyos betegségre és bánatra, mely az ünnepély 
után két nap múlva kis fia  halálával érte, elmaradt. 

A helységnevek megmagyarositása. Gróf  Tisza 
István belügyminiszter felszólítást  intézett az összes 
vármegyékhez, hogy a megye területén levő idegen 
nevü községek magyar névvel való ellátása ügyében 
tegyenek hozzá előterjesztést. A belügyminiszter 
czélja a Magyarország területén levő összes idegen 
hangzású névvel biró helységek neveinek megma-
gyarositása. 

Uj tanárok. A róm. kath. főgimnáziumnál  a 
mult tanévben elhalt Mihálovits B. helyére: Luch-
haub Gyula szakvizsgálatot tett tanárjelölt nevezte-
tett a mennyíségtan-természettani tanszékre. Be-
állították a 15-ik tanszéket is, melyre Kovácsy 
Jenő szakvizsgalatot (magyar-latin) tett tanárjelölt 
neveztetett ki; utóbbi a vallás- és közokt. Min. 
által a szerződés értelmében. — Az ev. ref.  kollégium 
igazgatósága a folyó  tanévre a vallástanári székre 
Csutak  István h. vallástanárt; Fazakas József  ez 
évre szabadságolt tanár helyettesítésére pedig a 
magyar-latin tanszékre Beczö Gyula h. tanárthivta meg 

A keresztúri gim. 6-ik osztálya. A székely 
keresztúri unitárius gimnázium Vl-ik osztályának 
beállítása alkalmából vasárnap, e hó 4-én az ottani 
unitárius templomban istenitisztelettel egybekötött 
fényesen  sikerült megnyitó ünnepély tartatott. Az 
unitáriusok nagyérdemű püspöke, lerence  József,  D. 
Nyiredy  Géza, a kolozsvári unitárius gimnázium 
igazgatóságának kiküldötte kíséretében, még a szom-
baton déli vonattal Kereszturra érkezett, és Sándor 
János gimn. igazgató házánál szállott meg. Még az 
nap délután az egész tanári kar .kíséretében megte-
kintette a gimnázium épületét, annak szertárait, 
tantermeit, az intézetnek gyümölcsfákkal  díszített 
szép sétaterét, valamint a játszótér és az uj építke-
zés számára vásárolt 21/s  holdnyi területet. Másnap 
az unitáriusok templomában délelőtt 10 órakor tar-
tatott a megnyitó ünnepély a következő sorrenddel: 
Lőrinczi  István helybeli unitárius lelkész végezte a 
rendes istentiszteletet, mely után Sándor  János az 
ntézet derék igazgatója tartotta meg magas szár-
nyalású eszmékben gazdag iskolai évet megnyitó 
beszédét. Azután Ruffaj  Domokos unitárius espares 
a keresztúri unitárius kör nevében beszélt, mig végre 
általános érdeklődés mellett emelkedett szólásra 
Ferencz  József  unitárius püspök. Az általa megszo-
kott ékes szólással beszélt,, a többek között kijelent-
vén, hogy azért jött, lássa, milyen érdeklődéssel vi-
selkedik Keresztúr és vidékének közönsége ennek az 
intézetnek fejlesztése,  fölvirágoztatása  iránt. Hálás 
köszönetét fejezte  ki a valláskülömbség nélkül egy-
begyűlt érdeklődő közönségnek, s végül az ifjúságot 
áldotta meg és ruházta föl  bölcs oktatással. A temp-
lomozás után a püspök a küldöttségeket fogadta. 
Első sorban a tanitóképezte tanárikara tisztelgett 
Újvári  Mihály igazgató vezetése mellett, azután az 
unitárius papak s végül a gimnázium igazgatósága 
és tanárkara. Délután 1 órakor a „Csillag-szállo-
dában" közebéd volt, melyen számos pohárköszöntő 
hangzott el. Iiaffaj  Domokos köszöntőt mondott 
Ferencz József  püspökre, a Püspök  az intézet fölvirá-
gozására, a vallásfelekezetek  egyetértésére, Dániel 
Lajos az esperesekre, a tanítóképezde tanárkarára, 
Dr. Jankovicli  Pál a jelen lévő hölgyekre, Gombos 
Sámuel Dr. Nyiredy Gézára, Kisgyörgy  Sándor a fel-
ügyelő gondnokokra, Bartck  csekc falvi  pap Sándor 
Jánosra, Sándor  János a püspökre, Deák Miklós 
gyönyörű beszédben a gimnázium tanárkarára, Lő-
rinczi  István és Újvári  Mihály a két intézet tanári 
kara közötti egyetértésre, Gálfalvi  János gagyi lel-
kész Dr. Szolga Ferenczre. Az a lelkes hangulat, az 
a nagy érdeklődés, mely a VI. osztály megnyitása 
alkalmával nyilvánult, biztos záloga lehet annak, 
hogy nemsokára ez az intézet a magas kormány tá-
mogatásával fölvirul,  egésszé fejlődik,  s uj palotába 
költözik. Reméljük beteljesül az unitáriusoknak ez az 
álma, s megvalósul leiküknek ez az ideálja. Ugy legyen ! 



A Székelyvasutat nem építik ki. Udvarhely 
megye törvényhatósági bizottsága ápril hó 24-én 
tartott közgyűléséből feliratilag  kereste meg a mi-
nisztert, hogy Kolozsvár—Marosvásárhely—Székely-
udvarhely—Sepsi-Szt.-György—Bodza-forduló  vasúti 
vona'at — amint azt Borszéki Soma ny. min. taná 
csos proponálta — kiépíttesse. E feliratot  a miniszter 
most intézte el, s a napokban kelt leiratában arról 

i értesiti a megye közönségét, hogy az óhajtott vasút 
f  vonal kivihetetlen, mert egyáltalán nem i 

mol a helyi viszonyokkal, a hét vízválasztóval, ha-
nem egész egyszerűen légvonalban akarja a Székely 
földet  a Feketetengerrel összekötni, amit egy Oláh-
országgal folytatandó  tárgyalás is meg kellene előzőn, 
azonban, miután e vonal csaknem párhuzamosan 
haladna a predeáli vonallal, fölösleges  is, meg óriási 
anyagi áldozatokkal is járna. Ezzel tehát igen hosszú 
időre levétetett a napirendről az udvarhelyi gócz-
pont kiépítése. 

Halálozások. Két kis gagyogó ajak némult el, 
két pár fényes  ragyogó gyermekarcz tűnt oda. Tompa 
Magdus és Soó Rezsöke meghaltak e héten. Hiába 
volt minden féltő  anyai gondosság, melengető apai 
szeretet, a két gyermek oda vágyott, ahol tisztább a 
patak, zengőbbek a dalok. Tompa  Árpád főreáliskolai 
tanárt családjával és Soó Gáspár főgimn.  igazgatót 
családjával érte ez a keserű csapás, s mi szomorú 
szívvel számolunk be, hisz oly keserves dolog virág-
hullásról mondani hirt. Az alig három éves Magdus 
4 én, a négy éves Rezsőke 7-ikén szunyadt el 
örökre. A nagy közönség részvéte enyhítse a szülők 
fájdalmát. 

Az iskolai beiratkozások. Városunk tanintézeteibe 
1-én kezdődtek meg a beiratások és vasárnap 4-én 
éltek véget. A városra érkező ifjuság  és a kíséretül 
jövő szülők pezsgő eleven életet varázsoltak egyszerre 
a kihalt utczákba. Daczára a nagy jövés-menésnek, 
az utczáknak nem volt vásári képe, s az inkább a 
sok csinosan felöltöztetett  gyermekkel, ü^nepies 
hangulat benyomását keltette. A beirt tanuló ifjuság 
zárna a mult évihez képest némi emelkedést mutat, 

a mi kétségenkivül tanintézeteink jóhirnevéről tesz 
bizonyságot. Az egyes intézetekben különben az 
eredmény osztályonkint kimutatva a következő: 

Állami  főreáliskola:  I. oszt; 28. II.: 19. III 
16. IV.: 25. V.: 18. VI: 17. VII: 19. VIII: 13; 
összesen 155; szaporodás: 1. 

Hóm.  kath. főgimnázium:  I. oszt.: 71. II.: 34. 
III.: 39. IV: 46. V.: 38. VI: 39. VII.: 32. VIII.: 
30; összesen 329; szaporodás: 45. 

Ev. ref.  kollégium:  I. oszt: 42. II.: 50. III.: 
35. IV.: 33. V.: 30. VI.: 32. VII,: 29. VIII.: 27; 
összesen : 278, annyi mint a megelőző évben. Az 
internátusba, hely szűke miatt, igen sok tanulót nem 
lehetett felvenni.  Az ilyenek más intézetbe mentek. 

Áü. polgári  leányiskola'.  I. oszt.: 16. II.: 15. 
III.: 40. IV.: 29; összesen: 94. 

Áll.  kő-  és  agyagipari  szakiskola:  I. oszt: 17. 
II.: 10. III.: 10. IV.: 13; összesen 50. 

Községi  el.  iskola:  I. oszt.: 65. I I : 51. III.: 
51. IV.: 35. V.: 17; összesen: 219. Ebből reformá-
tus 111, róm. kath. 75, izraelita 14, unitárius 12, 
lutheránus 7. 

A polgármester és főkapitány  fizetési  ügye. 
Székely udvarhely város képvise'őtestülete még junius 
hó folyamán  tartott gyűlésében a polgármester 
fizetését  600 kor, a főkapitány  fizetését  580 koroná-
val emelte, amint azt az 1886. évi XII. t-cz. 66. § a 
előírja oly formán,  hogy a polgármester fizetése  a 
főszolgabíróénál,  a főkapitány  fizetése  a szolgabiróé-
nál kisebb nem lehett. E határozatot a megyei 
törvényhatóság jun. 27-iki ülésében, jóllehet azt az 
állandó választmány pártólólag terjesztette elő, el-
vetette. A törvényhatóság e határozatát a miniszter 
most megsemmisítette, s a városi közgyűlési hatá-
rozatot, mint törvényen alapulót, hagyta érvényben. 

Kedvezményes utazás a „Székely-kiállításra." 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara által 
október 23-tól 31-ig Marosvásárhelyt rendezendő 
kerületi iparos segéd és tanoncz munkakiállitás láto-
gatására utazó iparos mesterek, iparos segédek, 
munkások és tanonczok részére, akik Csik- Három-
szék- Marostorda- és Udvarhely vármegyék területén 
laknak, a kereskedelemügyi miniszter III-ik kocsi-
osztályon féláru  utazási  kedvezményt  engedélyezett. 
Igazolványokat ily kedvezményes vasúti jegyek 
váltására a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar 
kamara küldi. Folyamodni lehet szeptember 25-ig az 
ipartestület, iparos egyesület, vagy iparos ifjúsági 
egylet utján. A hol ily testületek nincsenek a műhely 

főnökök  is bejelenthetik a kiállításra utazókat. Az 
utazási kedvezményt azok a mesterek, segédek, munká-
sok és tanonczok is igénybe vehetik kik nem 
kiállítók. 

A helybeli alsófoku  ipar és keresk. iskolába á 
beiratkozások f.  hó 11-ikén (vasárnap) délelőtt 8 — 
12 óráig, délután 2 - 5 óráig, hétfőn  délután 3 - 5 
óráig és kedden délután 3 - 5 óráig lesznek. Fel-
hivatnak az érdekelt mesterek, hogy iskola köteles 
tanonczaikat a fent  jelzett idő alatt annyival inkább 
írassák be, mert mulasztás esetén büntetésben fog-
nak részesülni. A tanonczok tanítása f.  hó 14-ikén, 
szerdán kezdődik. Kovács  Dániel igazgató. 

Kinevezés. A kultuszminiszter Chalupka  Rezső 
krassószörényvármegyei tanfelügyelői  tollnokot Udvar-
helyvármegyébe, jelenlegi minőségében áthelyezte. 

Gazdasági gép- és eszköz kiállítás Csíkszereda 
ban. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület éi 
Csik vármegye Gazdasági Egyesülete szeptember 27-
ikén és 28-ikán Csíkszeredában, az állami földmives 
iskola birtokán gazdasági gép- és eszköz-kiállítást 
rendez. A kiállított gépeket és eszközöket munká-
ban mutatják be s működésűk, szerkezetük, valamint 
használatuk módját szakértők magyarázzák meg a ki-
állítás helyén, mi végből szántás, vetés, cséplés, rostá-
lás stb. próba lesz. A kiállítás látogatása teljesen 
iDgyenes. Mindennemű felvilágosítással  szolgál a Csik-
megyei Gazdasági Egyesület titkári hivatala. 

Iskolai évmegnyitó ünnepély. A helybeli refor-
mátus kollégiumban í. hó 4-én délelőtt volt az isko-
lai év ünnepély megnyitása. Szülők, tanárok és ifjú 
ság együttesen jelentek meg az intézet nagytermében, 
hogy imádkozzanak az Istenhez s elmélkedjenek az 
iskola feladatáról.  A gyülekezet vallásos áhítatának 
— az egyházi ének elhangzása után — Csutak  Ist-
ván vallástanár adott méltó kifejezé  st, midőn buzgó 
imájában hálát mondott az Urnák a vett jókért s az 
isteni kegyelem megsegítő erejét az iskolai évre is 
kérte. Az iskola feladatait  szépen fejtegette  Gönczi 
Lajos igazgató, ki megnyitó beszédében arra hivta 
fel  az ifjúságot,  hogy a kitűzött czélt komoly mun-
kával, szorgalommal s kitartással igyekezzenek meg-
valósítani, mert csak igy lehetnek a társadalomnak 
derék tagjai s a nemzetnek hü fiai.  Az ünnepély je-
lentőségét fokozta  Nagy  Elemér  tanárnak „Az erköl-
csi nevelés  jelentősége  középiskolánkbanu  czimen meg-
tartott székfoglaló  értekezése. A közönség s ifjuság 
a legnagyobb érdeklődével hallgatta végig a tanul-
ságos értekezést, mely szerzőnek pedagógiai jártas-
ságáról, pályájának s tanítványainak szeretetéről tesz 
bizonyságot. A tartalmas és eszmékben bővelkedő 
értekezést közelebbről közölni fogjuk;  addig is — 
jónak látjuk — az értekezés gondolatmenetét rövi-
den jelezni. Korunknak a tudományok összes ágában 
felmutatott  baladásával szembe állítja a kor erkölcsi 
fejlődésének  kedvezőtlen képét. Korunk ez erkölcsi 
elfajulásának  eltérő magyarázatát adják az esemé-
nyek okait kutatók, de abban mindnyájan megegyez-
nek, hogy e kóros állapotokat angagi  viszonyaink és 
nevelési  rendszerünk  megjavításával lehet gyógyítani. 
Anyagi helyzetünk javításán sok nagy elme fárado-
zik, hogy mily eredménnyel nem ide tartozik. A mig 
azonban társadalmunk vezérlő elvül el nem fogadja 
azt, hogy dolgozzunk sokat, s vágyainkat szorítsuk 
szűkebb korlátok közé nem érhetjük el a kívánt 
eredményt. — Mai nevelési rendszerünknek közfel-
fogás  szerint az a hibája, hogy a testi és erkölcsi 
nevelés rovására főleg  az értelmi  nevelésre az ész 
kiművelésére fordit  gondot. Királyi nevelésben része-
sítjük az értelmet míg a sziv, akarat, jellem, mint 
mostoha testvérek elhanyagoltatnak. — A középis-
kola képzésének nemszabad abban kimerülnie, hogy 
élesíti a gyermekek elméjét, s az életet megtermé-
kenyítő ismeretek tárházává avatja fel  a szelleműket, 
hanem a nemes buzgalomnak első sorban arra kell 
irányulnia, hogy az erényeknek és nemzeti érzések-
nek központjává tegye a szivet. Mert szépen csiszolt 
drága kő a müveit elme, de csak akkor van valódi 
értéke, akkor ragyog legszebben, ha erényes sziv ke-
retébe van foglalva.  Tehát a középiskola  erkölcsi,  ne 
velés  czélja  az, hogy az értelmet  kiművelje,  a nemes 
érzelmeket  és  erős  akaratot  kifejlessze,  s ezek alapján 
a növendékekben  az erkölcsi  tökéletesedés  után való 
törekvést  felébressze,  irányítsa  és  erősítse.  A középis-
kola ezen czélját eléri első sorban a vallásoktatás 
s a humáni órák révén, de nem mellőzhetők a ter-
mészettudományok, és a számtan mivelő hatása sem. 
Mig az értelem nevelése első sorban az igaz  eszmé-
jét szolgálja, addig a sziv nevelése a szép  és  jó iránti 
szeretet felébresztését  czélozza. Az igaz, kivált a jó 
szeretetéből keletkezik az erkölcsi  érzés,  a szép  szere-
tete  az aesthetikai  érzetnek megteremtője végül az 
isteni tökéletesség megközelítése után való hővágyunk 
a vallásos  érzet  főtáplálója.  E hármas ethikai érze-
lem irányítja az erkölcsileg nevelt sziv egész érzület 
világát.  Ez érzelmek felébresztése  a szeretet  alapján, 
végczélja sziv nevelésének. Az ifjúság  értelmének, 
szivének, akaratának erkölcsi kialakulásához a kö-
zépiskola nagy mértékben hozzájárult. Castelár szavai 
szerint pedig : „Nemesen érezni, igazán gondolkozni, 
szabadon akarni a jót és az igazságot: ez az élet 
összhangzata !." . . . . Az értekezés felolvasása  után 
dr. Bodolla  Gábor kir. törvényszéki elnök, kollégi-

umi gondnok üdvözölte Nagy Elemért rendes ta-
nári állásában ; a tanári kar nevében pedig Gönczi 
Lajos igazgató köszöntötte. Az ünnepélyt az iskolai 
törvények felolvasása  s a gyülekezet éneke zárta be. 

Eljegyzéá. Fernengel  Frigyes kereskedő el-
jegyezte Bohr Tilda kisasszonyt. 

Az udvarhelyvármegyei gazdasági egyesület 
választmánya folyó  hó 13-án d. u. 3 órakor a vár-
megyeház kistermében választmányi ülést tart, 
melyre a választmány tagjai tisztelettel meghivat-
nak. Tárgysorozat: 1. 1904/1905. telén tartandó 
gazdasági előadások és tanfolyamok  költség elő 
irányzatának a megállapítása. 2. Folyó ügyek. 

Az ipari szakoktatás reformja.  A félhivatalos 
Bud. Tud. jelenti: Az 1904. évi állami költségvetés 
tárgyalása alkalmával Hieronymi Károly kereske-
delemügyi miniszter több rendbeli nyilatkozatott tett 
az ipari szakoktatás terén szükséges reformok  tár-
gyában. E reformok  egyik legfontosabbja  a most kez-
dődő uj tanévvel már életbe is lép. A miniszter 
ugyanis az oktatás gyakorlatias irányának fokozása 
érdekében elrendelte, hogy az összes állami ipari 
szakiskolák utolsó éve kizárólag a mühelyi oktatás 
részére tartassék fönn,  ugyanekkor az alsóbb év-
folyamos  elméleti oktatását is csökkentve. Ez uj 
rendszer következtében az ipari szakiskolák tanulói-
nak gyakorlati tudása, kézügyessége, az illető iparág 
összes munkanemeiben való jártassága lényegesen 
emelkedni fog  s ezenfelül  a tanulókat már az iskolá-
ban belenevelik az életben nélkülözhetetlen szigorú 
mühelyi rendbe és hozzászoktatják az egész napi 
mühelyi munkához. Az uj tántervvel egyidejűleg 
gondoskodás történik az iskolák mühelyi fölszerelésé-
nek kellő kiegészítéséről és a gyakorlatból vett, 
tapasztalt előmunkásoknak és segédeknek az iskolai 
műhelyekben való alkalmazásáról. Hasonló gyakorla-
tias czélu reformokat  vettek tervbe az állami felső-
ipariskolák mühelyi oktatását illetőleg is. 

A marosvásárhelyi próbamozgósitás. A minap 
több lapban az a hir jelent meg, hogy a próbakép-
pen mozgósított marosvásárhelyi 22. honvédgyalog-
ezrednél, a menetelés három első napja alatt kilencz, 
vagy éppen tizenegy ember meghalt és vagy kétszáz 
ember a forróság  és vízhiány következtében bulyosan 
megbetegedett. E hirt. a félhivatalos  Bud. Tud telje-
sen alaptalannak mondja, mert, mint legilletékesebb 
helyről értesül, e gyakorlatnál nem halt meg senki. 
A tényállás a Bud. Tud. szerint az, hogy az említ tt 
ezredtől a három első menetnap a'att mindössze 
százharminczhat embert küldtek vissza Marosvásár-
helyre, illetőleg Beszterczére, de nem betegség miatt, 
hanem ellenkezőleg azért, mivel attól lehetett tartani, 
hogy a gyönge testalkatú és részben rosszul táplált 
tartalékosok és póttartalékosok a gyakorlatuk fára-
dalmait nem fogják  kibírni. Ez intézkedés tehát 
tisztán preventív jellegű volt és az emberek ném is 
kerültek kórházba, hanem leszereltek és szabadságol-
tattak. Kórházba az említett ezredtől mindössze tizen-
nyolcz ember kerü t, még pedig oly bajok miatt, me-
lyek legnagyobb része nem a gyakorlat folytán  kelet-
kezett. E szám pedig a mozgósított ezred nagy lét-
számához viszonyítva és figyelembe  véve az ily 
gyakorlatokkal természetszerűleg járó fáradalmakat, 
igen csekély százalék. Különben a gyengélkedők is 
igen kis Bzámban vannak, ugy, hogy az ezred 
egészségi állapota minden tekintetben teljesen ki-
elégítőnek mondható. 

Uj Idők. A gyümölcsérés vidám és boldog 
hangulatát rajzolja meg Neogrády Antal szép képe, 
amelyet az Uj Idők e heti száma bemutat. Ugyan-
abban a számban van novella Malonyay Dezső, Krúdy 
Gyula és Lendvay Károly tollából, czikk Szomaházy 
Istvántól, Kévétől, Wolfntr  Páltól és Igrictől, 
költemény Szabolcska Mihálytól és számos vidám 
apróság meg a hét eseményeit tárgyaló kép. Jókai-
nak utolsó regénye közeledik befejezéséhez.  Aki a 
lap irányával megismerkedni óhajt, annak a kiadó-
hivatal (Andrássy-ut 10) ingyen küld mutatvány-
számot. 

Egy befejezett  ügy. Lapunk szerkesztője és Beteg 
Pál közt fennforgott  becsületsértési ügyben, a felek 
a kir. törvényszék előtt megtartott tárgyaláson, a 
kölcsönösen megadott erkölcsi elégtétel után, ki-
békültek, ennek folytán  a bíróság a további eljárást 
megszüntette. 

A katonák bevásárlása. Lapunknak írják, mi-
szerint a közös hadügyminiszter az összes parancsnok-
ságokhoz rendeletet intézett, hogy az ipari- vagy 
terményezikkeket akár szabadkézből való vásárlás, 
akár árlejtés utján, megfelelő  ár és minőség mellett 
első sorban a helyőrség helyén, vagy annak közeié-
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ben lakó iparosoknál vagy termelöknél (czégeknél) 
szerezzék be. Ha ez nem lehetséges, akkor a katonai 
territorális járás, minden esetre, azonban annak az 
államnak a területén belül, amelyben a helyőrség 
van. Ha ez nem volna lehetséges, a tényállás pontos 
előadása mellett, jelentést kell tenni a közös hadügy-
minisztériumnak. Ezek az intézkedések irányadók a 
valamely előállítási szolgálatot teljesítő katonai 
intézetekre is a saját szükségletük beszerzése tekinteté-
ben, mig a nyersanyagot, valamint a fél  és egész 
gyártmányokat elvileg a kvóta arányában osztrák és 
magyar czégeknél kell beszerezni. Erre nézve az 
illető katona intézetekre vonatkozó utasítások irány-
adók. 

KÖZGAZDASÁG. 
— Iparunk érdekében. — 

Budapest, szept. 8. 
Az iparuak és általában a nemzetgazdasági ér-

dekeknek leghathatósabb védelme és támogatása két-
ségtelenül nemcsak a törvényhozásnak és nemcsak 
a szaktestületeknek, hanem magának a társadalom-
nak is kötelessége. 

A hazafias  társadalomnak szervezett erejét honi 
iparunk erősítésére és fejlesztésére  irányítani éppen 
hazánkban a legnélkülözhetlenebb. 

E mozgálom létjogosultságát több körülmény 
támogatja: 

A hazai ipar védelmére mi nem birunk oly 
törvénnyel, mint az angol 1887. évi „Merchandise 
Markts stets" ; nálunk a kü'fóldi  versenyáruk beho-
zatala nincsen ugy korlátozva, mint Németországban ; 
a közszállitáfokat  nem ellenőrzik oly szigorral, mint 
Ausztriában, ahol megtörtént az is, hogy p. o. a 
trieszti kikötő számára készült daruk átvéte'e al-
kalmával a bizottság felismervén,  hogy néhány önt-
vénydarab az osztrák  államvasút  társaság  magyaror-
szági  vasmüvéböl  való  — a miatt szétszedette az 
egész szerkezetet. 

H izai iparunk fejlődésére  legkárosabb az a 
körülmény, hogy tzélts e világon alig van olyan 
nemzet, mely a „honi ipar" pártolásában rejlő haza-
fias  kötelességével oly keveset törődnék, mint a 
mienk. Vájjon a családok, iskolák és a társadalmi 
körök nagy többségében fogla'koznak-e  a „honi ipar-
pártolás" és általában a hazai nemzetgazdasági erők 
védelmének eszméjével és az eszmének éberségében 
tartásával ? Fájdalom nem ! . . . 

A külföldi  ipar árui korlátlanul özönlik el pi-
aczainkat; társadalmunk pedig gondtalanul vásárolja 
azt, amit neki kiuálnak és ajánlanak. E körülmény 
idézte elő, hogy belpiaczunk tulnyomólag a külföldi 
ipartermékek fogyasztója,  a nemzet a kü'fóld  iparát 
táplálja és gazdagítja, hazai iparunk pedig küzd a 
létért, erősödni és fejlődni  cem bir, mert az éltető 
erőt: a keresetet,  könnyelműen a külföldnek  jut-
tatjuk . . . 

Már a mult század első felében  óva intették 
a nemzetet Széchenyi István gróf  és kortársai, hogy 
gondoljon iparának fejlesztésével,  hogy a nemzetgaz-
daság ne támaszkodjék egyedül a sok esélynek ki-
tett mezőgazdaságra, hanem teremtse meg az ország 
a hazai ipart,  a nemzeti jólét, megizmosodás, a 
munkatér és erő biztos kutforrását,  mert látnoki 
szemeikkel előre látták, hogy a nemzet szaporodásá-
val a mezőgazdaság egymagában a népmillióinak 
elég keresetet nem nyújthat. 

Az 1844. év vége felé  alakult „Országos 
Védegyesület" erős kezekkel ragadta meg a társa-
dalom úttörő irányítását. Lelkes tevékenysége fényes 
eredményt ért el. Hatása folytán  rövid két év alatt 
156 uj gyár és ipartelep létesült hazánkban. Fáj-
dalom azonban, ez egyesület alig 3 évig működhe-
tett. A szabadságharcz és az azt követő elnyomatás 
alatt a védegyesület sikerei elenyésztek és a nemzet 
újból megfelejtkezett  ama örökigaz intelemről: 

„A mit  nekünk a honi ipar nyújthat,  azt ide-
gentől  venni hazánk elleni  bün!Á 

E bűnös uton haladva, az oiszág gazdasági 
helyzete újból súlyos viszonyok közé jutott. 

A 15.000 millió koronára becsült földbirtokot 
6.909 korona jelzálogkölcsön terheli. Ebből 5 734 
millió korona a törpe-,  a kis- és  a Icözépbirtokosok 
adósságai  E rengeteg összegekből vájjon mennyi ju-
tott az iparfejlesztésére  ? Úgyszólván semmi 1 A köl-
csönpénz csupán a rossz évek hiáuvát pótolta A leg-
nagyobb baj pedig az volt, hogy a jelzálogtorbek 
nagyobb részét a külföldi  tőke adta és azt kétsze-

resen fizetjük  vissza a súlyos kamatokkal együtt: 
pénzben és a külföldi  ipBráruk ellenértékében. 

A nemzetgazdasági pusztulásának ez a legbiz-
tosabb lfjtős  utja. A földbirtokosok  zöme földhitelét 
jórészt kimeritetto. A föld  jelzálogilag már az ide-
gené. Ha gazdálkodásunk eddigi utján haladunk, nem 
sok idő multán a föld  teljesen idegen kézbe jut. 

E vészteljes helyzetből csak ugy menekülhe-
tünk, ha a nemzet öntudatra ébred dermesztő, hid»g 
álmából, ha okul a mult súlyos tétlenségén, ha a 
jövőben ipari szükségleteit itthon állítja elő és ha 
pénzét, mely a mezőgazdaság feleslegének  kiviteléből 
befolyik,  itthon tartja s a nemzeti vagyon gyarapí-
tására fordítja. 

Iparunk úgyszólván az ipari szükségletek min-
den ágában már képviselve van, de az irányítók 
minden erőfeszítése  daczára még igen kevés. Az or-
szág igari szükségleteinek alig 1ji  részét állitja elő 
a hazai ipar. 

Magyarországon összesen 2.642 gyárüzem vau 
259.000 munkással, Ausztriában csak egy iparágban, 
a fonó-  és szővő-iparban már az 1898. évben 2.242 
gyárüzem volt 217.446 munkással. Hazánkban az 
1898. évben fonó-  és szövőiparban ö'szesen 110 gyár 
volt 13.024 munkással 52,704.886 korona forgalom-
mal. Ezzel szemben ugyanazon évben Ausztriának 
csak fonó-  és szövő-iparárukért több mint 300 
millióval, az 1902. évben pedig már 342,866.000 ko-
ronával adózlunk. 

E példát azért emiitjük fel,  mert hazánkban a 
fonó-  és szövő-ipar lendülhetne fel  leghamarabb, 
mivel a nép ez iparág iránt minden vidéken fejlő-
dőben levő érzékkel bir. Ez irányban munkásokat 
könnyű volna nevelni, de a tőke ily gyárüzemek 
a'apitására nem vállalkozhatik mindaddig, mig a honi 
ipar termékei részére a belpiacz biztosiévá nincsne. 

Hazánknak mily jó kisipara volt. Szép remé-
nyeket fűztünk  hozzá, mert hinni véltük, hogy ez 
az első lépés a honi ipar fejlesztése  felé.  Csalódtunk, 
keservesen csalodtuuk ! . . . 

A külföldi  ipar hazai kisiparunkat már a kez-
det kezdetén megfojtotta,  nehogy uj életre ébred-
jünk. Czélját elérte. Kisiparunk ma már csak ten-
gődik. Az ország 175.738 önálló iparosa közül csak 
59.634 tarthat inast, a többi mindennapi kenyerét 
is alig keresheti meg. 

Ez adatok bizonyítják, hogy az ország gazda-
sági élete minden téren pang, hogy a munkatér nem 
áll arányban a nemzet szaporodásával, hogy nem a 
kereset, hanem a munkanélküliek száma szaporodott. 

Az inség és a nyomor napról-napra fokozódik. 
A tétlenség lenyűgözve tartja a munkás önérzetét s 
megingatja a tiszta erkölcsét. A ..ertelen törekvés 
a dolgozni tudó és akaró honfitársakat  elcsüggeszti, 
azután pedig az idegenbe száműzi, kivándorlásra 
kényszeríti. 

Nehéz idők, lesújtó tapasztalatok ezek! 
A sajnálkozás mái nem használ. A tétovázás 

pusztulást jelent. A tanácskozásra nincs idő. 
A magyar társadalomnak cselekeduie kell páost, 

vagy soha, mert a veszély nőttön nő. 
Állítsunk gátat e nemzetpusztitó jelenségeknek 

a társadalom egységes, egyetértő és czéltudatos irá-
nyításával. Védelmezzük meg a nemzet erejét és va-
gyonát az elkallódástól, mert különben elpusztul a 
Demzet 1 

Óvjuk meg a magunk érdekeit és védelmezzük 
a külföldnek  egyenesen hazánk gazdasági érdekei 
ellen irányuló törekvéseivel szemben. 

Ne maradjunk tovább is a külföldnek  pénzben 
é3 emberben adófizetői  ! 

Szomorú, de sőt szégyenteljes a magyar társa-
dalomra nézve, hogy az édes hazai földről,  melyet 
egykoron Kanaánnak minősítettek s amelyen nem 
19, de 40 millió lélek is boldogan élhetne, már most, 
mikor még o!y kevesen vagyunk, a munkanélküliség 
s a megélhetés lehetetlensége százezreket önkéntes 
száműzetésre kényszerit. 

Ez a helyzet megváltozhatik és meg kell vál-
toznia, ha tudunk a hazáért mindnyájan erős aka-
rattal és kitartással élni és dolgozni. 

Egyesü'jünk nemzeti létünkért és hazánk szebb 
jövőjeért megvívandó küzdelemre mindnyájan.  E 
küzdelem nem vért, de a hazaszeretet által vezérelt 
akaratot és munkát követel. 

Csak egységes, erős, országos szervezet, okszerű 
s czéltudatos irányítással oldhatja meg e nagy fel-
adatot. 

Szabályozni kell mindenekelőtt a hazában ké-
szült iparczikkek felismerésének  és megtalálásának 
módját. Nem elég a jelszó: „Pártoljuk a magyar 

ipart!. . Ú t m u t a t á s kell arra, hogy a külföldi 
versenyáruk nagy tömkelegében a társadalom egyedei 
miként igazodjanak el. 

Ellenőrizni szükséges az idegen áruk becsem-
pészését és a haszonlesés csalafintaságait  minden 
irányban, nehogy hazafias  önzetlen törekvéseinket 
meghiúsíthassák. 

Sok a feladat  és nagy a munka, de minden 
nehézséget leküzdhetünk, ha a czélért vallás,  nem-
zetiség  és  pártpolitikai  színezet  nélkül,  mindnyájan 
egyetértőleg és kitartó lelkesedéssel munkálkodunk. 

Sok volna az előttünk álló munka feladatainak 
minden részletét itt felsorolni.  E rövid vázlat már 
körvonalazza, hogy czéltudatos és önzetlen munkára 
vállalkoztunk, melyben kitartásra mindnyájunkat 
buzdít a hazaszeretet. 

A gazdasági válságot rohamosan fogja  növelni 
az idei súlyos év. A nemzet öntudatos erejét tömö-
ritenünk kell sürgősen. Késedelemre nincsen idő . . . 

Ne engedje magát senki a hazafias  és a haza 
üdvére való czélnak támogatásától, mások kicsinyes, 
tarthatatlan, néha meg éppen önérdeket szolgáló 
okoskodása által eltántorítani, akkor Magyarország 
gazdag, erős és boldog leend. i>. j„ 

TAVIHATOK. 
B u d a p e s t , szept. 10. 

(Érk. d. u. 5 ó.) 
Uj iizletvezetöségek. 

Beavatott forrás  szerint a kormány több uj 
vasúti üzletvezetőséget létesít. 

Három városra nézve már megtörtént a meg-
állapodás ; ezek: Pozsony, Brassó és Temesvár. A 
negyedik üzletvezetőség székhelye körül még folynak 
a tárgyalások. Két város van kombináczióban: 
Eszék és Pecs. 

A királyné halála évfordulója. 
Bécsből jelentik: Erzsébet királyné halálának 

évfordulója  alkalmából a király megjelent a kapu-
czinusok kriptájában a királyné koporsójánál, majd 
később Rudolf  trónörökös .sírjánál, hol csöndesen 
imádkozott. A királyné koporsóját számtalan koszorú 
ékesíti. 

Budapesten a gyászos évforduló  alkalmából a 
középületeken gyász lobogók lengtek, a templomok-
ban gyászistentiszteleteket tartottak. 

Lujza herczegnö szökéséhez. 
Bécsből érkezett magánlevél szerint Koburg 

Fütfp  herczeg, Lujza herczegnö tartózkodási helyéül 
Budapestet jelölte meg. A herczeg e czélból hajlandó 
volna Dunaparton levő családi palotáját a herczeg-
nőnek átadni és átalikitattatni. Párizsi távirat 
szerint Koburg herczeg jogi képviselője ma egész 
délelőtt hosszasan tárgyalt Lujza herczegnővel 
párisi lakasán 

Sikkasztó lelkész. 
Zsigmond Sándor ev. ref.  esperes, hajdú-

böszörményi lelkész, ki 36 ezer korona egyházi pénzt 
elkezelt, ma nyomtalanul eltűnt. 

Gyilkos tanuló 
S )pronból jelentik: ifjabb  Billa Lajos itteni 

főreáliskola!  tanár hasonnevű fia,  a Cserna melletti 
erdőben agyonlőtte Pautz Emilia vasúti hivatalnok-
nőt, azután önmagát. A gyilkosság oka boldogtalan 
szerelem. 

Kiadja: Horaek D. Fia könyvnyomdája. 

WILHEIM IGNÁC 
MERNOK 

BUDAPEST, VIII., Kender-utca 6. sz. 
Elvállal minden néven nevezendő föld-
mérést, térképezést, birtokrendezést, 
Továbbá megegyezés szerint vasúti nyom-
jelzéseket szabványos és keskenyvágányu 
• • vasutak részére keresztül vezet. • • 
Birtokbecsléseket, szabadalmak kiesz-
közlését és értékesítését jutányos dijazás 
• • • • • • •«• ellenébm végez • • • • • • • • • 

SziVes ajánlatost a fenttti cimre Kéri. 
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Hirdetmény. 
A vármegye legtöbb adófizetőinek,  a kir. 

adóhivatalok által összeállított névjegyzéke folyó 
évi szeptember hó 12 — 20-ik napjain a várme-
gyeháznál, az első aljegyző irodán közszemlére 
lesz kitéve. 

Ezen névjegyzék alapján fog  a legtöbb 
adót fizető  törvényhatósági bizottsági tagok név-
jegyzéke az 1905-ik évre az igazoló választ-
mány által összeállittatni. 

Felhívom mindazokat, kik a törvényható-
sági bizottsági tagok névjegyzékébe való felvé-
telre adó alapján jogosultaknak vélik magukat, 
hogy a közszemlére kitett névjegyzéket jelzett 
idő alatt és helyen tekintsék be, s netaláni 
sérelmüket az igazoló választmányhoz jelentsék be 

Felhivom továbbá mindazokat, kik 1886. 
évi XXI. t -cz. 26. §. értelmében joggal bír-
nak arra, hogy állami adójuk kétszeresen szá-
míttassák, ez iránti igényeiket f.  évi szeptember 
20-áig bezárólag az igazoló választmányhoz any-
nyival is inkább jelentsék be, mivel ellenesetben 
annak érvényesítésétől ez alkalommal elesnek. 

Székelyudvarhelytt, 1904. szeptember 8. 
D r . D a n i o k o s A n d o r , 

alispán. 

Títtcfattitíji,anfolyaBl  1 
SimKoVits József  oKUVclcs táncztanitó 

f.  év szeptember elején 
nyitja meg 

Tánciskoláját 
a 

Budapest-szálló 
•iHKy terűiében. 

Az érdeklődök szíves pártfogását  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

• i n k e y t t e iémM 

Gazdák figyelmébe! 

Manhattan nélkül. Manhattan porral. 
Aki sertéseit gyorsabban akarja felhizlalni,  aki 
teheneitől és kecskéitől több és jobbminőségü 
tejet akar, aki erős igavonó barmokat ás tüzes 
lovakat akar, egyszóval aki jövedelmezőbb állat-

tenyésztést akar, az használjon 

MANHATTAN 
tápport. Használatának költsége igen csekély és 
dúsan megtérül. 100 k'g. 50 kor., 50 klg 26 
kor. Egy 5 kilós próbaküldeményt 5 kor.-ért kül-
dök postán és bérmentve utánvéttel, hogy a 
legkisebb gazda is meggyőződhessen a Manhat-

tan bámulatos hatásáról. 
Központi főraktár:  Manhattan Electrophor vállalat 

Budaoest. VIII.. Aaateleki-utcza 15. 

Szám 2221 — 1904. 
szb. 

Árverési hirdetmény. 
Kápolnás-Oláhfa'u  község tulajdonát képező „Homoród" gyógyfürdő  folyó  évi ok-

tóber hó 5-én d. e. 10 órakor a fürdőn  megtartandó nyilvános árverésen 1905. év junius 
1-től egymásután következő 3 évre, tehát 1907. év szeptember l-ig haszonbérbe fog 
adatni. Évi haszonbér összeg kikiáltási ára 8800 korona. 

Az árverés szóval, vagy Írásbeli ajánlattal történhetik, azonban köteles árverező 
fél  a kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénzül alólirt főszolgabíró  kezéhez letenni, vagy írásbeli 
ajánlatához mellékelni s szóval vagy írásban kijelenteni, hogy az árverési feltételeket 
ismeri 8 azokat kötelezőleg elfogadja. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
A részletes feltételek  alólirt főszolgabírónál  a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
A fürdő  hosszabb időre (25. 50 évre) is bérbe adatik, ez esetben azonban a bér-

leti feltételek  külön egyezkedés tárgyát fogják  képezni. 
A tulajdonos község a fürdőt  esetleg örökáron eladja. 
Bővebb értesítés alólirt főszolgabírónál  nyerhető. 
Székelyudvarhelyt, 1904. szeptember 9-én 

Demeter, főszolgabíró. 

jtirdettníny. 
A vagyonbukott székelyegyleti els3 takarékpénztár tulajdonát képező, s a csődleltár tétele 

alatt felvett  egydarab kettős ajtóju 250 korona becsértékü Wertheim-szekrény szabadkézből eladó. 
Felhivatnak mindazok, kik az emiitett pénzszekrényt megvenni óhajtják, hogy Írásbeli 

zárt ajánlataikat alulirt tömeggonoknak folyó  év és hó 20-ikáig adják be. 
A pénzszekrény azonnal átveh tő és vételára — készpénzben tömeggondnok ktzéhez fiz»ten1ő. 
A kitűzött határidőn tul érkező ajánlatok figyelembe  vétetni nem fognak. 
Székely udvarhelyt, 1904 szeptember hó 6-án. 

X D x . " ^ á i l e a a t s i l s F e r e n c z , 
tömeggondnok. 

agyar 
Megjelent az első sorozat. Tartalma : 

Csiky Gergely: Az Atlasz család. Illusitrálta Neográdv Antál 
B Kemény Zsigmond: A rajongók. 2 köc. lllusv.tr R. Hirsch Nelli. 
Paiffy  Albfirt  : Esztike kisasszony professzora  Illusztr. Márk Lajos 
Vadnai Karoly: A kis tündér. Illusztrálta Nagy Sándor 

Regényírók 
A legértékesebb magyar regények egyöntetű képes kiadása h a t v a n kötetben. 

Szerkeszti 

a ki a nagy vállalat eszméjét kidolgozta és a kötetek elé megírja az irók életrajzát. 
A. nagy mfigyar  e lbeszélő m é l t a t j a a m a g y a r e lbeszé lő i roda lom je lesei t . 

A bevezetések sorozata együtt a magyar regényirodalom kész története 
A gyűjtemény 34 iró 54 munkáját — a magyar irodalom ötvennégy kiváló alkotását — öleli fel. 

Ai. irök n é v s o r a : 
Iványi Ödön 
Jónai Mór 
fi.  Jósika Miklós 
Ju8ih Z igmot d 
B Kem£n} Zsigmond 
Kuthy Lajos 
Mikszáth Kálmán 

fiaksay  Sándor 
Beniczkyné fi.  Lenke 
Beöthy László 
Beöthy Zsolt 
Bródy ISándor 
Csiky Gergely 
Degré Alajos 

D<5czi Lajos 
B. Eötvös József 
Fáy András 
Gaál József 
Gárdonyi Géza 
Gyulai Pál 
Heiczeg Ferencz 

Nagv Ignácz 
Pálffy  Albert 
B. Podmaniczky F. 
Pulszky Ferencz 
Hákosi Jenő 
Rákosi Viktor 
Toldy István 

Tolnai Lajos 
Vadnsi Karoly 
Vas Gereben 
Verseghy Ferencz 
Werner Gyula 
Wohl Stefanie 

Minden kötet egy-egy kiváló magyar festőművész  illusztráczióival. 

Mindössze ezer illusztráczió külön diszes mümellékletek formájában 
Tiszta, szép metszésű, könnyen olvasható betűk. Finom papiros. Diszkrét ízlésű bekötési tábla. 

Megrende lő j e g y . 
-czégtől 

ezennel megrendelem 
„ M A G Y A R R E G É N Y Í R Ó K " 

czimü gyűjteményes vállalat hatvan kötetét, vászonkötésbeu 300 koronáért. 
a) négy koronán havi részletfizetés  mellett, 
b) félévenként  fizetendő  25 korona utánvét mellett 

A nem kivánt módozat törlendő 
Tudomásul veszem, hogy a fenti  műből 190* szeptember MMl kezdve félévenként  egy-egy 
5 kötetből álló sorozat jelenik meg. A részletek az első szálliti.töl kezdve minden li<5 1-én 
a fenti  czégnél fizetendők  be mindaddig, mig a mű teljes 
vételára kiegyenlítve nincs. A részletek be nem tartása eBetén a részletfizetési  kedvezmény 

megszűnik és a teljes vételár esedékessé válik Az első részlet utánveendő. 
Szóbeli megá,llapod&sók érvénytelenek. 

Lakhely és kelet: 
Név és állás: 

A Magyar Regényírók 
minden mű 'elt magyar uri család örökbecsű 
könyvtára. A hatvan kötet féléveként  öt kö-
tetes sorozatokban jelenik meg. Az első 5 kötet 

most hagyta el a sajtót. 
A 60 kötet ára előkelő kötésben 300 korona. 
Törleszthető havi 4 koronás részletekben is 
Megrendelhető a mellékelt rendelő-jegy fel-
használásával bármely könyvkereskedés utján. 
Részletes prospektust kívánatra készséggel kü'd 

a kiadó intézet 

Franklin-Társulat 
magyar iro la'rni intézet és köuyvnyonnla 


